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Шановні викладачі, студенти
та батьки!
Щиро вітаємо вас з Днем знань та
початком нового навчального року.
Це справді всенародне свято, яке
символізує прагнення кожного
громадянина, особливо молоді, до
вершин знань та професійної
майстерності, всебічного і
гармонійного розвитку.
Найщиріші слова подяки викладачам
за натхненну працю, за чуйне ставлення до своїх вихованців, за віру в
їхні здібності і сили. Бажаємо, щоб ви завжди відчували радість удач
і заслужену гордість за невтомну працю на освітянській ниві.
Нехай новий навчальний рік порадує нас усіх значними успіхами та
здобутками. Розкриє перед студентами нові можливості пізнання
себе і світу, педагогам принесе задоволення від оцінки їхньої праці, а
батькам — упевненість в освіченості й щасливій долі своїх нащадків.
Бажаємо всім, хто в цей день переступає поріг навчального закладу,
міцного здоров’я, успіхів і широких життєвих горизонтів. Добра вам
і щастя, невичерпної снаги, творчого піднесення в роботі та
навчанні.
Хай кожен прожитий день дає вам радість пізнання нового,
задоволення від творчого пошуку, а енергія та оптимізм будуть
вашими постійними супутниками.
Зі святом, дорогі друзі! Щасти Вам!
Директор коледжу
Редакція газети

Уже за плечима
залишились
в е с е л и й
ш к і л ь н и й
випускний вечір,
хвилююча участь
у
вступній
кампанії до вищого навчального
закладу, і сьогодні ви – щасливі
студенти - першокурсники!
Студентські роки – один із
найпрекрасніших періодів у
житті людини. Однак у значної
кількості студентів першого
курсу з’являються певні
труднощі. Вони пов’язані з
незвичністю форм навчання, із
необхідністю
самому
організовувати
власну
діяльність, із збільшенням
обсягів самостійної навчальної
роботи, з пристосовуванням до
нового колективу студентської
групи, умов проживання тощо.
Сподіваємося, з цього
приводу вам у нагоді стане
декілька порад.
1.Одразу
включайтеся,
з
головою
поринайте
у
навчальний процес, щоб
нічого не пропустити.
Слід уже зараз зосередитися на
успішному складанні першої
сесії. Пам’ятайте, що підготовка
до неї починається … з першого
заняття!
2.
На
семінарах
та
практичних
заняттях
не
відсиджуйтеся, а виявляйте
свою
активність
–
доповідайте,
уточнюйте,
запитуйте, вчасно виконуйте
отримане завдання.
3. Студентські роки – це
унікальна
можливість
відвідати
театри,
музеї,
виставки тощо. Не гайте
дорогоцінного часу – розширюйте
свій кругозір, піклуйтеся про
власне духовне, культурне
зростання. У нашому коледжі
функціонують 3 музеї (музей
українського побуту Київщини та
музей
історії
коледжу
розташовані в першому корпусі,
музей анатомії та паталогічної
анатомії розташований в другому
корпусі).

В них з радістю для вас
проведуть екскурсії, щоб ви
могли ознайомитись із
здобутками
нашого
навчального закладу від
перших роботи і до наших днів.
Беріть активну участь у
суспільному житті студентської
групи, коледжу – в такий спосіб
ви матимете можливість
долучитися до лав активної
молоді коледжу, що є
прекрасною підтримкою для
першокурсника.
Налагодити ефективну
взаємодію,
приємне
спілкування з одногрупниками
та новими друзями вам
допоможе доброзичливість,
відкритість, прагнення прийти
на допомогу, небайдужість до
життя оточуючих. Намагайтеся
знаходити друзів за інтересами
(спорт, музика, книги, інші
захоплення).
4.
Водночас
уникайте
с п і л к у в а н н я
і з
«сумнівними» компаніями,
які часто характеризуються
асоціальними
проявами
( вж и ва нн я м
а л к ог ол ю ,
наркотиків,
хуліганством
тощо). Перебування у такому
«товаристві» не допоможе вам
реалізувати високі життєві цілі,
д о ся гн у т и у с п і х у , с т а т и
професіоналом.
Пам’ятайте про те, що ви не
самотні і в будь-який момент
можете звернутися за мудрою
порадою до дирекції коледжу,
куратора,
викладачів,
психолога ’язково допоможуть у
вирішенні того чи іншого
питання.
5.
Особливим процес
адаптації до навчання у
вищому навчальному закладі є
для першокурсників, які
приїхали на навчання з інших
міст, районів: змінюється
темпоритм, умови проживання,
коло друзів, знайомих тощо.
Важливо пам’ятати, що новий
етап життя приносить та
розкриває нові можливості для
професійного, особистісного
зростання, відкриває нові

