
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийміть найсердечніші вітання з чудовим весняним святом – Міжнародним жіночим днем! 

Це не випадковість, що воно відзначається на початку весни, саме тієї щасливої пори, коли 

природа робить перший подих на повні груди, коли люди чекають тепла, оновлення, ніжності. 

Жінка багато в чому схожа на весну: лагідністю, красою, емоційністю, веселковою насиченістю 

почуттів. І саме завдяки жінкам, їх любові та доброті, чоловіки долають негаразди, не 

втрачають надії і вірять у краще. Адже тепло і ласка серця жінки-матері, дружини, коханої, її 

ніжна усмішка долають усі прикрощі нашого буття 

Тож дай Вам Бог здоров’я, радощів, добра! 

Нехай Вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для 

нових творчих успіхів і життєвих перемог! 

З повагою, директор коледжу Анатолій Анатолійович Палаш 
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8 БЕРЕЗНЯ – СВЯТО ТА ЙОГО ІСТОРІЯ 

8 Березня - « Міжнародний жіночий день», свято весни і уваги до жінки. Прекрасні половинки 

очікують знаків уваги від оточуючих чоловіків, квітів і подарунків. Така традиція. Ми радіємо святу, 

не особливо вникаючи в його зміст, власне, і навіщо ми святкуємо? 

Все почалося на початку весни 1857 року, коли текстильщиці Нью-Йорку пройшли "маршем 

порожніх каструль" по Манхеттену. Вони вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці і 

рівні права для жінок. Демонстрацію звісно розігнали, але шуму у зв´язку зі своєю незвичністю вона 

наробила неабиякого. Цю подію навіть стали називати Жіночим днем. Прошло більше 50-ти років і в 

останню неділю лютого вже 1908 року, тисячі жінок знов вийшли на вулиці Нью-Йорку. Ця 

демонстрація, як можна здогадатися, була приурочена до того самого "Жіночого дня" 1857 року. 

Жінки знову стали вимагати виборчого голосу, виступили проти жахливих умов праці, і особливо 

проти праці дітей. Поліція одержала наказ розігнати демонстрацію. У хід були пущені шланги з 

брудною крижаною водою. 

У 1910 році, на Міжнародній конференції жінок-соціалісток в Копенгагені, Клара Цеткін виступила з 

пропозицією про святкування Міжнародного жіночого дня, яке прозвучало, як заклик до всіх жінок 

світу включитися в боротьбу за рівноправ'я. Відгукуючись на цей заклик, жінки багатьох країн 

включаються в боротьбу проти злиденності, за право на працю, повагу до своєї гідності, за мир.  

Вперше Міжнародний жіночий день відзначали 19 березня 1911 року в Німеччині, Австрії, Данії і 

деяких інших європейських країнах. Ця дата була вибрана жінками Німеччини, тому що цього дня в 

1848 році король Пруссії перед загрозою озброєного повстання дав обіцянку провести реформи, 

включаючи невиконане введення виборчого права для жінок. 

У 1912 року цей день жінки відзначили не 19 березня, а 12 травня. І лише з 1914 року цей день 

стихійно стали відзначати чомусь 8 березня. Так як Росія жила тоді, на відміну від всієї Європи, за 

юліанським календарем, то Міжнародний жіночий день у нас в країні зустрічали не 8 березня, а 23 

лютого. 

В СРСР 8 березня довгий час був звичайним робочим днем, але 8 травня 1965 року, напередодні 20-

річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні, Міжнародний жіночий день 8 березня був оголошений в 

СРСР святковим днем. 

Ось така історія 8 Березня. 

P.S. Багато хто сумнівається, що це свято дійсно "міжнародне". Проте, ще в 1977 році ООН прийняла 

резолюцію 32/142, призвавши всі країни проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права - 

Міжнародним жіночим днем.  

Цей день оголошений національним вихідним в республіках колишнього СРСР, а також в: Анголі, 

Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Камбоджі, Китаї, Конго (там свято не "міжнародних", а конголезьких 

жінок), Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Північній Кореї і Уганді. У Сірії 8 березня відзначають 

День Революції, а в Ліберії - і зовсім як День пам´яті полеглих. 

Свято жінок було ще у Стародавньому Римі. Існував день, в який вільно народжені жінки 

отримували подарунки від своїх чоловіків, а рабині мали щось на зразок вихідного - господині 

будинку дозволяли їм в цей день відпочивати. 

 

 

 



ТИЖДНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ І 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК» 

З 22 по 26 лютого 2016 р. у Полтавському коледжі харчових технологій нашого університету тривав 

тиждень циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-

компресорних установок». 

