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Виставка освітніх матеріалів та творчих 
робіт до Дня науки та творчості

01 червня 2021 року в рамках  проведення Днів нау-
ки і творчості в затишній аудиторії коледжу було 

відкрито виставку освітніх матеріалів  викладачів  та 
майстрів виробничого навчання усіх циклових комісій та 
виставку творчих робіт здобувачів освіти.

Тема виставки «Поєднання hard та soft skills в 
освітньому процесі коледжу» є надзвичайно актуальною 
в умовах offline та online навчання, оскільки охоплює не 
тільки професійні, технічні компетенції (hard skills), які 
можна наочно продемонструвати, оцінити та перевірити, 
а й універсальні соціально-психологічні якості.

На виставці представлені матеріали, що розкрива-
ють одну з найважливіших структурних характеристик 
сучасної освіти – її інноваційність та адаптивність до 
змін: збірники статей, навчальні посібники, курси лекцій, 
семінарських та практичних занять, практикуми з різних 
дисциплін та професій, що віддзеркалюють творчі здобут-
ки педагогів нашої alma mater.

Сучасна, яскрава виставка продемонструвала здатність 
педагогів коледжу йти в ногу з часом, змінюватись, бути 
гнучкими, адаптуватися до незвичних викликів сьогодення.



З метою отримання унікального досвіду участі у 
Всеукраїнських конкурсах з ІТ проєктів та кібербезпеки 

серед молоді, а також оволодіннями IT компетенціями 
для  майбутньої професійної реалізації, студентка гру-
пи В-2 спеціальності 186 Видавництво та поліграфія —  
Єлизавета Коверда прийняла участь у VII сезоні першого 
та найбільшого в Україні конкурсу  «ITALENT— 2021».

Захід передбачав участь в двох он лайн етапах: відбірковому 
(грудень 2020)  та фінальному (лютий 2021).
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Всеукраїнський конкурс з ІТ проєктів та кібербезпеки  

«ITALENT – 2021»

Відповідно до обраної номінації «Студентський ART» 
та інших технічних вимог до оформлення та відправки 
робіт  було підготовлено електронний варіант проєкту, 
що включав розробку фірмового стилю он лайн магазину 
«Mask it» та необхідної поліграфічної промо-продукції, що 
супроводжувала б її діяльність.

08 лютого 2021 року відбувся фінал конкурсу шля-
хом  прямої трансляції на YouTube каналі організаторів, 
де здобувачка освіти Білоцерківського фахового коледжу 
сервісу та дизайну — Єлизавета Коверда виборола  почес-
не  І  місце.

Вітаємо Єлизавету та бажаємо подальших звершень!

4 червня 2021 року здобувачі освіти І курсу спеціальності 
186 Видавництво та поліграфія стали учасниками ворк-

шопу, що відбувся в приміщенні музею електрозв’язку на 
базі Білоцерківського центру електрозв’язку № 4 обласної 
філії ПАТ «Укртелеком», спікер – Кучерявий Віктор, 
інженер комп’ютерних систем підприємства.

Під час воркшопу присутні мали можливість ознайоми-
тися із етапами розвитку телекомунікаційних мереж, що 
характеризуються епохами впровадження телефонного, 
цифрового зв’язку та інформаційних технологій.

Студенти оволоділи практичними навичками функціонування 
засобів зв’язку та передачі інформації за допомогою 
локальної телефонної мережі музею. А також, здобу-
ли знання на основі історичних фактів, що сформували 
принцип відтворення фотографічних чорно-білих та ко-
льорових зображень способом синтезу червоного, синього 
та зеленого кольорів.

В процесі відкритого діалогу зі спікером здобувачі 
освіти впевнилися, що знання фізичних явищ та 
процесів, хімічних властивостей речовин є основою для 
професійної підготовки та формування у них розуміння 
суті поліграфічного виробництва.

