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Ми продовжуємо знайомитись з життям 
нашого колективу, змінами та надбаннями  
наших педагогів.

Кожен день вимагає від нас своєчасного ре-
агування на зміни, що відбуваються в сучасно-
му суспільстві. Завжди бути в тренді, відчувати 
виклики часу, підтримувати креативність та 
новаторство, одночасно зберігаючи традиції 
та найцінніші надбання, є концептуальною 
основою створення сучасного освітнього про-
стору в коледжі.

Сьогодні навчально-виховний процес колед-
жу спрямований на підготовку компетентного 
фахівця, який є конкурентоздатним на ринку 
праці. Кожен наш крок націлений на створення 
належних сприятливих умов для формування 
майбутнього професіонала своєї справи.

На початку 2018-2019 навчального року в 
коледжі розпочав свою роботу інформаційно-
ресурсний центр, який є сучасною плат-
формою для самоосвіти та саморозвитку 
педагогів та студентів. Центр має три локації: 
інформаційних технологій, майданчик для про-
ведення тренінгів, конференцій та презентацій 
і  сприяє встановленню партнерських зв’язків із 
закладами освіти, громадськими організаціями, 
представниками бізнесу, спонукає до 
ефективної комунікації.

Одним із завдань центру є вихід на но-
вий рівень професійної освіти, коли необхідні 
компетенції студентів формуються у взаємодії 
зі спеціалістами-практиками в процесі 
дослідницької та практичної діяльності.

Педагогами та майстрами виробничого на-
вчання в інформаційно-ресурсному центрі 
створюється навчально-методична база, яка 
постійно поповнюється сучасними розробками 
наших педагогів.

І це тільки початок великої справи на шля-
ху побудови і розвитку української професійної 
освіти та створення сучасного освітнього сере-
довища.

А. О. Степура
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ЗМІСТ
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

• всеукраїнський тиждень права 
• майстер-клас «Що таке критичне мислення? Як цього 

навчати»
• міжнародна виставка реклами, маркетингу та сучасного 

друку Rex
• майстер-класи поліграфічного напряку в рамках  

XI Фестивалю української книги
• лекційно-практичне заняття на базі ПАТ «Укртелеком»
• лекційно- практичне заняття на базі «Software and 

Computer museum
• лекція-практикум на підприємстві «Ательє мод»
• захист курсових проектів з дисципліни «Художнє про-

ектування виробів»
• гарно одягатися та одягати інших – справжнє мистецтво
• Х міський конкурс «Кращий студент року»
• Перлина Надросся

ВИХОВНА РОБОТА

• творча зустріч з Ігорем Растівським
• світова спадщина ЮНЕСКО в Україні
• з добротою в серці
• ми заявляємо про себе
• тренінг «Формула успіху»
• арт-терапія онлайн «Емоційний внутрішній світ педагога»
• духовний альянс «Сучасність крізь призму поезії серця»
• челендж «Педагог в системі компетентнісно-орієнтованої 

освіти

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

• навчаємось у досвідчених та творчих колег
• міські змагання з баскетболу серед дівчат
• міські змагання з настільного тенісу
• естафета мужності - Crosfit
• навчання через самостійні відкриття

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
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навчальна робота

В ідповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2018 року № 681-р. 10-14 грудня 2018 року в 
коледжі було проведено Всеукраїнський тиждень права.

Упродовж тижня учням, студентам, викладачам та гостям ко-
леджу була запропонована презентація експозиції «Розуміємо пра-
ва людини».

Значний інтерес викликала в студентів та учнів коледжу 
бінарна лекція «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», 
проведена викладачем правознавства А. Брунько та старшим 
інспектором ювенальної превенції П .Л. Мелашенко. Під час 
лекції обговорювалися питання особливостей кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх.

Завідувачем бібліотеки Л. М. Маловічко організовано та про-
ведено годину спілкування «Дискримінація та насильство в  
закладах освіти».  Студенти факультету права та лінгвістики 
Білоцерківського  національного аграрного університету, члени 
юридичної клініки «Право і практика» Роман Білоус та Олександр 
Корбут ознайомили присутніх з проявами дискримінації та на-
сильства серед молоді в сучасному суспільстві, насамперед в закла-
дах освіти, відповіли на численні запитання учасників зустрічі про 
їхні права, дії, вчинки, поведінку та цінності людського життя.

Всі учасники правоінформаційних та правовиховних форм ро-
боти, проведених у дні Всеукраїнського тижня права, удосконали-
ли знання про свої права та обов’язки, усвідомили важливість ша-
нобливого ставлення до прав та свобод інших людей, необхідність 
дотримання принципу верховенства права та закону в державі.

