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МИНУЛІ ПОДІЇ

4 березня 2021 року на честь 207-ї річниці 
з дня народження видатного українського 
письменника Тараса Григоровича Шевченка 
в читальній залі Університету відбулась 
зустріч в рамках проєкту «Літературна 
кав'ярня». Ведучими заходу стали Тицька 
Ольга Михайлівна та Степаненко Наталія 
В’ячеславівна. До події долучились студенти 
різних курсів, які продекламували його 
найвідоміші поезії.

Адміністрація Коледжу підготувала 
сюрприз для учасників та відвідувачів 
заходу, запросивши на цей захід 
Лисенка Миколу Павловича – 
праправнука Тараса Григоровича 
Шевченка, який презентував цікавий 
матеріал про Тараса Шевченка та 
невідомі факти біографії його родичів.

З нагоди дня народження видатної української 
поетеси 26 січня відбувся конкурс читців 
поезії, у якому взяли участь студенти різних 
спеціальностей:
Рахно Олена, група ГРС2/20к;
Висоцька Єва, група Пр1/20к;
Шевкун Софія, група Фін1/19к;
Маринчик Анастасія, група Фін/20к;
Табунова Єлизавета, група Ма2/20к;
Крутій Марина, група ЕК/20к;
Бандура-Фабицька Марія, група ГРС2/20к. 
На спільну думку членів журі, призове місце в 
цьому поетичному змаганні розділили студентка 
групи Ек/20к Крутій Марина та студентка 
Фін/20к Маринчик Анастасія. Декламаторки 
презентували наш Коледж на міському конкурсі 
читців поезії Лесі Українки, який щорічно 
проводиться Музеєм видатних діячів української 
культури і мистецтва.

Літературна кав'ярня з 
праправнуком Т.Г. Шевченка

День народженняДень народження
Лесі УкраїнкиЛесі Українки
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19 березня 2021 року відбулося урочисте свято 
вручення дипломів молодшого спеціаліста 
випускникам спеціальності «Готельно-
ресторанна справа». Випускників вітали: 
проректор з навчально-педагогічної роботи Н.В. 
Наконечна, адміністрація Коледжу: Сумбаєва 
Л.П., Гурінова Л.О., Рибак І.В. та Степаненко 
Н.В., улюблені викладачі: М.І. Романова, Н.В. 
Пирлік, Т.В. Кондес, а також куратор групи І.Г 

Вайнорес. 

Випуск спеціальності «Готельно-
ресторанна справа»

12 березня студенти Коледжу стали 
учасниками екскурсії до Музею 
телебачення та мали змогу своїми 
очима привідкрити закулісся роботи 
найбільшої незалежної медіакомпанії 
України. Впродовж екскурсії молодь  
супруводжувала екскурсовод та 
працівниця комапнії Анна Фрусенко. 
Студенти Коледжу стали свідками 
прямого ефіру у найновітнішій студії 
Суспільного, побачили буденну 
роботу його колективу та мали змогу 
відчути себе ведучими ток-шоу в 
одній із студій Суспільного. Також 
вони відкрили для себе історію 
становлення телерадіомовлення в 
Україні. І на завершення - відвідали 
оглядовий майданчик Суспільного, 
з якого відкривається чудовий та 
незабутній краєвид міста.

Екскурсія до телецентру «Олівець»
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ШОУШОУІНТЕРВ’Ю

ТАЛАНТІВТАЛАНТІВТАЛАНТІВ
16 березня 2020 року в Коледжі відбулась важлива подія – 
конкурс «Шоу талантів». Вперше в історії коледжу захід відбувся 
в дистанційному форматі. До участі долучились талановиті 
студенти першого року навчання, а саме: Марія Шеремет, 
Олена Юрчишина, Аліна Півак, Анастасія Дорош та Єлизавета 

Гайдай. А переможцем цьогорічного конкурсу став Михайло 
Валковський. І з нагоди цієї події наші журналісти взяли інтерв’ю 

в участників заходу, щоб дізнатись їхні враження від участі.