Воркшоп на базі 
ПАТ «Укртелеком»
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Лекційно-практичне заняття на базі 
ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»

25 травня 2021 року здобувачі освіти професії 4112 
Оператор комп’ютерної верстки, під керівництвом 

викладача.
Володько М.Ю. відвідали лекторій - практикум на тему: 

«Застосування основних та допоміжних матеріалів офсет-
ного друку» від ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика».

ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» – найбільше 
видавничо-поліграфічне підприємство Київської області. 
Видавництво спеціалізується на випуску книг, а також 
найрізноманітніших поліграфічних товарів широкого вжитку.

Лекційно-практичне заняття було проведено видавни-

чою групою досвідчених професіоналів на чолі із пред-
ставником відділу розробки машрутно-технлогічних карт 
– Петрович Мариною Сергіївною.

Учні коледжу стали учасниками впровадженої у ви-
робництво сучасної технології формних, друкарських та 
палітурних процесів, що дають змогу виготовляти книги 
якісно та в короткі терміни.

Здобувачі освіти отримали можливість попрацювати на 
обладнанні для флатування та обрізки паперу, виготовлен-
ня друкарських пластин, однофарбовій друкарській машині 
Planeta та чотирьохфарбовій друкарській машині Rapida.
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#FutureofworkUA
З 15 по 30 травня 2021 здобувачі освіти спеціальності 

186 Видавництво та поліграфія та професії 4113 Опе-
ратор з обробки інформації та програмного забезпечення 
— Єлизавета Коверда та Віталіна Шадура працювали над 
конкурсними постерними роботами заходу «Майбутнє 
роботи 2030», що реалізують Career Hub і Центр «Розви-
ток Корпоративної Соціальної Відповідальності» в межах 
програми Мріємо та діємо, яка фінансується USAID та 
впроваджується IREX разом з Центром «Розвиток КСВ» за 
підтримки Міністерства освіти і науки України.

Роботи увійшли в 30 найкращих постерів, що будуть 
розміщені на окремому виставковому стенді «Майбутнє 
роботи 2030», у період із 22 липня по 01 серпня у м.Київ.

Вітаємо переможців та їх керівників. Бажаємо подаль-
ших звершень!

В рамках Днів науки та творчості, 10 червня 2021 року 
здобувачі освіти спеціальності Видавництво та 

поліграфія під керівництвом Марини Володько та Ок-
сани Корнієнко відвідали лекційно-практичне занят-
тя на тему:»Основні та додаткові витратні матеріали 
технологічних процесів офсетного друку».  Локація занят-
тя - поліграфічне підприємство «Wolf»,  м.Киів, Друкарня 
на ринку поліграфії України з 1995 року.

Студенти отримали можливість побачити в роботі 
функціональний поліграфічний парк обладнання 21-
го століття. А також стати учасниками комплексу 
поліграфічних процесів по виготовленню: книг, журналів, 
брошур, паперових виробів широкого вжитку, візитівок, 
наліпок та пакування різноі форми.

Лекційно-практичне заняття
 на базі Wolf.ua
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Трохи більше оптимізму, трохи більше гламуру - мода 
поступово відроджується, незважаючи на те, що до 

закінчення пандемії ще далеко. Учасники дизайн студії 
«Feshion look» Терещук Руслана, Голоюх Валерія, Бонда-
ренко Руслана, викладачі та майстри в/н циклової комісії 
«Легка промисловість», підготували нову яскраву, екстра-
вагантну колекцію «Мexico – style».

Джерелом натхнення для нової колекції став образ 
мексиканської художниці Фріди Кало. Цілком логічно, 
що стилем Фріди Кало зацікавилася творча група дизайн-
студії, сюрреалістичними моделями якої був зачарований 
весь світ.