Брунько А. В., викладач правознавства

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ    Т И Ж Д Е Н Ь  
               П Р А В А

15 січня в інформаційно-ресурсному центрі для викладачів 
та майстрів виробничого навчання коледжу відбувся 
майстер-клас на тему «Що таке критичне мислення? Як 

цього навчати?», який провела тренер Всеукраїнської благодійної 
організації «Вчителі за демократію та партнерство», кандидат 
педагогічних наук  Ірина Петрівна Бондарук.

Давньокитайське прислів’я говорить: «Скажи мені – і я забу-
ду, покажи мені – і я запам’ятаю, дозволь мені діяти самому  – і я 
навчуся». Сьогодні одним з найважливіших завдань педагога є на-
вчити молодь самостійності та відповідальності, розвивати уміння 
критично мислити. Саме критичне мислення забезпечує науково-
технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії, а освіта 
відіграє в його розвитку першочергову  роль.

Майстер-клас надав можливість отримати теоретичні знання 

та практичні навички впровадження методів щодо розвитку кри-
тичного мислення у студентів та  учнів, а також вміння побудувати 
ефективну взаємодію з вихованцями і зробити навчання продук-
тивним, таким, що надихає.

Брунько А. В., викладач правознавства

МАЙСТЕР-КЛАС    
«ЩО ТАКЕ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ? ЯК ЦЬОГО НАВЧАТИ?»
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навчальна робота

19  жовтня 2018 року студенти І курсу спеціальності 
«Видавництво та поліграфія, Комп’ютерна оброб-
ка текстової, графічної та образної інформації» під 

керівництвом викладача Володько М.Ю. відвідали серію майстер-
класів від видавничо-поліграфічних установ України: «Офтор та 
ліногравюра», «Інтролігаторська майстерня»,  «Музейна папірня», 
«Як перекласти неперекладуване» та «Лаврська друкарня».

Заходи було проведено в м. Києві на базі Музею книги і друкарства 

МАЙСТЕР-КЛАСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО НАПРЯКУ  

В РАМКАХ XI ФЕСТИВАЛЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

України в рамках XI Фестивалю української книги.
Студенти отримали можливість поглибити знання  щодо 

історії виникнення паперу, його видів та способів виготовлення, 
етапів розвитку друкарських форм, способів виготовлення окладів 
та оправ поліграфічних видань, перекладу ілюстрацій, роботи з 
графікою та перетворенням англійської латиниці на українську 
кирилицю в художніх виданнях.

Фахівці видавничо-поліграфічних установ відмітили якість 
знань наших вихованців та запросили на ознайомлення із 
технологічними процесами підприємств поліграфічного напрямку.

Володько М. Ю., викладач спецдисциплін

25 та 26 вересня cтуденти груп  Кс-1, Кс-2 спеціальності  
Видавництво та поліграфія. Комп’ютерна обробка тек-
стової, графічної та образної інформації під керівни-

цтвом педагога  Володько М.Ю. відвідали Міжнародні виставка 
реклами, маркетингу та сучасного друку REX , Т-REX – 2018.

Студенти стали учасниками практичного майстер-класу на 
тему: «Використання лазерного гравіювання на різних поверхнях» 
від провідної української компанії «Lazer».

Представники підприємства радо ділились зі студентами до-
свідом щодо устаткування, програмного забезпечення та його на-
лаштувань для отримання якісного відбитку на поверхнях при за-
стосуванні лазерного устаткування. 

Викладачі коледжу Володько М. Ю. та Кулик К. А. стали учас-
никами спікер-обговорень за тематикою: «Зв’язок роботодавців 
та освітніх закладів у сфері поліграфічного простору». За резуль-
татами спікер-конференції студентів спеціальності «Видавництво 
та поліграфія» запрошено для проходження практики до одного із 
найбільших підприємств поліграфії України  – «Wolf». 

Наші вихованці отримали можливість побачити на власні очі 
інноваційне обладнання поліграфічної  галузі, отримати його ха-
рактеристики та познайомитись із процесом роботи цих новинок.

Даний захід дав можливість зрозуміти студентам, що спеціа-
лісти їхньої галузі необхідні сьогодні на ринку праці. Вони пере-
коналися в тому, що теоретичні та практичні знання і навички, 
отримані під час навчання в коледжі їм обов’язково знадобляться 
на майбутніх робочих місцях. Зі слів та вражень студентів мож-
на зробити висновок, що вони зрозуміли, що зробили правиль-
ний вибір, обравши навчання за спеціальністю «Видавництво та 
поліграфія. Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної  
інформації.»

