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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

 БЕЗПЕКА

ПІДСУМКИ

П’ЄДЕСТАЛ

«Усі людські вміння не що інше, як суміш терпіння й часу». 
Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник

ПЕРЕМОГА ПЕРЕМОГА 
СТУДЕНТОК СТУДЕНТОК 
КООПКОЛЕДЖУКООПКОЛЕДЖУ        
Як «Вісті…» вже розповідали (№17–18 
від 29.04–6.05.2021), студенти Житомир-
ського кооперативного фахового коле-
джу бізнесу і права взяли участь в об-
ласному онлайн-конкурсі «Писанка 
миру» (у рамках Всеукраїнського), ор-
ганізованому та проведеному управ-
лінням освіти і науки Житомирської об-
ласної державної адміністрації та Жи-
томирським державним будинком ху-
дожньої та технічної творчості. 

І ось на адресу навчального закладу 
надійшло радісне повідомлення про 
перемогу в номінації «Мальованки, 
дряпанки, декоративна писанка» сту-
денток коопколеджу Анастасії Война-
лович і Вікторії Піки (група ГРС 9/11-21, 
керівник – Людмила Жабровець).  

– Дівчата розділили між собою пер-
ше місце, – з гордістю за своїх вихова-
нок розповідає Ірина Віржанська, за-
ступник директора з навчально-вихов-
ної роботи. – Обидві вони успішні в на-
вчанні, активні у громадській роботі 
як у своїй групі, так і в коледжі. Вже 
сьогодні з упевненістю можу сказати, 
що в недалекому майбутньому сферу 
готельно-ресторанних послуг попо-
внять дві грамотні, ініціативні, креа-
тивні, комунікабельні та цілеспрямо-
вані працівниці – наші сьогоднішні 
студентки. 

Зоя ЦВЄТАЄВА

Вікторія Піка 

Відповідно до плану роботи у Білгород-Дністровському еконо-
міко-правовому фаховому коледжі ПУЕТ двічі на рік проводяться 
тренування на випадок надзвичайної ситуації. Щоразу колектив 
коледжу вдосконалює порядок і спосіб оповіщення учасників освіт-
нього процесу, а також відпрацювання плану евакуації та послідов-
ність дій усіх присутніх у коледжі на випадок виникнення пожежі.

30 квітня у коледжі відбулося навчання з евакуації при виявлен-
ні ознак пожежі (умовно – задимлення на 4 поверсі). Об 11.00 від 
працівника коледжу до секретаря навчальної частини надійшов 

сигнал про надзвичайну ситуацію. Одразу ж про це було повідо-
млено директора коледжу. Негайно була задіяна система оповіщен-
ня про пожежу. Студенти та працівники коледжу під час інструк-
тажів були ознайомлені зі шляхами евакуації та її особливостями. 
Тож за 5 хв. організовано, без паніки та скупчень, всі залишили ау-
диторії, кабінети, службові приміщення, спортзал і вишикувалися 
в установленому місці – на спортивному майданчику. Викладачі 
доповіли, чи всіх евакуйовано. Слід відзначити, що евакуаційні ви-
ходи під час освітнього процесу відчинені та знаходяться у належ-
ному стані, а рух людей здійснювався за направленнями, зазначе-
ними у планах евакуації, вивішених на видному місці на кожному 
поверсі. Основні та запасні виходи з приміщень коледжу позначені 
прямокутником зеленого кольору з написом «Вихід», шляхи еваку-
ації – вказівними знаками.  

Поверталися студенти та працівники коледжу до будівлі тільки 
після дозволу відповідальних осіб.

Після тренувальної евакуації були проаналізовані дії колекти-
ву, вказані позитивні сторони та недоліки, над якими слід працю-
вати.  Такі заходи важко переоцінити, адже незнання певних пра-
вил, невміння вчасно зреагувати на надзвичайну ситуацію може 
вартувати людині життя.

Галина БАРАНОВА,
інженер з охорони праці та пожежної безпеки

ЩОБ ЗАПОБIГТИ ТРАГЕДIЇ

22 квітня відбулося підсумко-
ве заняття за проєктом Ераз-
мус+ «Європейський досвід 
впровадження системи управ-
ління безпечністю харчових 
продуктів (НАССР)». Проєкт з 
2020 року реалізує Полтав-
ський університет економіки і 
торгівлі. 