Фріда – це про любов, прийняття себе і свого тіла, про 
силу духу і творчості. Фріда Кало – це історія дивовижної 

жінки, якій вдалося зробити свій власний внутрішній світ 
витвором мистецтва.У новій колекції  «МEXICO»  панує 
колір, соковитий, насичений і яскравий, який завжди був 
головним інструментом в ансамблі художниці. Аксесу-
ари мають величезне значення при створенні романтич-
ного і трохи ексцентричного образу в стилі Фріди Кало. 
Теплі відтінки золота, натуральні камені, обручі з вели-
чезними квітами, помаранчеві мюлі ...Але головне, чому 
вчить стиль Фріди – це бути тим, ким ви хочете бути. Не 
копіювати модні ікони, не слідувати шаблоном, а виража-
ти себе через свій одяг і аксесуари. Вмійте розкрити свою 
індивідуальність, не бійтеся бути самими собою. 

Будьте тим, ким ви хочете бути!

Новий проєкт дизайн-студіїНовий проєкт дизайн-студії

У квітні 2021 р. відбувся V-всеукраїнський кон-
курс професійної майстерності «Прорив легкої 

промисловості України». Вже п’ять років поспіль здобувачі 
освіти змагаються за першість у цьому конкурсі. Попри 
те, що цьогоріч він проходив онлайн, участь у змаганнях 
взяла рекордна кількість закладів – 66. Завдяки сучасним 
технологіям та плідній роботі організаторів конкурс, все-
таки, відбувся і в цьому році.

Тема конкурсу «Fashion візитівка». Через представле-
ну колекцію творча група студентської студії «Кутюрьє» 
Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну, 
познайомила Україну та світ із нашим чудовим навчаль-
ним  закладом, краєм та творчими колективами коледжу.

Джерелом натхнення та ідея для створення колекції в 
стилі «Прованс» під назвою «Олександрія» стали історико-
культурні традиції, студентський креатив та географічні 
особливості регіону, які мали своє відображення в ескізах,  
moodboard та  lookbook.

21 квітня відбувся фінал конкурсу на YouTube-каналі 
Міністерства освіти і науки України.  Хочемо подякува-
ти організаторам за можливість долучитися до конкурсу 
професійної майстерності «Прорив легкої промисловості 
України».

«Прорив легкої 
промисловості України»



навчальна робота

7

Представляємо нову колекцію Представляємо нову колекцію «Олександрія»
В рамках днів науки та творчості Навчально-практич-

ний центр технологій та дизайну Білоцерківського 
фахового коледжу сервісу та дизайну закінчив роботу 
над колекцією «Олександрія».  Красивий одяг в стилі 
Прованс – це унікальне поєднання наївної простоти і 
французького шарму, аристократичності та граційності. 
Черпаючи натхнення з історії та сьогодення дендропар-
ку «Олександрія», міста Біла Церква, наслідуючи його, 
помічаючи особливості  стилю, здобувачі освіти та педаго-
ги коледжу створили свій шедевр.

На базі Навчально-практичного центру коледжу в Ди-
зайн студії, було розроблено колекцію ескізів суконь та 
комплектів. Обравши натуральні та легкі тканини, сту-
денти разом з викладачами та майстрами виробничого 
навчання напрямку «Легка промисловість», виготовили 
повітряно-легку, жіночну, вишукану, але і одночасно по-
всякденну колекцію під назвою «Олександрія».Дякуємо 
кожному хто доторкнувся своєю душею до творчого про-
цесу створення даної колекції.

Захист дипломних проєктів спеціальності 
Моделювання та конструювання промислових виробів

23 червня 2021 року в актовій залі коледжу відбувся 
відкритий захист дипломних проєктів здобувачів 

освіти групи М-4. Державній екзаменаційній комісії були 
представлені сучасні та креативні колекції повсякден-
ного, святкового та видовищного одягу, розроблені та 
виготовлені випускниками. Студенти продемонстрували 
високий рівень фахової майстерності та довели, що саме 
створення нових колекцій одягу є рушійною силою роз-
витку легкої промисловості.

Випускники щиро вдячні за високий рівень 
професіоналізму та підтримку творчих ідей молоді 
керівникам проєктів та розділів: Аллі Степурі, Людмилі 
Поштаренко, Оксані Поліщук, Олені Писаренко, Нелі 
Стретович та Ларисі Дацькій.