Володько М. Ю., викладач спецдисциплін

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА РЕКЛАМИ, 
МАРКЕТИНГУ ТА СУЧАСНОГО ДРУКУ – 2018
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навчальна робота

9 жовтня 2018 року учні професії Оператор комп’ютерного 
набору під керівництвом майстра виробничого навчання 
Кулик К. А.  відвідали лекційно-практичне заняття на тему: 

«Еволюція та сучасний стан засобів обробки та передачі 
інформації», яке відбулося в приміщенні музею Білоцерківського 
центру електрозв’язку № 4 обласної філії ПАТ «Укртелеком».

Інженер комп’ютерних систем підприємства Кучерявий В.В. 
ознайомив учнів з основами функціонування мереж передачі 
інформації, принципами кодування інформації семафорною 
абеткою та абеткою Морзе, еволюцією телеграфних та телефонних 
апаратів, продемонстрував роботу найпростіших пристроїв 
для механізації обчислень і логічних дій. Під час заняття учні 
спробували самостійно обслуговувати телефонну лінію музею.

Відвідавши музей, учні ознайомилися з еволюцією засобів 
зберігання інформації, вдосконалили знання щодо процесу її 
передачі та обробки.

Кулик К. А., майстер виробничого навчання

9 жовтня 2018 року учні групи Оп 5-6, що навчають-
ся за професією Оператор з обробки інформації та про-
грамного забезпечення під керівництвом викладачів  

Володько М. Ю. та Корнієнко О. В. та стали учасниками  лекторію- 
практикуму на тему: «Еволюція ЕОМ» від першого українського 
музею комп’ютерної техніки та програмного забезпечення    
Software and Computer museum, що розташований у  в  м.Київ.

Заняття дало можливість  учням пройнятись духом історії тих  
речей, які зараз стали невід’ємною частиною життя кожного з нас,  
здобути теоретичні знання щодо основних епох розвитку ЕОМ на 
прикладі експонатів музею  та практичні вміння щодо комплекту-
вання системних блоків персональних комп’ютерів та їх програм-
ного забезпечення, а також «поспілкуватись»  із роботом «Джібо», 
що наділений штучним інтелектом .

Учні переконались в тому, що Software та ідея його створення 
стали запорукою комп’ютеризації світу. І сьогодні Software є при-
чиною розвитку Hardware в усьому світі.

Кулик К. А., майстер виробничого навчання

ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
       НА БАЗІ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

ЛЕКЦІНО – ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
НА БАЗІ SOFTWARE AND COMPUTER MUSEUM
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навчальна робота

У процесі підготовки молодших спеціалістів ми шукаємо нові 
форми організації теоретично-практичного навчання, які 
дозволять: забезпечити високий рівень знань, розвиток 

кожного студента як творчої особистості, здатної до практичної 
діяльності; залучати кожного студента до активної пізнавальної 
творчої діяльності, формувати навички пізнавальної і 
дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення, грамотно 
працювати з інформацією. 

Для забезпечення високого рівня підготовки професійних  
компетенцій у майбутніх випускників і підвищення якості 
навчання ми, в першу чергу, намагаємося адаптувати навчання 
до вимог сучасного виробництва. З цією метою 6 вересня на 
підприємстві «Ательє мод» для групи техніків – конструкторів 
третього курсу майстром Юрченко Ю.І. була  проведена лекція-
практикум на тему «Розкрій та технологія пошиття чоловічих 
штанів» під керівництвом Лук’янчук О.Д. та Поліщук О.В. 

«Ательє мод» є приватним підприємством і в своїй роботі базується 
на принципах, що докорінно виключають нешанобливе ставлення до 
своїх клієнтів або повільного вирішення будь-яких питань. Ательє 
виконує замовлення на дизайнерські та конструкторські розробки, 
виготовлення та ремонт одягу, ремонт взуття. На підприємстві 
встановлено сучасне обладнання, що дозволяє кваліфікованим 
майстрам працювати з будь-якими матеріалами, а замовлення 
виконувати якісно і вчасно. Цікавим є ще той факт, що працівники 
ательє колишні випускники нашого коледжу.

Студенти ознайомилися з розкроєм чоловічих штанів зразу на 
тканині в умовах підприємства індивідуального виробництва та 
етапами підготовки даного виробу до примірки. Також побачили 

роботу спеціалізованого обладнання такого як: машина для 
виготовлення хомутиків, машина для пришивання ґудзиків. 
Заняття було  пізнавальним та змістовним.  

Під час таких лекцій-практикумів, екскурсій, семінарів студенти 
можуть удосконалювати здатність і готовність досить швидко 
й успішно оволодівати новими технологіями, набувати знань та 
вмінь, що забезпечують ефективність розвитку професіоналізму.