32 учасники – оператори рин-
ку харчових продуктів з усієї 
України – пройшли навчання 
за програмою. Серед них – пред-
ставники різних сфер ринку 
харчової продукції, зокрема ви-
робники, ресторатори, праців-
ники агропродовольчих ринків 
та постачальники продукції. 
Варто відзначити, що застосу-
вання системи НАССР є 
обов’язковим згідно із законо-
давством України для всіх опе-
раторів ринку харчових продук-
тів. Така вимога продиктована 
положеннями Угоди про Асоці-
ацію України та Європейського 
Союзу.

Курс «Європейський досвід 
впровадження системи управ-
ління безпечністю харчових 
продуктів (НАССР)» складався 
з чотирьох модулів: 

– Вивчення європейського 
законодавства у галузі безпеч-
ності харчових продуктів (роз-
глядалися основоположні ди-
рективи та регламенти ЄС 
щодо харчової безпеки, а також 
розділи нормативного докумен-
та Codex Alimentarius);

– Основні поняття системи 

НАССР (представлені кращі єв-
ропейські практики впрова-
дження системи, а також вимо-
ги до системи НАССР у контек-
сті реформування українського 
харчового законодавства); 

– Програми-передумови сис-
теми НАССР (практично роз-
глядались базові програми-пе-
редумови, дотримання яких ре-
гламентується законодавчо); 

– Практичні аспекти впрова-
дження системи HACCP опера-
торами продовольчого ринку 
– європейський досвід (де-
тально розглянуто 12 кроків та 
7 принципів системи НАССР). 

Окрім занять у режимі 
онлайн, слухачі мали змогу 
пройти дистанційний курс, 
який був націлений на практич-
не розроблення системи 
НАССР. У результаті учасники 
підготували пакет документів 

для впровадження системи 
управління безпечністю на 
власних підприємствах.

Тренерами проєкту були ви-
кладачі «Школи НАССР» Пол-
тавського університету еконо-
міки та торгівлі – Аліна Ткачен-
ко, Олена Горячова, Юлія Басо-
ва, Людмила Губа та головна 
спеціалістка відділу безпечнос-
ті харчових продуктів Головно-
го управління Держпродспо-
живслужби у Полтавській об-
ласті Наталія Катеренчук. 

Загалом проєкт розрахова-
ний на 3 роки. Завдання його 
полягають у поширенні євро-
пейського досвіду управління 
безпечністю харчових продук-
тів на принципах HACCP та від-
повідному навчанні виробників 
продуктів харчування. 

Пресслужба ПУЕТ

ПЕРШИЙ РIК ПРОЄКТУ 
ЕРАЗМУС+ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВIД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛIННЯ БЕЗПЕЧНIСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ (НАССР)»

ДОВІДКОВО. Угоду про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії та їхніми 
державами-членами, з іншого боку, 
було ратифіковано Верховною Радою 
України 16 вересня 2014 року. Найбіль-
шим за обсягом і найважливішим за 
економічним значенням є Розділ IV 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгів-
лею». Саме в цьому розділі Угоди зазна-
чені основні вимоги до реформи харчо-
вого законодавства. 

У 2016 році уряд ухвалив Всеохоп-
люючу стратегію імплементації Гла-
ви IV «Санітарні та фітосанітарні захо-
ди» Розділу IV «Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею Угоди про асоціа-
цію». У цьому документі міститься гра-
фік адаптації вітчизняного законодав-
ства у сферах санітарних та фітосанітар-
них заходів і забезпечення якості та без-
печності харчових продуктів, зокрема, 
до законодавства Європейського Союзу.

Крім того, Кабінет Міністрів у жовтні 
2017 року затвердив План заходів із ви-
конання Угоди про асоціацію, розробле-
ний Міністерством економічного розви-
тку та торгівлі України та Урядовим офі-
сом з питань координації європейської 
та євроатлантичної інтеграції і спрямо-
ваний на забезпечення безперервності 
процесу виконання зобов’язань України 
протягом всього періоду дії Угоди.

Відповідно до плану імплементації 
Угоди про асоціацію в Україні до 2017 
року вже прийнято низку законодавчих 
актів, які закладають основу для рефор-
мування системи гарантування безпеч-
ності харчових продуктів шляхом реалі-
зації основних європейських принципів 
і практик.

Анастасія Войналович