InterCHARM-Україна 2021InterCHARM-Україна 2021
Світ сучасного перукарського мистецтва відзначається 

своєю різноманітністю та інноваціями, впроваджу-
ються прогресивні технології, з’являється нове обладнан-
ня, інструменти та парфумерно-косметичні засоби. Тому з 
метою ознайомлення з усіма новинками індустрії краси,  22-
23.09.2021 здобувачі освіти та майстри Білоцерківського фа-
хового коледжу сервісу та дизайну відвідали ХХ Ювілейну 
міжнародну виставку індустрії краси InterCHARM-Україна 
2021 в місті Київ. На виставці демонструвалися майстер-
класи вітчизняних та зарубіжних передових шкіл, прово-
дилися демонстрації новинок перукарського мистецтва, 
косметології, нігтьового сервісу та візажу.

Здобувачі освіти мали можливість не тільки спостерігати, 
а й бути учасниками різнопланових вікторин, демонстру-
ючи власні знання та отримати за це призи. Відвідування 
виставки в черговий раз довело необхідність рухатись 
в руслі сучасності, щоб бути конкурентно спроможним 
фахівцем своєї справи.

навчальна робота
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Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 
з професії «Перукар»
13-15 квітня 2021 року Капітанчук Олена, студентка ІІ 

курсу Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 
дизайну, представила Київську область на Всеукраїнському 
конкурсі фахової майстерності (ІІІ етап) серед здобувачів 
освіти з професії «Перукар (перукар-модельєр)», який 
відбувся дистанційно.

Серед 24 учасників конкурсу всіх регіонів України  
практичну роботу Капітанчук Олени журі оцінила найви-
щим балом – 79,6 з 80 можливих. Такий високий резуль-
тат - свідчить, що якість підготовки, а також рівень кре-
ативного мислення, практичних умінь здобувачів освіти 
– майбутніх працівників салонів, студій краси, перукарень 
на високому рівні

З 24 травня 2021 року стартував онлайн-фестиваль на 
онлайн-платформах серед майстрів перукарської спра-

ви, візажистів, модельєрів, дизайнерів зачіски та стилю. 
Основною метою якого було виявлення, розкриття, допо-
мога та сприяння розвитку таланту студентів, надання їм 
можливості проявити свою індивідуальність, продемон-
струвати  її  широкому загалу і допомогти спеціалістам 
краще пізнати свої можливості.

 Здобувачі освіти перукарського відділення приймали 
активну учать у онлайн-фестивалі  і показали свій талант, 
рівень майстерності в різних номінаціях.

Свої  перші творчі наробки в створенні образу  проде-
монструвала студентка  першого курсу  гр. ХМ-1 Чобітько 
Вікторія в номінації «Стилістика 70-х.».  Довершений об-
раз захопив як журі, так і глядачів посівши почесне І місце.

Фаворитом глядацьких симпатій у номінації «Стилістика 90-х.»  
визнана  робота Козодой Дарини гр.ХМ-2. 

XI Всеукраїнський фестиваль молодих 
дизайнерів зачіски та стилю 

«Retro fest 21»
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Всеукраїнський конкурс 
фахової майстерності 
WorldSkills Ukraine
Фахова компетентність та конкурентноспроможність 

здобувача освіти є основним показником професійної 
підготовки. З метою популяризації робітничих професій вже 
не один рік поспіль проводиться Всеукраїнський конкурс 
фахової майстерності WorldSkills Ukraine.

21 жовтня на базі Васильківського професійного ліцею 
відбувся І (відбірковий )етап за компетенцією: «Перу-
карське мистецтво».

Конкурсанти виконували сучасну комерційну чоловічу 
стрижку та укладання волосся. Білоцерківський фіховий 
коледж сервісу та дизайну предсталяли дві учасниці Ко-
сяк Ярослава та Чобітько Вікторія, яка посіла почесне 
ІІ місце. Роботи конкурсантів оцінювало кваліфіковане 
професійне  журі членами якого були підприємці дирек-
тори салонів краси міст Біла Церква, Боярка та Богуслав.