Отже, під час навчання ми можемо підготувати випускників 
відповідно до нових вимог професійної придатності, що 
висуваються підприємствами. І це можливо тільки в тісному 
контакті навчального закладу і підприємств.

Лук’янчук О. Д., майстер виробничого навчання

ЗАХИСТ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ХУДОЖНЄ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ»

Н а швейному відділенні пройшов захист курсових проектів 
студентів четвертого курсу групи М-4 з дисципліни «Художнє 
проектування виробів».

Роботи студентів показали високий рівень самостійності, 
творчості, креативності у підході до виконання роботи. Були 
створенні цікаві, казкові, демонстраційні та театралізовані моделі 
одягу, які зможуть перевтілити сучасну жінку.

Поліщук О. В., викладач спецдисциплін

АТЕЛЬЄ  МОД  
ЛЕКЦІЯ – ПРАКТИКУМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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4 грудня відбулася фінальна частина ювілейного Х міського 
конкурсу «Кращий студент року», організатором якого 
виступив відділ у справах сім`ї та молоді Білоцерківської 

міської ради. Метою конкурсу є виявлення, підтримка і заохочення 
обдарованої молоді, сприяння гармонійному розвитку особистості 
та формуванню її національної свідомості, розвитку і реалізації 
творчих здібностей студентів, стимулювання їх зацікавленості до 
підвищення свого інтелектуального та професійного рівня.

В конкурсі змагалися представники восьми навчальних 
закладів міста.

Під час першого етапу члени журі оцінили рівень навчальних  
досягнень претендентів на участь у конкурсі, громадської та 
суспільно корисної діяльності.

Під час другого етапу учасники презентували себе, виступаючи 
у таких конкурсах: «Візитівка», визначення рівня інтелектуальних 
здібностей, «Якби я був…».

Наш навчальний заклад представляла Корнієнко Руслана – 
студентка ІІІ курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», Діловодство, яка здобула титул «Креативність».

Розуменко Катерина, студентка групи Д-3

Х МІСЬКИЙ КОНКУРС
КРАЩИЙ  СТУДЕНТ  РОКУ

ГАРНО ОДЯГАТИСЬ
                                                                              

ТА
ОДЯГАТИ ІНШИХ  
СПРАВЖНЄ МИСТЕЦТВО
П ід таким девізом з доповіддю «Формування фахо-

вих компетенцій закрійника через історичний досвід» 
студентка коледжу Сович Альона під керівництвом 

викладачів Коваль Л. В. та Поліщук О. В. взяла участь в обласній 
пошуково-практичній історичній учнівській конференції  
«Становлення професії: погляд через століття». 

Тема проведеного дослідження є актуальною для більш гли-
бокого  усвідомлення подальшого фахового зростання майбут-
нього модельєра одягу. Вдалим доповненням презентації став 
показ моделей театру «Діамодус».

Підсумком конференції стало нагородження Сович 
Альони сертифікатом та відзначення вірного  погляду на 
формування фахових та ключових компетенцій майбутнього 
творця красивого одягу.

Без минулого – немає майбутнього саме тому знання 
з історії професії неодмінно допоможуть стати успішним 
фахівцем, а найголовніше – усвідомлювати величину багатства 
матеріальної і духовної  культури людства.

На конференції були присутні представники різних навчаль-
них закладів Київщини, які дослідили історію своїх професій, 
цікаво та змістовно донесли інформацію до слухачів та суддів.

Людина постійно повинна розвиватися у своїй професії, 
а також цікавитись іншими. Тому конференція була цікавою 
усім присунім.

Сович Альона, студентка групи М-3

навчальна робота



8 листопада 2018 року  Білоцерківський коледж сервісу та ди-
зайну гостинно зустрів гостей та учасників ІІ регіонального 
конкурсу молодих дизайнерів зачіски «Перлина Надрос-

ся» започаткованого  командою педагогів та студентів коледжу 
під патронатом Білоцерківської міської ради та за партнерської 
підтримки компанії професійної косметики ЕSTEL Professional.

У конкусі   брали участь як професійні майстри салонів та перу-
карень, так і  студенти  навчальних закладів: Білоцерківського ко-
леджу сервісу та дизайну, КНУКіМ, Калинівського тенологічного 
технікуму, Богуславського вищого професійного училища сфери 
послуг. Переяслав-Хмельницького центру професійно-технічної 
освіти. В конкурсі прийняли участь учні шкіл міста та району.

Оцінювали роботи конкурсантів за шести номінаціями висо-
кокомпетентне журі нарівні членів міжнародної спілки перукарів, 
переможців чемпіонатів України та світу.