горизонти взаємодії та спілкування
з новими друзями. І це варто
цінувати!
(які, до речі, також колись були
першокурсниками). Вони
обов’язково допоможуть у вирішенні
того чи іншого питання.
Успіхів Вам! Натхненного
оволодіння
професією!
Яскравого
студентського
життя!
Наталія Губатенко
Головний редактор
“Медіа коледж”

ГІМН КОЛЕДЖУ
Шанс дарувала нам доля навчатися
В місті, що князь Ярослав заснував,
Будем вершини долать намагатися Заклад навчальний лиш кращих зібрав.

Славну історію ми пам’ятаємо,
Мудрість віків у життя пронесем,
Труднощі впевнено всі подолаємо
І до мети переможно дійдем.

Коледж для нас альма-матер святая,
Ми гордимось що вчимося ми тут,
Рідні стежки відусіль твердо знаємо,
Наших дітей в коледж теж приведуть.

3 вересня – день пам’яті жертв фашизму

Щороку кожну другу
неділю
вересня
світова
спільнота
в і д з н а ч а є
«Міжнародний день
пам’яті
жертв
фашизму». Ця дата
призначена на вересень тому, що в цьому місяці
відбулися дві події, пов’язані між собою – початок і
кінець Другої світової війни.
Друга світова війна почалася 1 вересня 1939
року і тривала до 2 вересня 1945 року, коли на
борту лінкора «Міссурі» було підписано
капітуляцію Японії перед союзниками держави.
Датою початку війни прийнято вважати 1 вересня
1939 року, коли Німеччина почала окупацію
Польщі, Британія та Франція оголосили війну
Німеччині через два дні. 11 вересня 2012 року –
Міжнародний День пам’яті жертв фашизму для
колишніх малолітніх в’язнів – жертв нацизму.
День пам’яті десятка мільйонів людей, які
загинули в результаті страшного нелюдського
дійства. Це не лише мільйони солдат, яких
фашистські нелюди зіштовхнули між собою, але й
мільйони мирних людей, які загинули під
бомбами, від холоду і голоду, тяжкої виснажливої
праці в гітлерівській неволі, від інфекційних
хвороб, були спалені в печерах крематоріїв,
задушені в газових камерах і машинахдушогубках, закатовані (і навічно їх безіменні
останки лежать в ямах і протитанкових ровах),
розстріляні чи повішані при спробах опору
нацистам.
В Україні під час війни загинув один з шести
жителів, або щонайменше 5 мільйонів 300 тисяч
чоловік. На каторжну працю до країн, де панував
третій рейх, було вивезено понад 2 мільйони 500
тисяч молоді.
У пам’яті кожного невільника третього рейху
навічно залишились товарні вагони під дулом автомату,
страх перед концтаборами, спаплюжена юність.
На жаль, це ще й гірка пам’ять про приниження і
дискримінацію колишніх жертв нацизму, яких вони