Формування навичок 
ІМІДЖМЕЙКЕРА
12 травня в рамках Днів науки та творчості  під 

керівництвом майстрів Урюпіної М.В та Юден-
ко Я.І. працювала Fashion-студія, створюючи колекцію 
образів для фотосесії  на тему «Етнічні колорити в Fashion 
індустрії. Бохо стиль в сучасному світі моди».

Мета даного заходу: формування навичок іміджмейкера 
під час практичної роботи з моделлю для створення пев-
ного стилю, гармонійно поєднуючи зачіску, макіяж та 
одяг. В умовах змішаного навчання, коли отримання прак-
тичних навичок ускладнюється дистанційною роботою зі 
здобувачами освіти, саме ця мета стає вагомою та першо-
черговою.

Працюючи над створенням образів,  здобувачі освіти де-
монстрували свою обізнаність в стилі бохо, вміння працю-
вати з моделлю, враховуючи її внутрішній світ, практичні 
навики виконання макіяжу та створення зачіски.

Керівники студії, підбиваючи підсумок роботи  над 
створенням образів, зазначили готовність здобувачів 
освіти до самостійної розробки та створення стилю.

Благодійний соціальний проєкт 
«Життя продовжується»

09.10.2021 року напередодні Дня захисника України 
здобувачі освіти перукарського відділення гуп 

Хм-2, П 19-20 брали участь у благодійному соціальному 
проєкті «Життя продовжується!». Їм випала нагода 
створити зачіски для фотосесії дружинам учасників 
бойових дій. 

Під керівництвом майстрів виробничого навчання 
Андрієнко О.В. та Косяк Я.А. Студенти професійно 
підійшли до виконання поставлениго завдання. Створені 
зачіки покращили настрій жінкам, дали можливість 
відчути себе привабливими і не забувати, що життя 
продовжується.
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«Краса – і тільки, трішечки краси…»: 
віртуальна подорож до дендрологічного парку «Олександрія»
Приємно-теплого другого червневого дня родина 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та ди-
зайну, а також гості вирушили у романтичну віртуальну 
подорож до дендрологічного парку «Олександрія», яка 
стала презентацією спільної творчої роботи здобувачів 
освіти та викладачів коледжу: Навчально-практичного 
центру технологій на дизайну, студії перукарського ми-
стецтва, театру моди та зачіски «Діамодус», художньої 
студії «Штрих»,  поліграфічної студії «Platforma», 
поетичної студії «Етюд», відділу виховної роботи).

Назва «Краса –  і тільки, трішечки краси…», подарова-
на геніальною Ліною Костенко,  не випадкова, адже мова 

йшла  не тільки про яскраву перлину садово-паркового 
мистецтва, прикрашену архітектурними спорудами, а й 
про те, що надихнуло на створення цієї краси.

Краса неймовірного, потайного, безборонного і …не-
передбачуваного КОХАННЯ  Олександри Браницької 
заговорило правічним шумом велетнів-дубів, голосом 
альтанок і ротонд, тишею ставків, сполоханих лебедини-
ми крилами… А втілено це все було в поезії, хореографії, 
музичному та образотворчому мистецтві, поліграфічній 
продукції, колекції суконь…

Молодість. Любов. Весна
27 травня 2021р. у Книжковому лабіринті «Моя книга», 

що на легендарному київському ринку «Петрівка», 
з нагоди Дня Києва відбувся ІIІ Всеукраїнський конкурс 
студентської поезії «Зозулиця: Молодість. Любов. Весна».

Осіпенко Леся, студентка ІІІ курсу спеціальності Мо-
делювання та конструювання промислових виробів, учас-
ниця поетичної студії «Етюд» подала заявку на участь у  
цьому молодіжному форумі та отримала запрошення від 
організаторів.