22 лютого під керівництвом викладачів Павла Ксенженка та Павла Гака  був проведений 

турнір  «Швидкі шашки». Змагання проводились на чотирьох ігрових дошках за швейцарською 

системою. На турнірі використовувалась сучасна комп'ютерна програма Swiss Master 5.5, яка 

підбирала суперників за спеціальним алгоритмом. Після п’яти турів визначився переможець змагань. 

Ним став студент групи 21-К Максим Вергелес. У підсумку він набрав 5 очок із 5 можливих. Друге 

місце виборов студент групи 21-Х Віталій Трутень, а бронзовим призером став студент групи 31-Х 

Олександр Корольков. Переможці були нагороджені грамотами та солодкими призами. 

23 лютого в спортивній залі коледжу відбулися спортивні змагання з баскетболу між командами 

студентів спеціальностей «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок» та «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». До змагань команди ретельно 

готувалися, тому під час гри учасники продемонстрували цікаві комбінації. Вболівальники дружніми 

оплесками підтримували спортсменів. У змаганні перемогла команда групи 41-Х, друге місце посіла 

команда групи 31-К, третє місце поділили команди груп 11-Х та 21-К. 

24 лютого відбувся конкурс «Кращий знавець холодильної техніки». У конкурсі взяли участь 

студенти випускної групи. Учасники конкурсу розв’язували завдання, що максимально 

відображають виробничі ситуації. При цьому необхідно було продемонструвати знання зі 

спецдисциплін «Холодильно-компресорні машини та установки», «Монтаж, експлуатація та ремонт 

холодильних машин», «Термодинаміка» та «Інженерна та комп'ютерна графіка», зокрема провести 

теплотехнічні розрахунки, прочитати схему холодильної машини, надати характеристику діючому 

обладнанню. Виконання робіт оцінювали викладачі спецдисциплін Наталія Аксюк, Тетяна Таран і 

Павло Ксенженко. Перемогу одержав Станіслав Турбай. 

25 лютого відбувся турнір «Кращий геймер» між студентськими командами спеціальності «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та установок». Змагання проводились по відомій 

комп’ютерній грі Counter Strike 1.9. Кожна з команд представила по 4 учасника. Грали студенти із 

захватом, демонструючи вміння швидко орієнтуватись у віртуальній реальності.  

Турнір проводиться вже не перший рік і завжди демонструє високу майстерність геймерів. Змагання 

виграли студенти групи 31-Х, другу сходинку посіли студенти групи 21-К, а бронза дісталася 

студентам групи 31-К. Переможці та призери нагороджені грамотами та солодкими призами. 

26 лютого студенти групи 31-Х спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних 

машин та установок» разом із куратором Тетяною Таран і головою циклової комісії Павлом 

Ксенженком відвідали ВАТ «Полтавахолод». 

Студенти познайомилися з роботою компресорного цеху, побачили, як використовують холод під 

час виробництва продукції на підприємстві. Цікавою та змістовною була розповідь заступника 

технічного директора Ігоря Шишкану про холодильне обладнання, що використовується на 

підприємстві. Знайомство з виробництвом наблизило студентів до розуміння особливостей 

майбутньої професії. 
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ТИЖДНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 

29 лютого, у рамках тижня циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Експлуатація та 

 ремонт обладнання харчових виробництв», 

проведено конкурс «Кращий за професією». 

  

У конкурсі брали участь студенти  Владислав Сиса,  

Едуард  Міцеля, Сергій  Кириленко, 

Костянтин  Зєнько (група 41-М) 

Учасники конкурсу розв’язували завдання, що 

максимально відображають виробничі ситуації. При 

цьому необхідно було виявити знання зі 

спецдисциплін (прочитати креслення, провести 

розрахунки, надати характеристику діючому 

обладнанню, вказати шляхи безпечної експлуатації 

обладнання). 

Виконання робіт оцінювали викладачі спецдисциплін Наталія Аксюк,  Іван Тригуба,  Владислав 

Хоруженко. 

Перемогу одержав Сергій Кириленко 

  

 

 

ВЕСНЯНИЙ КВК 

 

2 березня 2016 року у рамках тижня циклової комісії спеціальності «Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових виробництв» з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся турнір з КВК, 

участь у якому взяли студенти електромеханічного відділення спеціальностей «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», «Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових виробництв» та студенти комп’ютерно-технологічного відділення 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». 

На початку заходу зі словами привітання, виступив начальник відділу у справах сім'ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради Анатолій Олегович Павленко. 