Сучасний світ пропонує нові технології, підходи, бачення, 
сучасні способи отримання та передачі інформації, неймовірні 

швидкості, які ще зовсім недавно були фантастичними.  
І поряд із усим цим людина - особистість, яка праг-

не вираження через красу. Бажання бути при-
вабливим не змінилося, і сьогодні ми хоче-

мо виглядати неперевершено. Мода на 
стильні стрижки, креативні пофар-

бування, романтичні зачіски 
залишається в тренді. 

З метою залучення молоді до 
творення сучасної краси, роз-
витку індустрії моди, формуван-
ня естетичного смаку та ство-
рення умов для самореалізації, 
в квітні 2017 року колективом 
Білоцерківського коледжу сервісу 
та дизайну започатковано та про-
ведено Перший регіональний 
конкурс молодих дизайнерів 
зачіски «Перлина Надросся». 
Конкурс пройшов під патронатом 
Білоцерківської міської ради та 

за партнерської підтримки    
компанії професійної 

косметики ЕSTEL. 
 
 

            НадроссяПерлина
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В 2017 році в конкурсі прийняли участь 64 конкурсанта,  
демонструючи свої роботи в п’яти номінація: весільна зачіска, 
чоловіча сучасна стрижка, коктельна зачіска з елементами кудрів та 
локонів, жіноча стрижка прогресивної форми, фантазійний образ з  
постижерним доповненням. 

Наше місто приймало гостей з різних міст України: Києва, 
Вінниці, Сквири, Тетієва та багатьох інших міс. Це було 
справжнє свято моди та краси. 

В листопаді 2018 року коледж вдруге гостинно відчинив 
двері для учасників Другого регіонального конкурсу молодих 
дизайнерів зачіски «Перлина Надросся». До запропонованих 
номінацій організатори додали ще одну, а саме для учнів загаль-
но освітніх шкіл - це номінація «Нова коса». Лише в цій номінації 
прийняли участь 15 конкурсантів. Загальна кількість учасників 
другого конкурсу була 97 чоловік. Збільшилася і географія кон-
курсу. Це і Житомир, і Переяслав-Хмельницький, і Богуслав. 

Роботи конкурсантів оцінювали компетентні члени журі:  
голова журі Ірина Фраюк – член міжнародної спілки перукарів 
та спілки перукарів України, провідний викладача учбового цен-
тру SA group, багаторазового переможець чемпіонатів України та 
світу; заступник голови журі Степура Алла Олегівна директор 
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, заслужений працівник 
освіти України, голова ради директорів вищих навчаль-
них закладів І-ІІ рівня акредитації в Київській області;  
Шевченко Олена – викладач кафедри івент менед-
жменту, фешен та шоу бізнесу КНУКіМ, член 
міжнародної спілки перукарів, організатор 
постановник fashion та  beauty показів;  
Олена Немировська – технолог – експерт 
компанії ESTEL Professional. 

Конкурс молодих дизайнерів зачіски «Перли-
на Надросся»  вкотре став феєричним дійством, 
святом майстерності, творчості, оригінальності, 
мистецтва та краси в місті Біла Церква. 

Гостинність працівників Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну, злагоджена ро-
бота з організації проведення конкурсу ство-
рили комфортні умови всім учасникам кон-
курсу залишивши масу приємних вражень. 
Але організатори не кажуть  «Прощавайте» 
конкурсантам та гостям конкурсу, а кажуть їм  
«До нових зустрічей».

Юрчинська О. М., майстер 
виробничого навчання
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Л ітературна вітальня «Натхнення» (що діє при бібліотеці ко-
леджу) продовжує знайомство  з творчими людьми нашого 
міста. 30 вересня в бібліотеці-філії №8 відбулася презентація 

нової збірки поезій під назвою «На тлі тотальних міражів» моло-
дого автора-краянина Ігоря Растівського. У доробку автора це вже 
друга збірка віршів, перша вийшла друком у 2016 році та має назву 
«Стежок вечірніх таємниці».

Під час зустрічі учні та студенти коледжу дізналися, що Ігор
пише не лише вірші, а й пісні на власні вірші, грає на гітарі, є учас

ником музичного гурту з містичною назвою «Аура», а також є ак-
тором театру при університеті, в якому навчається.

Присутні слухали Ігоря з цікавістю та захопленням, 
не обминаючи можливості задавати численні запитання.  
Студенти Сотніченко А. (гр. К-14), Бондаренко Р. (гр. З 17-18) та   
Саврацька А. (гр. З 17-18) прочитали вірші молодого автора. 
Бажаємо Ігорю творчого натхнення і чекаємо нових зустрічей.