Леся публічно поділилася своїм поетичним талантом 
на цьому прогресивному поетичному конкурсі та отрима-
ла нагоду поспілкуватися особисто зі справжніми профі 
літературної та видавничої справи.

У коледжі до Днів науки і творчості видана збірка 
поезій Лесі Осіпенко «Волошки у волоссі…», яку готували 
до друку і юна поетеса, і керівник поетичної студії «Етюд» 
Дубченко Л.Г.

Міський фотоконкурс 2021
Цьогорічна участь здобувачів освіти Білоцерківського 

фахового коледжу сервісу та дизайну у фотоконкурсі 
«Білоцерківська міська територіальна громада очима моло-
дих» завершилась перемогою!

Вітаємо студентку групи Кс-1 - Анжелу Кулак із заслу-
женим ІІ місцем у номінації «Незвичайно про звичайне» 
(робота «Грайливий пес»);
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Мистецький вернісаж 
Ліни Костенко

Студенти та учні Білоцерківського коледжу сервісу 
та дизайну мали за честь заглибитись у безмірний 

світ лірики Ліни Костенко, усвідомити глибину його 
філософських узагальнень, пройнятись ошляхетнюючим 
впливом поезій, зрозуміти красу художньої форми митця, 
лексичне та образотворче багатство...

Вихованці поетичної студії «Етюд» (кер. Л. Дубчен-
ко), поліграфічної студії «Platforma» (кер. М. Володь-
ко), театру моди і зачіски «Діамодус» (кер. О. Поліщук), 
художньої студії «Штрих» (кер. Л. Лемешко) презентують 
віртуальний мистецький вернісаж Ліни Костенко «Люди, 
будьте взаємно красивими!», в якому представляють своє 
бачення художнього світу поетеси віршами, коміксами, 
колажами, піснями...

Обласний захід 
«Українська ідентичність»
В кінці вересня, згідно плану Департаменту освіти та 

науки КОДА, на базі культурно-оздоровчого цен-
тру «Пролісок» відбувся обласний молодіжний захід 
«Українська ідентичність» з метою розвитку органів 
студентського самоврядування в галузі національно-
патріотичного виховання та популяризації національних 
традицій, культури та мови в молодіжному середовищі, 
набуття навичок та знань з історії рідного краю та 
трансформації історичних символів.

Від Білоцерківського фахового коледжу сервісу та ди-
зайну участь у заході взяли учасники студентської ради 
здобувачі освіти 3 курсу спеціальності модельєр Пишна 
Ангеліна та Богдан Анна. Провівши в таборі декілька днів, 
студентки відкрили для себе нові знання про українську 
мову та культуру нашого народу, навчилися готувати 
українські страви та працювати в команді. Познайомили-
ся з іншими здобувачами освіти та знайшли нових друзів.

Активності були дуже різними: від лекцій на важливі 
теми – до майстер-класів із сучасних танців. Найціннішими 
виявилися лекції на тему національних традицій, культури 
та мови в молодіжному середовищі та історії рідного краю.

Студенти отримали цікаві враження, а головне – 
незабутній досвід, який надалі безсумнівно допоможе роз-
виватися їм у сфері історії, української мови, літератури, 
культурології.

VІ Міжнародний online-конкурс ілюстрацій 
«Симфонія кольорів - Самоцвіти»
В лютому 2021 року відбувся VІ Міжнародний online-

конкурс ілюстрацій  «Симфонія кольорів - Самоцвіти», 
в якому взяла участь наша студентка групи ХМ-2 Кар-
пенко Карина під керівництвом викладача мистець-
ких дисциплін Людмили Лемешко. Фестиваль-конкурс 
організовано з метою підтримки творчого натхнення та 
розуміння з боку однодумців та колег.

Карина створювала ілюстрації в кольоровій  графічній 
техніці скетч-маркерами до віршу Ліни Костенко 
«Кольорові миші» та отримала Диплом І ступеня.

