
Наш перший семестр в 
коледжі…



1 вересня 2018 року ми зібралися на 
посвяту в студенти, ще не знаючи, що 
доля звела нас в одну дружню і веселу 
11 – Т групу, на яку чекає цікаве та 
насичене студентське життя.



Нам дуже сподобався День здоров’я, який 
щорічно організовують для першокурсників! 

Ми весело і з користю для здоров’я провели час. 



Незабаром після цього свята у змаганнях 
з легкоатлетичного кросу «Лісове коло» 
наша дівчача збірна виборола II місце!



Для того, щоб 
зрозуміти, що чекає на 
нас в подальшому під 
час навчання, наш 
куратор Горбань В.І. 
організувала нам 
мотиваційну зустріч з 
випускником коледжу.  
Це була крута, цікава і 
корисна бесіда, від якої 
всі залишилися в 
захваті



Відвідали 25-ту ювілейну туристичну 
виставку. Познайомилися із 
пропозиціями різних туроператорів та 
регіонів перед початком нового 
туристичного сезону. Всі мали змогу 
відчути себе частинкою туристичного 
світу України



Які ж студенти – туристи без 
подорожей? Для своєї першої поїздки 
ми обрали Чернігів. Ми відвідали всі 
визначні місця цього стародавнього 
міста, а також отримали масу 
позитивних емоцій, спогадів та гарних 
фотографій. І, звісно ж, ця подорож не 
відбулася б без зусиль нашого 
найкращого куратора!



Вперше у своєму житті ми відзначили 
своє професійне свято – День туризму! 
Наша 11 – Т долучилася до флешмобу і 
співала пісень. Свято вдалося!



Англійську мову ми знаємо добре, тому залюбки 
взяли участь у святкуванні Halloween. 



Ми не змогли оминути святкування Дня 
української писемності та мови. Дякуємо 
нашому викладачу української мови та 
літератури Юші Н. М. за чудову нагоду 
продемонструвати наші таланти. А також на 
цьому заході студенти нашої групи отримали 
нагороди за участь у конкурсі «Майстер 
орфографії»( 3 I місця) та II місце на першому 
етапі конкурсу 
імені П. Яцика. Ми – молодці!



Поставити міні-виставу 
«Попелюшка на сучасний лад» 
англійською мовою? Не проблема! 
На Фестивалі студентської  
самодіяльності міста Києва серед 
багатьох коледжів і учасників ми 
вибороли перше місце! Ура!



На цьому наші 
перемоги не 

закінчилися. В 
змаганнях з хімії 

серед першокурсників 
команда 11 – Т посіла 

заслужене перше 
місце.



Впродовж усього 
семестру ми 
відвідували зустрічі 
з представниками 
аеропорту 
«Бориспіль», 
туристичного агента 
«Inflot», 
університету в місті 
Бидгощ; слухали 
цікаву лекцію від 
мандрівника Сергія 
Гордієнка.



Звісно, ми старанно вчилися, але на перервах 
дозволяли собі трохи побешкетувати.



Далі – тільки більше і краще!