Переможець конкурсу

Михайло Валковський

Чи очікували ви, що отримаєте найвищу оцінку 
від журі?

Насправді, я взагалі не збирався перемагати, 
просто хотів взяти участь у конкурсі. Я дуже 
радий, що переміг

На вашу думку, що саме у вашому виступі 
привело вас до перемоги?

Мені здається, я переміг, бо відео 
і гра на гітарі дуже поєднувалися, 
здавалося, що це нібито гра 
вуличних музикантів

Щоб ви порадили майбутнім 
учасникам Шоу Талантів, 
щоб отримати перемогу?

Головне - прагнути 
і вірити в те, що 
отримаєш перемогу.
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Що спонукало вас взяти участь у Шоу Талантів?

Дорош Анастасія

Дорош Анастасія

Півак Аліна

Півак Аліна

Шеремет Марія

Шеремет Марія

Юрчишина Олена

Юрчишина Олена

Напевно те, що я звикла пробувати себе в чомусь новому і шоу Талантів 
не стало винятком, Я живу один раз, тож, чому б і ні. Особливо, якщо 
є що показати.

Я захотіла випробувати свої сили, тому і пішла на конкурс. І ні краплі 
не пошкодувала. Мені сподобався сам процес підготовки до конкурсу, 
я знайшла нових друзів та стала більш впевненою в собі, захотіла 
показати себе як творчу людину, яка не боїться пробувати щось нове 
та цікаве.

Сама б я, якщо чесно, побоялася взяти участь. Але, завдяки підтримці 
моїх друзів, я вирішила показати те, що добре вмію. І все вдалося.

Бажання показати те, що я добре вмію робити.

Чи давно ви розвиваєте в собі цей талант?

Можна сказати - від народження. Мама згадує мені шпалери, які батькам доводилося 
переклеювати постійно через мій потяг до мистецтва. Я малювала скрізь і завжди, 
починаючи від шпалер у будинку і закінчуючи «тату» ручкою на тілах знайомих.

Так, я займаюся музикою з дитинства і це моє хобі. Я обожнюю співати і роблю це за 
будь-якої нагоди. Може здаватися, що це мені дається легко, проте я погоджуюся з тим, 
що потрібно 99% праці, щоб досягти успіху. Я і зараз займаюсь музикою - є учасницею 
вокальної студії ВОСК Університету КРОК.

Ще з дитинства я любила писати різні історії. Але саме поезією я захопилася минулого 
року, коли потрапила до лікарні.

Декілька років я цим займалася, але не так часто як того хотілося б, здебільшого, 
коли було натхнення.
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Якими були ваші очікування від участі 
у Шоу? Чи виправдалися вони?

Дорош Анастасія

Півак Аліна

Шеремет Марія

Юрчишина Олена

На це питання важко відповісти, адже цього року 
шоу відбувалося в онлайн форматі, а не в актовій 
залі, як зазвичай.  Напевно, трохи не вистачало 
тієї атмосфери переживання перед виходом на 
сцену,  коли демонструєш номер. Але те, що шоу 
все ж відбулося - це дійсно круто.  Вражає, що, 
не дивлячись на карантинні обмеження, коледж 
проводить щорічні конкурси, даючи тим самим 
першокурсникам можливість показати себе.

Насправді я не очікувала, що 
зможу зайняти призове місце. 
Моєю мeтою було показати свою 
творчість та заохотити інших не 
приховувати свої таланти.

Всі мої очікування виправдились. 
Я, мабуть як і всі інші, хотіла 
перемогти. І хоча я посіла 3 місце 
вважаю, що це також перемога. 
Це дуже приємно!