Вкотре студенти показали свої художньо-творчі 
компетентності та високий рівень навчання.
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Оздоровчі ходьба і біг 
—універсальні засоби 
рухової активності

Оздоровча ходьба і біг є одним із чинників здорового 
способу життя. Більше двох з половиною тисяч  років 

тому на величезній скелі в Елладі були викарбувані слова 
: «Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути гарним – 
бігай, хочеш бути розумним – бігай »

11 травня викладач фізичного виховання Шатковська Т.О. 
провела заняття з фізичного виховання «OPEN-AIR». Здобувачі 
освіти ІІ курсу спеціальності Дизайн (гр. Хм-2), пройшли спор-
тивною ходьбою 6,5 км., пробігли 1 км  повільним бігом. 

Здоровий спосіб життя – здорова нація!

Загальноколеджанські змагання з шашок
Нині в епоху інформаційних технологій особливо-

го значення набуває здатність швидко орієнтуватись 
у величезному потоці інформації,аналізувати її й робити 
логічні висновки.

Одним із засобів,що сприяють розвитку інтелектуальних 
здібностей, є гра у шашки.

10 лютого 2021 року в Білоцерківському  коледжі 
сервісу та дизайну, дотримуючись всіх протиепідемічних 
заходів, був проведений  турнір з шашок.

Вітаємо нашу королеву шахів – Самар Катерину, уче-
ницю групи П -20 та  короля шашок студента групи В-1- 
Піскуна  Руслана, які вибороли перші місця.

Вітаємо призерів змагань:
ІІ місце – Кондратюк Вікторія, група М-3 та Клименко 

Василя, група ОП-7
ІІІ місце – Белик Богдана,  група Д-1.
Усі переможці були нагороджені дипломами та пода-

рунками від Профспілкового комітету коледжу.
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Перемога у міськомуПеремога у міському 
ФОТОФЕСТИВАЛІ
19 грудня 2021 року завершився фотофестиваль 

«Білоцерківська міська  територіальна громада 
спортивна», який охопив велику глядацьку спільноту. У 
конкурсі взяли участь 167 спортивних фотографій,які 
представляли-35 видів спорту. Долучилися до участі у 
заході і здобувачі освіти Білоцерківського фахового колед-
жу сервісу та дизайну.

Конкурсні роботи здобувачів освіти коледжу було 
представлено  за тематичними рубриками, як фізична 
активність у спортивній залі, фізичний рух на відкритих 
спортивних теренах,здоровий спосіб життя і природний 
ландшафт.

У номінації «Фізична активність у спортивній залі» 
серед осіб віком 14-65 років зі світлиною «Спортивні 
та красиві» перемогла здобувачка освіти III курсу 
спеціальності «Технології легкої промисловості. Моде-
лювання та конструювання промислових виробів» Пиш-
на Ангеліна. Вітаємо Ангеліну  з перемогою, бажаємо їй 
надалі успішно долучатися до міських заходів та дякуємо 
ініціаторам конкурсу за професійну організацію прове-
дення конкурсу, солодкі нагороди і призи!

Чемпіонат України з марафонського бігу 
«XVII BILA TSERKVA MARATHON 2021»

03 жовтня у місті Біла Церква відбувся чемпіонат 
України з марафонського бігу «XVII BILA TSERKVA 

MARATHON 2021». Здобувачі освіти Білоцерківського 
фахового коледжу сервісу та дизайну мали в цьому заході 
важливу роль. Учасниці ансамблю барабанщиць під 
керівництвом Олени Мимренко урочисто відкрили мара-
фон та протягом забігу вітали учасників барабанним боєм. 
Активні ж студенти під керівництвом Тетяни Шатковської 
вболівали за марафонців, допомогали організаторам, ство-
рювали святкову атмосферу та підтримували учасників 
у загальноміському спортивному заході, отримавши 
незабутні емоції та враження.

Усі глядачі та вболівальники із захопленням 
спостерігали за тим, як натхненно та наполегливо учас-
ники долали кілометр за кілометром, а їхня боротьба на 
фініші за кращий час перехоплювала подих. Підтримка 
оточуючих була колосальною.