Маловічко Л. М., завідувач бібліотеки

С тудентська група «Афіна» 31 жовтня 2018 року провела 
лекторій на тему: «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні». 
Ведучі лекторію – студенти групи Д-3 Корнієнко Руслана 

та Розуменко Катерина; керівник – викладач історії Пренковська  
Валентина Олександрівна.  

Під час лекторію було здійснено віртуальну екскурсію, де 
учні та студенти змогли побачити сім об’єктів світової спадщини 
в Україні та 16 кандидатів. Особливу увагу було приділено пер-
спективам розвитку туристичної галузі у Білій Церкві, адже наше 
місто перемогло у Всеукраїнській акції  2016 року «7 чудес України: 
історичні міста та містечка».

Призначення ЮНЕСКО – сприяти реалізації творчого 
потенціалу людства, зберігати історичну  спадщину, забезпечувати  
мир  та сталий розвиток. 

Пренковська В. О., викладач історії

СВІТОВА СПАДЩИНА 
UNESCO  В УКРАЇНІ

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ З ІГОРЕМ РАСТІВСЬКИМ
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23 та 25 жовтня в нашому коледжі відбувся традиційний 
конкурс «Ми заявляємо про себе». Де 8 груп першого 
курсу презентували свої таланти. 

Групи створили міні-концерти з демонстрацією сучасних 
танців, ліричних пісень, а також розважали глядачів та суддів 
комічними сценками та пародіями, декламували власні вірші на 
патріотичну тематику. Класні керівники та майстри виробничого 
навчання допомагали учасникам розкрити свої таланти.

На базі 9 класів участь брали такі групи: Д-1, М-1, К 9-10, ОП 5-6.
На базі 11 класів участь брали такі групи: П 19-20, К 11-12,  

ХМ-1, ОП 1-2.

Дога І. П., замісник директора з виховної роботи

С туденти та учні швейного відділення Білоцерківського ко-
леджу сервісу та дизайн, відгукнулися на прохання гро-
мадської організації «Ми особливі» виготовити вироби для  

благодійного ярмарку, який відбувся 04 грудня в приміщенні   
Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості.

 Вироби створені власноруч різноманітні за призначенням: еко 
торбинки, сумки, новорічні чобітки та прикраси, прихватки для 
інтер’єру, м’які та текстильні іграшки. 

Отримані  кошти на ярмарці  будуть витрачені для обладнання 
приміщення розвитку дітей з особливими потребами. 

За підтримку благодійного ярмарку Білоцерків-
ському коледжу сервісу та дизайну в особі директора  
Степури Алли Олегівни було вручено подяку!

Музика В. М., майстер виробничого навчання

З ДОБРОТОЮ В 

М И  З А Я В Л Я Є М О       
ПРО СЕБЕ



16 січня в інформаційно-ресурсному центрі для викладачів 
та майстрів виробничого навчання коледжу відбувся 
тренінг на тему «Формула успіху», який провела викладач 

риторики Дипломатичної академії України при МЗС, нейропсихо-
лог, психотерапевт  Ольга Іванівна Денисова. 

Сучасне суспільство висуває підвищені вимоги до особистості 
педагога, до рівня його професіоналізму. Прогресивний педагог, 

який відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу, 
спрямований на майбутнє, прагне до пошуку нових і змістовних 
форм роботи з дітьми, до творчої самореалізації, до саморозвит-
ку, гнучкий, відкритий інноваціям, спрямований на успіх сам та 
передає це прагнення дітям.

Успішний педагог – це майбутнє освіти. 
Успішний педагог – успішна дитина.
«Що таке успіх? Як досягти успіху? Як стати успішною лю-

диною?» – саме ці питання були розглянуті під час тренінгу. 
Позитивні емоції, гарний настрій, шалений креатив і комфортна 
атмосфера були створені тренером та підтримані учасниками про-
тягом всього заходу.

Висловлюємо вдячність Ользі Іванівні Денисовій та 
сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. 

Брунько А. В. викладач правознавства

18 січня в інформаційно-ресурсному центрі сертифікований 
арт-терапевт, консультант з особистого розвитку  
Олена Танцюра для викладачів та майстрів виробничого 

навчання коледжу в онлайн-режимі провела арт-терапію на тему 
«Емоційний внутрішній світ педагога».

Арт-терапія – це турбота про психологічне здоров’я та хороше 
емоційне самопочуття людини за допомогою творчості. Це при-
родний шлях до зцілення, коли негативні емоції перетворюються 

в позитивні. Скільки існує напрямків в мистецтві, стільки ж мож-
на виділити напрямків в арт-терапії. Тренером заходу було запро-
поновано кожному учаснику створити саме тканинну інсталяцію 
«Образ мого Я». Провести аналіз, наскільки картина відображає 
потенціал автора і визначити конкретні кроки для особистого вдо-
сконалення.