Дорош Анастасія
Я хочу йти далі, вдосконалюватися, і точно не стояти 
на місці. Є над чим працювати і я це усвідомлюю. А 
малювання - це моє хобі, просто для душі. Точно 
можу сказати, якщо людині подобається те, що 
вона робить, чим займається, то вона буде готова 
розвиватися й вдосконалюватися протягом усього 
життя.
Півак Аліна

Скажу коротко - займатися, займатися і чим більше, 
тим краще, і тоді обов’язково буде гарний результат. 
І не забувати вірити в себе!
Шеремет Марія

У майбутньому я би хотіла взяти участь в інших 
творчих конкурсах. Віршів за цей рік у мене 
написано багато і я ціную кожен. Мабуть, колись я 
планую навіть з часом випустити збірку :).
Юрчишина Олена
В майбутньому планую піти на курси, щоб навчитися 
робити це більш якісно і професійно.

Що ви плануєте робити для 
подальшого розвитку своїх здібностей?

Інтерв’ю підготували:
Золотова Катерина Ма-2 20к
Красюк Андрій Кн-2 20к

Табунова Єлизавета Ма-2 20к
Маринич Аліса Кн-2 20к

Я очікувала зайняти одне з призових місць, 
проте були деякі моменти над якими треба було 
ретельно попрацювати. Насправді в мене були гідні 
суперники. Четверте місце - це не так вже й погано. 
І я зовсім не засмутилась. Це є 
стимулом працювати й далі, і я 
впевнена, що в мене все вийде.
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НАМ ВЖЕ Є

Ц ь о г о р і ч 
нашому коледжу 

виповнилось 18 років. Це перша 
«доросла» дата. За ці роки відбулося багато 

різноманітних та цікавих подій в нашому студентському 
житті. Але ми певні, що відбудеться ще більше! Вітаємо!
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ТЕМА НОМЕРУ

ДЛЯ МЕНЕ ФАХОВИЙ 
КОЛЕД Ж 

Для мене Фаховий коледж - це другий дім. Тут панує 
атмосфера розуміння та підтримки. Це те місце, де я 
розкрила себе, де вдосконалюю свої здібності та зростаю, 
як особистість. Тут я знайшла нових друзів та товаришів. Я 
вдячна долі, що вчусь та працюю саме у цьому коледжі.

Для мене Фаховий коледж - це нові 
знайомства на першому курсі і цікаве 
навчання на другому (звичайно ж 
якщо не брати до уваги дистанційку). 
Це багато «двіжняку» і друзів, а також 
вечірніх прогулянок і розмов.

Черниш Каріна ФІН2-19k

Пельовін Ярослав ЕК-19к

Коледж - це не просто 
навчальний заклад, а 

ще й місце з багатою історією та друга домівка для 
студентів. І хто краще ані ж вони можуть розповісти 

про коледж? Тому в рік нашого повноліття ми вирішили 
запитати, що вони думають про нього
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ДЛЯ МЕНЕ ФАХОВИЙ 
КОЛЕД Ж Для мене Фаховий коледж - це однозначно люди. Дорогі мені 

люди, які наповнюють моє життя приємними спогадами і не 
тільки.

Для мене Фаховий коледж - це значний крок вперед, нові 
знання та емоції. Тут я здобула незабутній досвід, який 
обов’язково допоможе мені йти вперед, до майбутніх перемог.

Для мене Фаховий коледж - це зовсім інший навчальний 
заклад, чудове місце з чудовими викладачами та студентами. 
В нашому коледжі ми зустрічаємо нових друзів та здобудемо 
нові знання.

Для мене Фаховий коледж - це чудовий 
шанс відчути смак дорослого життя, 
розпочати кар’єру. Це перспектива 
отримати фахову освіту, нові знання, 
насолоджуватися студентським життям. 
Коледж формує нас, як освічених, зрілих 
та працелюбних особистостей. 

Янчарук Валентин КН/Ма-18к

Котенко Марія Фін19к-1 

Гармазонова Серафима ГРС20к-1

Ліка Мартинова Ма20к-2 

Ребекевша Костянтин Ма-2 19КРебекевша Костянтин Ма-2 19К
Табунова Єлизавета Ма-2 20кТабунова Єлизавета Ма-2 20к

Рубрику підготували
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