Програма турніру була насиченою та цікавою. Конкурсантам потрібно було пройти шлях із п’яти 

етапів: «Привітання», «Біатлон», «Новини», «Конкурс капітанів» та «Домашнє завдання». 

До складу журі  увійшли директор Анатолій Палаш (голова журі), володарі зимового кубку першої 

Полтавської ліги КВК, учасники команди  "Французи" Ярослав Таран та Владислав Призов, 

організатор турніру КВК серед студентів коледжів та технікумів міста Полтави Вероніка Пасько, 

переможець кубку технічного університету 2015 року Андрій Абрамов.  

Журі оцінило виступи команд і визначило переможця, яким стала збірна холодильщиків  

«Компресора», друге місце розділили між собою збірна комп’ютерщиків «Терабайт сміху» та збірна 

механіків «Фіксики». Всі команди отримали в подарунок торти. 

Звання кращого актора турніру КВК виборов капітан команди «Компресора» Ілля Гончаров. 
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 

Минуло два роки  від трагічних подій  18-20 лютого 2014 

року, внаслідок яких на Майдані загинуло більше ста 

учасників Революції гідності – героїв Небесної Сотні. З 

метою виховання у студентської молоді розуміння та 

глибокого емоційного сприйняття ідеї Революції гідності, 

формування  патріота-громадянина на прикладах життя і 

вчинків учасників Євромайдану Студентська рада коледжу 

провела виховний захід на тему «Герої не вмирають».  

Члени Студентської ради  на чолі з головою Олегом 

Іваненком самостійно написали сценарій, підібрали 

документальний фільм про події на Євромайдані та 

запросили на свій захід студентів І-ІІ курсів. Завдяки 

реальним історіям, відтвореним у сценках, юнаки та 

дівчата  мали змогу серцем торкнутися того болю, 

який переживали 

патріоти. 

Документальний фільм 

про події Євромайдану 

нікого з присутніх не 

залишив байдужим. 

Подвиг героїв Небесної 

Сотні має величезне значення для 

нашої Батьківщини. Перш за все, вони 

віддали своє життя за те, щоб кожен 

наш новий день був сповнений 

свободи, надії та світла. 
  
  

 

 

ВЕСЕЛІ СТАРТИ 

1 березня 2016 року в спортивній залі коледжу відбулися спортивні змагання між командами 

студентів гр.21-М спеціальності  «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». 

До змагань команди ретельно готувалися, тому завдання  та  вправи виконували  на високому рівні. 

Вболівальники дружніми оплесками підтримували спортсменів. 

Перемогу не виборола ні одна з команд, хоча боротьба була дуже запеклою. 

Змагання  підготували та провели викладачі  Олександр Шерстюк, Олег Шерстюк, Аліна Кметь  та 

Надія Гагаєва. 

  

 

Викладачі фізичної культури 

Студентська рада коледжу 
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Шановні дівчата, жінки! 

Студентська рада коледжу сердечно вітає вас із чудовим весняним днем – 8 Березня, який є 

символом кохання, радості й тепла! Прийміть найщиріші вітання. Бажаємо вам міцного 

здоров’я, нев’янучої молодості на багато весен, кохання і гармонії!  

Хай у ваших душах завжди цвіте весна, у родинах завжди буде лад, тепло і затишок. Хай ніщо 

не затьмарить вашого настрою цього дня! Хай вам щастить в усьому, а Бог допомагає в усіх 

справах. 

Залишайтеся завжди такими ж юними, гарними, неповторними, ніжними та чуйними. Нехай 

кохані чоловіки піклуються про вас цілий рік, а не тільки в цей день. 

 

 

 

 

             Лилия  

Ты - девушка, ты - лилия,  

Ты - нежное создание природы.  

Твои стебли тонкие купаются в 

росе,  

Лучами солнца светишься во всей 

красе.  

 

Столь сладкий аромат пленит 

сердца,  

Ты - муза для романтиков-поэтов.  

И пусть твои листки из фетра,  

Держись! Не гнись ты из-за ветра!  

 

 

 

Стой, словно дуб, держись скалой,  

Ищи же силу для брьбы в себе.  

И не смотря на грозы, шторм,  

Не превратись ты в жалкий корм  

 

Для крыс, что ждут тебя со всех 

сторон.  

Не стань змеюкой тонкой, шшш,  

А лучше выпусти острейшие иголки  

И стань безумно колкой!  

Но помни: ты - девушка,  

ты - лилия, ты - нежное создание... 

 

                    Анна Ковальова, 21-ТХ

 


