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2021) 

 

    ТОП-10 правил поведінки на робочих місцях 

 під час карантину 
 Дистанційна форма та технології навчання є 

значно більш самостійною і індивідуалізованою 

формою навчання. Так, це важче ніж «пасивні» 

форми навчання у студентській аудиторії, 

проте, це значно ефективніше та комфортніше з 

огляду на витрати часу, коштів і зручностей, 

ніж інші форми та технології навчання. 

Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-

коли та доступне будь-кому і вже сьогодні 

стало важливою складовою віртуальної 

соціалізації особистості. 

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК). Ще до початку 

навчання викладачі  розробляють ДК за своїми предметами. В процесі навчання курси 

можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний викладач має змогу сам вирішувати, як 

буде виглядати ДК і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і 

спосіб використання комп'ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає на 

ефективність його засвоєння. Світовий досвід показує, що використання динамічних 

об'єктів для створення наочних моделей процесів, адаптивне моделювання студента в 

багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект. 

 Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у визначений час. За матеріалом 

розділів викладачі створюють і призначують тести і завдання, які також потрібно вчасно 

проходити. Викладач має можливість призначувати спеціальні перевірочні (граничні) 

тести за відповідними розділами курсу. Викладач може призначувати завдання для 

підгруп студентів, тоді завдання вирішується колективно. Взаємодія між суб'єктами 

системи дистанційного навчання здійснюється за допомогою системи індивідуальних 

гостьових книг, форумів, чатів та електронної пошти. 

Для організації дійсно ефективного навчального процесу 

дистанційного навчання необхідна систематична роботаяк 

студента, так і викладача кожного дня на протязі всього 

терміну навчання.  

  

 

 

 

 

ВСП «Івано-Франківський  

фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету харчових технологій» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шановні колеги вітаємо Вас із 

професійним святом – Днем працівників освіти. 

        Висловлюємо найщиріші слова вдячності усьому колективу освітян коледжу 

за сумлінну працю на освітянській ниві, примноження інтелектуального 

потенціалу нації та за ті знання, якими Ви щедро ділитеся зі своїми студентами! 

      Бажаємо міцного здоров’я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення 

нових успіхів у професійній діяльності! Хай над Вами завжди сяє зірка людської 

вдячності всіх тих, кого Ви вивели в самостійне життя. Невичерпної наснаги й 

оптимізму Вам та вашим родинам у помислах і справах, добробуту, життєдайної 

сили та безхмарних, мирних, світлих днів!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     З повагою дирекція коледжу! 

Педагогічна газета «Західний вітер»  

Головний редактор: Олександра Храбатин, методист коледжу 



 

 

Студентська рада  щиро вітає з Днем працівника освіти! 
Студентська рада  щиро вітає з Днем працівника освіти всіх педагогів                          

ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму”. Хай завжди 

щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками 

успіх і удача! Впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі 

та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожна 

близька людина дарує Вам гармонію та щастя. 

 

Зустріч студентів з працівниками ювенальної поліції 

У ВСП « Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» відбулася 

зустріч  студентів з працівниками підрозділу ювенальної поліції головного управління 

національної поліції в  Івано-Франківської області Вадимом Василецьким та Христиною 

Шумляк з питань запобігання протиправних дій 

серед 

непов

нолітн

іх. 

  

 

 

 

Досвід міжнародного співробітництва 

Сьогодні, після довготривалого проходження виробничої практики у Болгарії 

повернулись студенти груп кулінарного та готельного-ресторанного напряму підготовки. 

     Практика проходила  у рамках програми міжнародного співробітництва між готельно-

ресторанними комплексами Болгарії Hotel  Riu Helios (Sunny Beach, Bulgaria)  та ВСП 

«Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ», щодо 

стажування студентів коледжу на базах готельно-ресторанних комплексах компанії Riu. 

    В процесі проходження практики студенти відпрацьовували набуті за час навчання 

навички та здобули знання, вміння та навички по приготуванню традиційних 

болгарських страв та страв європейської кухні, удосконалили професійні вміння з 

приготування та оформлення кондитерських виробів. 

    Стажування у сучасних готельно-ресторанний закладах  Болгарії – чудова можливість 

для студентів поєднати проходження виробничої практики та відпочинку на 

Чорноморському узбережжі. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вітання із святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем 

захисника України! 

         Щороку 14 жовтня, у день Покрови 

Пресвятої Богородиці, УПА та українських 

козаків, відзначається День захисника України. 

Свято встановлено 14 жовтня 2014 року Указом 

Президента України Петра Порошенка з метою 

вшанування мужності, бойового подвигу та 

героїзму захисників незалежності і територіальної 

цілісності України, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Українському народу, збереження та розвитку національних військових традицій і 

звитяг; сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посилення 

суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі та на підтримку ініціативи 

громадськості. 

