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Притча про Любов та Кохання.
В одній звичайній людській душі жили Любов і Кохання. Вони були схожі, як близнюки, але вели себе
по-різному. Кохання було від природи сліпим, Любов мала стовідсотковий зір. Коли Кохання впритул не
помічало недоліків, Любов чудово бачила їх, беззаперечно приймаючи. Коли Кохання гуляло під місяцем і
дарувало квіти, захлинаючись у вирі щасливих емоцій, Любов терпляче чекала самотніми холодними
ночами. Коли Кохання розпливалося в компліментах, Любов говорила жорстоку правду, лікуючи болем.
Кохання знало безліч ніжних слів, Любов просто вміла дарувати насолоду. Коли Кохання кричало „я не
проживу без тебе!”, Любов, тихо помираючи, відпускала на свободу. Коли Кохання безсило билося в
істериці, вимагаючи взаємності, Любов проводила безсонні ночі біля лікарняного ліжка, ні на що не
зважаючи. Коли Кохання, дивлячись в постаріле зів'яле лице, відвернулося, і, жаліючи себе, розтануло, як
сніг, залишивши душу назавжди, Любов залишилася, вдихаючи життя в холодні посинілі губи.
- Я тут безсила, - сказала Смерть, тихо танучи слідом за Коханням.
- Чому ж так відбувається? – запитав молодий Ангел у старшого „колеги”, зазираючи з цікавістю у
сповнену Любов’ю душу.
- Все просто, - відповів Старий Ангел, який на своєму віку бачив мільйони звичайних людських душ. - Все
просто. Коли народилося Кохання – засяяла нова яскрава зірка, даруючи красу і радість усім навколо. Коли
народилася Любов – посміхнувся Бог. А посміхається він, повірте, не так часто.

ПІД ЗНАКОМ КУПІДОНА
День Святого Валентина у гуртожитку
вікторину, де ведучі перевіряли обізнаність
студентів із традиціями святкування Дня
Валентина.
А
своїми
танцювальними
здібностями нас порадували студентки групи
11-Т Крістіна Лупу, Руслана Вовк, групи 11ТМ Анастасія Слюсарська та Тетяна Жолонка.
Своїм гумористичним виступом розвеселив
усіх присутніх в залі студент групи 22-ТХ
Антон Луценко.

технікуму святкували 13 лютого. Члени
культурно-масового сектору студради
та
вихователі підготували цікаву розважальну
програму для мешканців гуртожитку «Під
знаком Купідона».
Свої пісенні вітання
презентували активні учасники художньої
самодіяльності технікуму та гуртожитку,
зокрема студентки групи 21-ТМ Василина
Всіх учасників святкової програми
Кохан, групи 11-ТМ Анастасія Слюсарська.
адміністрація
та
профком
нагородили
Студентки групи 11-Т Діана Гармаш та групи
солодкими подарунками. Вечір закінчився
21-Т Аліна Мелешко були ведучими цього
святковою дискотекою.
свята. Для глядачів було проведено цікаву
НАША ПАРА – THE BEST
14 лютого 2014 року, у День усіх
«Освідчення у коханні» (сценічна постановка з
закоханих, студенти технікуму взяли участь у
демонстрацією
творчості
конкурсантів),
міському конкурсі талантів та краси «Пара –
конкурс «Вишенька - черешенька» (дефіле та
BEST». Захід
проходив за ініціативою
танцювальна постановка в українських
Полтавського міського
костюмах), конкурс «У
центру
соціальних
стилі кантрі» (дефіле та
служб для сім‟ї, дітей та
танцювальна
молоді
виконавчого
постановка
в
комітету
Полтавської
ковбойських
міської
ради.
За
костюмах),
конкурс
перемогу змагалися 8
«Вечірнє дефіле» (у
пар, учасниками яких
вечірніх сукнях та
були
студенти
ділових костюмах).
технікумів та коледжів
За
підсумками
міста Полтави. Наш
журі Губарев Андрій та
навчальний
заклад
Сахарова
Катерина
представляли Губарев
завоювали
титули
Андрій (група 31-М) та
«Другий Віце-містер»
Сахарова Катерина (група 21-ТМ).
та «Друга Віце-міс», а також перемогу в
Конкурсанти брали участь у 5 конкурсних
номінації «Містер та міс оригінальність».
епізодах: конкурс «Знайомство», конкурс
Любов Панова, член сектора зв„язку з громадськістю