зазнали не лише в гітлерівській неволі, але й після
визволення і повернення на рідну землю. Це
підозра і зневага при вступі на роботу або до
вищого учбового закладу (анкета і так званий
допуск). Від цього у багатьох не отримана вища
освіта, не здійснилась кар’єра, у дівчан не створені
сім’ї.
Вже в перші дні війни з білої Церкви було
відправлено в діючу армію 6 тис чоловік.
Мобілізовані одержували накази від трудових
колективів, від рідних – «бити ворога на його
території». Городяни вірили у швидку перемогу,

незважаючи на трагічні події перших днів.
Саме така віра за спогадами Г.К. Жукова була
важливим фактором, який не дав військовим
н е в д а ч а м
початкового періоду
перерости
в
н е п о п р а в н у
катастрофу.
Ті, хто лишився в
місті, самовіддано
працювали
під
гаслом «Все для
фронту, все для перемоги!». На їх плечі випало
не менш важке випробовування, яке змусило
жінок стати на місце чоловіка, дітей –
дорослими. Уже з перших днів війни
мобілізованих на фронт замінили школярі. Вони
стали частиною трудових колективів майже всіх
підприємств міста.
Зі швидким наближенням фронту в місті
створювались
з
числа
його
жителів
«винищувальні батальйони», покликані вести
боротьбу з десантами агентурою ворога, а також
загони протиповітряної оборони, які повинні
були боротися з пожежами. Адже страшну дію
запалювальних бомб місто зазнало вже 6 липня
1941 року. Сотні городян, переважно старших
віком, жінки і підлітки були мобілізовані на
будівництво оборонних споруд на околицях і в
самому місті. Їх лінія простяглася на 15-18 км.
16 липня гусениці ворожих танків уже
скреготіли
бруківкою
міста.
902
дні
«господарювали» по-своєму фашисти в Білій
Церкві. Кожна війна несе за соболю страждання.
Але Велика Вітчизняна війна принесла їх
більше, ніж будь-яка попередня. Причиною
цього було й те, що,
окрім армії, в неї була
втягнута велика маса
мирного населення, а
методи агресорів щодо
« у п о к о р е н н я »
окупованих територій
в і д з н а ч а л и с ь
н е ч у в а н о ю
жорстокістю.
Таким чином, наше місто стало ареною боїв
Великої Вітчизняної війни.
Член краєзнавчого гуртка
Студент групи К-22
Чумак Артем

Оголошення

Студентська газета Білоцерківського ТЕК БНАУ
“МЕДІА КОЛЕДЖ”
запрошує до співпраці!
Оголошуємо набір до прес-центру газети коледжу!!!
Запрошуємо талановитих, активних, активних, творчих та
цілеспрямованих студентів до роботи в нашій газеті! Завдяки газеті ―Медіа коледж‖, Ви отримаєте можливість реалізувати свої найграндіозніші та найкреативніші ідеї,
свій творчий потенціал. Мета нашої газети — заволодіти
увагою і довірою наших читачів, а також надати можливість отримати практику журналіста, коректора та дизайнера!

Щоб опублікувати свої матеріали в нашій газеті,
висловити свої думки, побажання, пропозиції щодо
розвитку нашої студентської газети, достатньо лише звернутися до головного редактора Наталії
Анатоліївни Губатенко (4 каб., корпус гуртожитку № 1).
Також ви можете відвідати нашу візитку за адресою в інтернеті www.mediacollage.mail.ua, та відправити листа, з можливістю
надсилання вкладених файлів (статей, зображень та ін.). Редакція газети ―Медіа
Коледж‖ обов’язково опрацює всі ваші листи та надасть вам відповіді.

Чекаємо на Вас!!!
Будь-яку інформацію можна отримати в кабінеті № 4
(кабінет іноземної мови, корпус гуртожитку № 1).

“Медіа Коледж”
незалежний друкований орган ТЕК БНАУ
Редакція може не поділяти думку авторів та залишає
за собою право редагувати надані матеріали
Використання матеріалів газети можливе лише
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