Висловлюємо вдячність Олені Станіславівні Танцюрі за пози-
тивний настрій та налаштування на подальшу плідну працю в дру-
гому семестрі навчального року. 

Криворот Н. Ю., викладач фізичного виховання 

12

Т Р Е Н І Н Г 
виховна робота

«ЕМОЦІЙНИЙ ВНУТРІШНІЙ СВІТ ПЕДАГОГА»
   АРТ-ТЕРАПІЯ ОНЛАЙН

ФОРМУЛА УСПІХУ
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29 листопада в інформаційно-ресурсному центрі відбулася 
виховна година у формі духовного альянсу «Сучасність 
крізь призму поезії серця», учасниками якого були сту-

денти групи М-2. Студентська ініціатива щодо проведення цього 
заходу мала на меті  формування ефективного комунікаційного 
зв’язку «класний керівник-студент» та «студент-студент».

Цитування літературних творів з різної тематики сприяло 
взаєморозумінню один одного та створенню позитивного настрою 
учасників. Разом студенти створили макет «Серце групи М-2», на-
повнене любов’ю, дружбою, повагою, добром, цілеспрямованістю 
та вірою в щасливе майбутнє.

Брунько А. В. викладач правознавства

ДУХОВНИЙ АЛЬЯНС «СУЧАСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЕЗІЇ СЕРЦЯ»

05 грудня в інформаційно-ресурсному центрі для 
викладачів та майстрів виробничого навчання ко-
леджу відбувся челендж на тему «Педагог в системі 

компетентнісно-орієнтованої освіти», коучем якого була кандидат 
педагогічних наук І. І. Сотніченко. 

Час постійно створює нові виклики для людства, і сучасність 
не є виключенням. Новий освітній простір повинен відповідати 
потребам сучасної молоді. Становлення і розвиток громадянсь-
кого суспільства породжує гостру необхідність в педагогах, що 
володіють високою фаховою компетентністю. Саме на важливість 
постійного професійного розвитку і саморозвитку сучасного педа-
гога було акцентовано увагу учасників челенджу.  

Зазначений захід став інноваційною формою роботи з викла-
дацьким складом коледжу та посприяв створенню мотиваційного 
компоненту до особистісного розвитку та професійного зростання.

Сотніченко І. І., кандидат педагогічних наук

ЧЕЛЕНДЖ 
«ПЕДАГОГ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО-
ОРІЄНТОВАНОЇ  ОСВІТИ»

виховна робота



13 листопада 2018 року відбулося відкрите навчальне занят-
тя (ІІ курс спеціальності  Технології легкої промисловості, 
Моделювання та конструювання промислових виробів) 

викладача фізичного виховання вищої категорії, викладача-мето-
диста Журавель Людмили Олександрівни  на тему : «Урок фізичного 
виховання як засіб формування життєво необхідних  компетент-
ностей  майбутнього спеціаліста».

Під час навчального заняття студенти під керівництвом 
досвідченого та творчого педагога вивчили комплекс спеціальних  
загальнорозвивальних вправ з урахуванням специфіки спеціальності 
та вправи на розслаблення. Позитивний психологічний клімат, 
дружня співпраця викладача та студентів, здоров’язберігаючі 

технології, висока щільність навчального заняття сприяли повно-
му досягненню його мети та формуванню ключових компетентно-
стей майбутніх спеціалістів, саме: формували фізичну підготовку,  
розвивали спритність, увагу, точність рухів, моторику, тактильну 
чутливість та силу пальців рук, вміння здійснювати самоконтроль, 
працювати в команді, бути відповідальним, радіти своїм успіхам 
та успіхам одногрупників, формували позитивне ставлення до 
фізичного виховання. Головне, що студенти  отримували насоло-
ду від виконання вправ та участі в іграх. Навчальне заняття було 
високоефективним, а роль викладача – направляти, підтримувати, 
сприяти успіхам своїх вихованців.

Журавель Л. О., викладач фізичного виховання

12 грудня відбувся Чемпіонат міста з баскетболу серед команд 
дівчат за програмою спортивних ігор студентської молоді. 
Змагання складні, емоційні, включають в себе швидкий біг, 

стрибки, кидки м’яча, які здійснюють в протидії суперників. 
У всіх команд було велике бажання – перемогти, тому гра три-

мала в напруженні всіх присутніх, була цікава та багата на яскраві  
моменти. В запеклій боротьбі команда дівчат Білоцерківського ко-
леджу сервісу та дизайну здобула перемогу.  

Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та 
грамотами управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської 
міської ради. 

Криворот Н. Ю., викладач фізичного виховання

21 листопада 2018 року  на базі КЗ БМР ДЮСШ № 1 відбувся 
чемпіонат міста з настільного тенісу за програмою спор-
тивних ігор студентської молоді. Настільний теніс сміливо 

можна назвати спортом для мозку. Під час гри учасники  багато 
рухаються, використовуючи все тіло, тренують очі, покращують  
координацію рук та ніг, всі ділянки мозку задіяні і працюють, так 
як  спортсменки  планують стратегію гри, тактику та відстежують 
м’ячі і удари. Збірна коледжу посіла третє місце. Команда отримала 
кубок,  медалі та грамоти.

Вітаємо призерів: Останіну Мар’яну, Маслянко Дар`ю,  
Муравську Юлію, Останіну Олену!

Криворот Н. Ю., викладач фізичного виховання

НАВЧАЄМОСЬ У ДОСВIДЧЕНИХ ТА ТВОРЧИХ КОЛЕГ

МIСЬКI ЗМАГАННЯ З 
НАСТIНЬНОГО ТЕНIСУ

спортивні досягнення
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МІСЬКІ ЗМАГАННЯ 
З БАСКЕТБОЛУ СЕРЕД ДІВЧАТ



С ила, витривалість, гнучкість. Свої вміння у цьому демонстру-
вали студенти  та учні коледжу 18 жовтня у спортивному залі. 
Змагання  з Кросфіту – це новий для нас вид спорту.  

У ньому поєднано усе – гімнастика, легка атлетика з важкою. 
Спортивні заходи завжди об’єднують талановитих студентів та 
викладачів, кожен учасник продемонстрував власні здібності і 
витривалість. Учасників підтримували і додавали різноманітності 
до змагань на «Crossfit» запальний виступ ансамблю барабанщиць 
та спортивний танок студенток групи М-2 «Red stars».

 Юнаки  прийшли не лише за нагородами,  а також, щоб  влас-
ним прикладом показати, що будь-яка фізична активність – це   

і корисно, і красиво. 18 учасників долали  етапи інтенсивного  
інтервального тренування з елементами важкої атлетики, 
пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки, силового 
багатоборства тощо.

На спортивному святі були присутні гості: засновник  
Європейського фітнес-центру  в Білій Церкві «FitPlaza», бронзо-
вий призер Чемпіонатів України з бодібілдингу, лікар-реабілітолог 
Нестеренко Сергій Володимирович та управляючий спортивного 
клубу Малишева Євгенія Ігорівна.

Усі учасники та призери отримали дипломи та призи. Перемогу 
здобули Пунько Євген та Курінний Максим.  Друге місце посів Вуй-
ко Дмитро, третє виборов Степаненко Роман. Вітаємо переможців 
та учасників змагань!

Журавель Л. О., викладач фізичного виховання

П ід час завершення модуля «Гімнастика» в групах М-3, М-2,  
Кс-1, ХМ-1, К13-14, К15-16 викладач фізичного виховання 
Людмила Олександрівна Журавель запропонувала учням та 

студентам інноваційні уроки з фізичного виховання на тему: «На-
вчання через самостійні відкриття». 

Участь брали всі, навіть тимчасово звільнені від занять. Одні 
учні самостійно шукали інформацію в мобільному Інтернеті 
про види спорту, які обрали. Інші отримали схематичні ком-
плекси з 15 вправ, які бачать вперше. Об’єднавшись парами, 
студенти мали самостійно ознайомитися з комплексом, вико-
нати всі вправи і презентувати декілька перед одногрупниками.  
Л. О. Журавель, спостерігаючи за підготовкою учнів, виконувала 
роль консультанта. 

 НАВЧАННЯ  
 ЧЕРЕЗ  САМОСТIЙНI  ВIДКРИТТЯ

 Чим завершиться творчо-пошукова й водночас самостійна 
робота, експрес-презентація - було невідомо.  Але ефект від таких 
уроків був несподіваним: цікаво! Це було схоже на виставку або яр-
марок учнівських здобутків. Юнакам і дівчатам  сподобалася така 
форма роботи. За підтримкою викладача всі почувалися комфортно, 
чудово справилися з завданням, отримали нові теоретичні знання, 
практичні уміння та навички, море позитиву, ну і, звичайно, високі 
оцінки за свою роботу.

Журавель Л. О., викладач фізичного виховання

CROSSFIT
ЕСТАФЕТА МУЖНОСТІ

спортивні досягнення
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