ІДЕАЛЬНА ПАРА-2014
З великим нетерпінням чекали День святого
Єлизавети Шкоди (гр. 31-ТХ), проявляли свої
Валентина студенти технікуму. 12 лютого 2014
акторські здібності у конкурсі «Знайомство»,
демонстрували свої танцювальні здібності у
конкурсі «Арочка», змагалися у швидкості
поїдання мандарину, дарували один одному
подарунки зроблені своїми руками.
Між конкурсами глядачів розважали
танцювальні колективи технікуму «Драйв» та
«Ритм енд денс». Пісні про кохання співали
Василина Кохан (гр. 21-ТМ), Артем Шаповал
(гр. 21-Х), Анастасія Твердохліб (гр. 11-Т).
За
підсумками
конкурсу
звання
«Найелегантнішої пари» вибороли Сергій
року у актовій залі технікуму пройшла
Юрченко (гр. 21-М) та Ірина Мацак (гр. 22святкова розважально-конкурсна програма
ТХ), «Найартистичнішою парою» стали
«Ідеальна пара - 2014», яку підготувала
Андрій Куліш (гр. 21-Х) та Дар‟я Рудик (гр.
керівник гуртка художньої самодіяльності
21-ТМ), «Найвеселішою парою» виявилися
Карина Бардиш. Чотири пари змагалися за
Юлія Калашнікова (гр. 21-Т) та Роман Мацьків
почесне звання найкращої пари вечора.
(гр. 11-А). Почесний титул «Ідеальна пара –
Конкурсанти відповідали на запитання
2014» завоювали Едуард Міцеля (21-М) та
ведучих Антона Луценка (гр. 22-ТХ)
та
Аліна Колодочка (гр. 21-Т).
ВИПУСК – 2014
30 січня 2014 року в технікумі відбулося свято прощання з випускниками
технологічного відділення.
68 юнаків та дівчат отримали дипломи
підготували та провели багато святкових
молодшого
спеціаліста.
В
урочистій
програм,
виступів,
захищали
честь
обстановці директор,
навчального закладу на
кандидат
технічних
міських,
обласних
наук Анатолій Палаш
конкурсах, змаганнях.
вручив
дипломи
За активну участь у
випускникам
та
громадському
житті
привітав їх з цією
технікуму
та
визначною
подією.
студентському
Гордістю технікуму є
самоврядуванні
студенти, які закінчили
випускники
були
навчання з відзнакою:
нагороджені почесними
Олександра
грамотами та подяками.
Мартиненко, Анжела
Багато
добрих
Станіславенко, Ірина Олепір, Владислав
слів та щирих привітань знайшлося у кураторів
Стронський,
Руслана
Берлінова,
Софія
випускних
груп,
батьків.
Випускники
Дяченко, Дмитро Ставищенко, Олексій
дякували викладачам за науку, обіцяли високо
Романов.
нести знамено рідного навчального закладу та
Випускників 2014 року сміливо можна
берегти його честь.
назвати зірками художньої самодіяльності та
Наталія Гавриленко, заступник
спорту. За чотири роки навчання вони
директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ І
ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК»
3 лютого відбулася науково-технічна конференція «Досягнення в автоматизації та
машинобудуванні холодильного обладнання».
Цікаву
та
корисну
інформацію
в
галузі
машинобудування
та
автоматизації
холодильних
установок підготували викладачі Дмитро Єчкалов та
Микола Койнаш і студенти групи 41 - Х.
Інформація супроводжувалася відеоматеріалом та
цікавими коментарями.
Цікавою та пізнавальною для студентівпершокурсників стала екскурсія на підприємство ПАТ
«Фірма «Полтавпиво». Майбутніх спеціалістів з
холодильної техніки ознайомили з роботою холодильного
господарства, а також з виробничими процесами, що
відбуваються в ємкісному обладнанні. При цьому
використовуються процеси охолодження аміаком та
водою. Екскурсанти відвідали компресорний цех, де
побачили роботу компресорів.
Ознайомлення
з
виробництвом
наблизило
студентів до розуміння особливостей майбутньої
професії.
У середу, 5 лютого 2014 року, відбувся турнір
«Кращий геймер» між студентськими командами
холодильного циклу. Змагалися гравці із захватом,
демонструючи вміння швидко орієнтуватися у
віртуальній реальності.
Турнір проводиться не перший рік і став уже
традиційним.
Команду переможців – групу 11-Х нагородили
солодким призом, але головне, що всі учасники
отримали справжнє задоволення від змагання.
2013-й рік за рішенням ЮНЕСКО оголошено
роком Миколи Амосова. Слідом за ЮНЕСКО
Верховна
Рада України постановила оголосити 2013 рік роком
Миколи Амосова у галузі медицини та відзначити на
державному рівні 100-річчя з дня його народження. 7
лютого в групі 41-Х куратором Тетяною Варакіною була
проведена виховна година, присвячена цьому вченому,
видатному кардіохірургу, літератору. Його ім‟я можна
поставити поряд із Гіппократом, Пироговим, Кохом,
Фрейдом, Бехтєрєвим, які входять до списку ста
видатних лікарів людства. Студенти зацікавлено
прослухали інформацію і переглянули відеоматеріал про
життєвий шлях Миколи Амосова.
Викладачі комісії

