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Вітання з Днем Гідності та Свободи! 

 

Шановні колеги та студенти коледжу вітаємо вас з Днем Гідності та Свободи! 

21 листопада – це доленосний день в історії нашої молодої Української держави, адже 

саме на цей день припав початок двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та 

Революції Гідності 2013 року, коли українці стали на захист демократичних цінностей, 

прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її 

європейського вектору розвитку. 

Українці – великий народ, який заслуговує на щасливе життя в державі, де гідність 

людини та її свобода цінуються понад усе. Зичимо міцного здоров’я, благополуччя, 

світлої радості, непохитної віри у краще майбуття нашої Вітчизни. Нехай мир і спокій 

запанують у рідній Україні. – великий народ, який заслуговує на щасливе життя в 

державі, де гідність людини та її свобода цінуються понад усе. 
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Вітаємо з днем студента!!! 

І нехай студентські роки позаду, але в пам’яті залишилися гарні 

спогади про те, як ми вірили, мріяли, перемагали, раділи і любили. 

Вітаємо  з Днем студента та хочемо побажати жити з натхненням, кожен 

день зустрічати з посмішкою і ніколи не забувати своїх юних років.Тих, 

хто був колись студентом, і тих, хто таким є зараз, вітаємо з цим 

чудовим днем. Нехай колишні студенти пригадають відчайдушні роки 

навчання, повні авантюризму і надій і відзначать цей день так само 

весело, як раніше. А нинішнім студентам бажаємо успіхів, нових 

відкриттів і досягнень. Нехай цей день стане для всіх нас святом 

молодості!!!  

Викладачі нашого коледжу підготували ведіопривітання для 

студентів коледжу. 

     

  

 

 

Зустріч з випускниками, які навчаються чи вже працюють 

в Німеччині 

  

22 листопада в коледжі відбулася зустріч з випускниками різних років, 

які нині продовжують навчання за фахом в Німеччині, а також з тими, хто 

вже працює в готельно-ресторанній галузі. 

До нас на зустріч завітав Роман Костюк, який вже 2,5 роки навчається в 

Німеччині за професією кухар, вдосконалює свої вміння та долає нові 

вершини кулінарного мистецтва. 

 З іншими випускниками (Леся Чужак, Мар‘ян Салєвич, Христина Марищук ) 

ми спілкуватися онлайн. 

 Наші студенти дізналися багато цікавого про життя, навчання та працю в 

Німеччині, а також дехто вирішив спробувати свої сили у вивченні німецької 

мови, щоб мати можливість надалі продовжити професійну освіту в цій 

європейській країні. 

 

 



 

 

Відзначення Дня української писемності та мови 

 

Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають День української 

писемності та мови. Дата Дня української мови та писемності припадає на 

православне свято – день вшанування преподобного Нестора-літописця – 

послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Адже 

дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська 

мова.  

Упродовж століть українська мова, так само як і її носій – український 

народ – зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи 

на те, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова має 

державний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можновладців та 

місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються. 

Отже варто докладати зусиль аби українська мова не тільки зберігалася, але й 

розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де, адже 

вона наша рідна мова. 

ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 

9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, 

відбудеться трансляція ХХІ Всеукраїнського радіодиктанту національної 

єдності. Традиційно до участі у флешмобі запрошують всіх, хто бажає 

перевірити свою грамотність. Цьогоріч радіодиктант прочитає письменник 

Юрій Андрухович, який також є його автором. ВСП “Івано-Франківський 

фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ” активно  долучився 

до написаписання диктанту. 

  На сьогодні дана подія стала наймасштабнішим регулярним флешмобом 

з популяризації української мови та грамотності. 

 

 

Соціально-психологічний клімат 
Соціально-психологічний клімат - це стан групової психіки, сукупність 

відношення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, до 

колег по роботі, до керівника колективу. 

Соціально-психологічний клімат - це якісна сторона міжособистісних 

відносин, яка проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які 

сприяють або перешкоджають спільній продуктивній діяльності і все 

сторонньому розвитку особистості в групі чи в класі. 

Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату: 

Суб’єктивні: 

 довір’я та висока вимогливість членів групи один до одного; 

 сприятлива та ділова критика; 

 вільне висловлення своєї думки при обговоренні питань, які стосуються 

всього колективу; 

 відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права 

приймати значимі для групи рішення; 

 достатня про інформованість членів колективу про його задачі і стан 

справ; 

 задоволеність при надлежністю до колективу; 

 високий ступінь емоційної включеності і взаємодопомоги в ситуаціях, 

які викликають фрустрацію у когось з членів колективу; 

 взяття на себе відповідальності за стан справ в групі кожним з її членів, 

та ін. 

Об’єктивні: 

 високі показники результатів діяльності; 

 низька плинність кадрів; 

 високий рівень трудової дисципліни; 

 відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо. 

Класний керівник повинен знати, що характер соціально-психологічного 

клімату в цілому залежить від рівня групового розвитку. Між станом клімату 

розвинутого колективу і ефективністю спільної діяльності її членів, 

згуртованістю існує позитивний зв’язок. Оптимальне управління діяльністю і 

кліматом в любому колективі потребує спеціальних знань та вмінь від 

класного керівника. 
                                                
                                                            Підготувала : Соціальний педагог Наталія Совтус  