          ВСП ” Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму” щиро 

вітає захисників України. З нагоди відзначення свята в навчальному закладі було 

організовано адміністрацією та проведено за участю студентської ради заходи: 

радіожурнал “Герої не вмирають”, виставку газет, квітковий вернісаж, вшанування 

пам’яті героїв та покладання квітів до пам’ятної дошки Володимира Данилюка 

(випускника коледжу)  

Героям країни,Воїнам світла – 

Захисникам України, 

Що мужньо боронять нас 

Від супостата, 

Ні танком ні градом 

Вас не залякати. 

Всім тим що життя 

Не шкодують віддати – 

Низький вам уклін, І велика подяка! 

 

Зустріч з представникіами болгарської готельної компанії “Terra 

Tour Service Ltd” 

 

 

27 жовтня 2021 року в коледжі черговий раз зустрічали представників болгарської готельної 

компанії “Terra Tour Service Ltd” (м. Софія, Болгарія) в складі : 

 Пламена Качамакова, Corporate Financial Area Controller RIU Hotels & Resorts? 

 Даніели Христової, менеджера трудових ресурсів компанії “Terra Tour Service Ltd”, 

 Веселії Меламед, менеджера з навчання Hyatt Regency Sofia. 

 Під час зустрічі було обговорено продовження багаторічної співпраці в організації 

виробничої практики студентів коледжу в готелях міжнародної мережі RIU Hotels & Resorts в м. 

Обзор та м. Правець (Болгарія) , підведено підсумки цьогорічного стажування, визначено 

позитивні результати, а також моменти, які необхідно змінити чи покращити. 

 Директор закладу Кузнецова Віра Іванівна та представники болгарської сторони 

висловили сподівання щодо подальшої плідної співпраці, незважючи на труднощі в організації 

практики під час пандемії. 



 

 

 

Адаптація першокурсників до навчання 
Адаптація - результат взаємодії індивіда і 

навколишнього середовища, який приводить до 

оптимального його пристосування до життя і 

діяльності. Завдання викладача в адаптаційний 

період першокурсників: допомагати і вчити 

студента самовизначатися за соціальними 

цінностями, а не за тимчасовими результатами 

діяльності, бути цілеспрямованим; включати студента у співтворчість; 

допомагати в організації самостійної роботи та входженні в студентське 

середовище. Успішність адаптації залежить також від стану здоров’я і 

розвитку волі. Якщо є проблеми, тоді студенти потребують особливої уваги 

та допомоги 

Декілька рекомендацій відповідно до причин труднощів адаптації: 

- допомогти студенту зрозуміти, що те, що він зараз боїться, це є нормальним, 

пояснити йому його почуття (при умові виникнення такої розмови); 

- підтримувати успіхи – найкоротший шлях до вдосконалення успішно 

здійсненої діяльності; 

- не вимагати неможливого, тобто визначити найвищу мету можливостей 

шляхом спостереження та доручення цікавих завдань різної складності; 

- ненав’язливо цікавтесь особистісними проблемами студента, можливо, 

труднощі в адаптації пов’язані саме з цим; 

- обов’язково повідомляйте студента про значимість результатів, яких він 

досягнув. 

Для подальшої успішної роботи зі студентами нового набору потрібно: 

- переключати увагу протягом заняття, формувати почуття відповідальності, 

дорослості, дисциплінованості, опираючись на темпераментальні 

характеристики; 

- давати змогу висловлювати свою думку, заохочувати студентів до відповіді; 

- створювати та моделювати ситуації успіху, формувати позитивну мотивацію 

через особистісний підхід, за принципом позитивного мислення: “Я вірю в 

твої здібності, сили…”, “Ти можеш це здолати…”; 

 - стимулювати розвиток в потрібному руслі та давати змогу реалізувати 

комунікативні здібності; 

 - не навішувати ярлики типу “гірша група коледжу”, “найслабша група”, “Ви 

нічого не можете самі зробити” 

                                                         

                                                             Підготувала : Соціальний педагог Наталія Совтус  
 

 

Дистанційна освіта: переваги й недоліки 

         

Популярність дистанційної освіти в останні роки різко зросла. У зв’язку 

з пандемією.  Ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для 

багатьох бажаючих отримати знання.COVID-19 ми були змушені перейти на 

дистанційну форму навчання.  

Серед суттєвих переваг дистанційної форми навчання можна відзначити 

наступні: 

 Можливість навчатися у будь-який час.  

 Можливість навчатися в будь-якому місці.  

 Можливість навчатися у своєму темпі.  

 Доступність навчальних матеріалів.  

 Мобільність.  

 Навчання в спокійній обстановці.  

 Індивідуальний підхід.  

 Дистанційна освіта дешевша.  

 Зручність для викладача.  

 Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків: 

 Необхідна сильна мотивація. 

 Нестача практичних вмінь та навиків.  

https://meridian.kpnu.edu.ua/2020/09/14/dystantsiina-osvita-perevahy-i-nedoliky/


 

 

 Дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності.  

Проблема ідентифікації студента.   

 
                                                            Підготувала : методист Олександра Храбатин   
 