6 лютого у спортивній залі технікуму відбулися
спортивні змагання з баскетболу між командами
викладачів та студентів.
До змагань команди ретельно готувалися, тому
під час гри учасники продемонстрували цікаві
комбінації.
Вболівальники
дружніми
оплесками
підтримували спортсменів.
Перемогла команда групи 21 - Х.
Переможці отримали солодкі призи.
Олександр Шерстюк, керівник фізичного виховання
БУДЬ ЗДОРОВ!
Застуда – це гострі ураження верхніх повинні вижити в умовах зовнішнього
дихальних шляхів, що спричиняються різними середовища, а по-друге – подолати безліч
вірусами. Застуда
є найпоширенішим захисних бар‟єрів самого організму : це і
захворюванням у фільтруючі волосини в носі, і мигдалини, і вії, і
розвинутих секреторні імуноглобуліни на самих слизових
країнах
світу. оболонках . Віруси стійкі: так вірус грипу поза
Дорослі хворіють межами організму може жити до 3-х тижнів.
в середньому 2-3
Чому
необхідно
остерігатися
р., а дитина 6-10р. грипу?Розглянемо приклади з історії. Перші
на рік. Загалом спогади Гіппократа датовані 412 р. до н.е. Перша
близько
200 задокументована пандемія грипу відбувалася
вірусів
здатні 1580 р. У 1931 р. пройшов грип, який був
спричинити названий “іспанкою” і призвів до смерті 40-50
застуду.
млн. людей. В основному вражав молодих
ГРВІ
– людей, при чому з ранку люди почувалися дуже
гостра вірусна інфекція верхніх дихальних гарно, але ввечері могли померти. Повторення
шляхів. Тобто по суті терміни застуда та ГРВІ пандемії відбулося у 1918 р., але воно не мало
тотожні. Якщо порівняти ці два визначення, то таких жахливих наслідків, бо у людей з‟явився
можна сказати, що ми замість медичного терміну імунітет після першої пандемії. 1957-58 рр.
ГРВІ застосовуємо у побуті поняття застуда.
“азіатський грип”, який у США забрав життя у
Грип
–
це
гостре
інфекційне 70.000 людей. Під час “гонконгського грипу ”
захворювання
дихальних
шляхів,
яке 1968-1969 рр. постраждали люди похилого віку
викликається вірусом грипу. Точно визначити (за 65 р.) близько 300.000 померло. “Російський
збудника і поставити діагноз “грип” можна грип ” 1918-1920 рр. призвів до загибелі близько
тільки використовуючи лабораторні методи 45.000, але вже з‟явилися антибіотики, тому
діагностики.
великої кількості смертей не було.
Віруси перш ніж почати свою бурхливу
Такі жахливі факти! Тому кожен повинен
життєдіяльність в новому організмі, по-перше, запам‟ятати :
Лікування повинен здійснювати обов’язково лікар!
Для того, щоб почати діяти, необхідно вивчити і знати ознаки та симптоми захворювань:
кашель (у 50 % хворих); біль у горлі (у 40 % хворих); нежить; закладання носа; підвищення
температури ; біль у м‟язах; почуття втомлюваності; головний біль; втрата апетиту.
Шляхи передавання : повітряно-крапельний, контактний.

Джерело інфекції – хвора людина.
Але що ж ми можемо зробити ???
Застосовувати засоби боротьби та профілактики.
1. Вести здоровий спосіб життя.
8- годинний
сон

Не вживати
алкоголь , каву

2.Слідкувати за дотриманням
особистої гігієни.

Загартовування

Заняття
спортом

Підвищення
імунітету

Контрасний душ ,
баня

Уникати
скупчення
людей

Збалансоване
харчування
Вживання
вітамінів

Зволоження
повітря

Не курити

Марлеві
пов'язки

Кварцеві
лампи

Еліна Романишина, куратор групи 21-Х

Провітрюва
ння

ВЕСЕЛО ПРОВОДИМО ЧАС
Важливим складником студентського
життя є не лише навчання, а й культурнорозважальне проведення часу. Так, на одній з
виховних годин студенти групи 11-М зі своїм
куратором А. Довгим відвідали «Роллердром»,
що знаходиться у ТРЦ «Київ». «Ми каталися на
роликах, і хоч серед студентів нашої групи були
як віртуози (справжні майстри катання на
роликах), так і новачки, усім дуже сподобалось,
адже ми весело провели час, більше дізналися
один про одного», - ділиться
враженнями
студент групи 11-М Євген Романець. «Студенти
дуже вдячні куратору, - продовжує Євген, - адже настрій і дає море позитивних вражень. Та,
він піклується та культурно виховує нас».
найголовніше, зміцнює дружні стосунки у
Радимо всім брати участь у подібних колективі.
заходах, адже це корисно для здоров‟я, піднімає
Артем Довгий, куратор групи 11-М
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