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Я К  З А В О Д Ч А Н И  З У С Т Р І Ч А Л И 
І В А Н А  К У П А Л А

З настанням найдовших літніх днів і 
найкоротших ночей приходе Купальське 
свято, коли плодюча енергія Сонця і Землі 
досягає найвищої точки, а далі йде на спад.

У ніч на Івана Купала молодь стрибає 
через багаття, дівчата плетуть вінки і во-
рожать на судженого, всі веселяться і шу-
кають загадковий цвіт папороті.

З ранку в день Івана Купала було при-
йнято купатися в річках і озерах, щоб 
очистити і душу, і тіло. Однак багато лю-
дей вважали, що робити цього не варто, 
оскільки в такий містичний день на дно 
може потягти водяний.

Одна з найзнаменитіших і таких, що 
дійшли до наших днів, традицій - стри-
бати через вогнище на Івана Купала. Такі 
багаття вважалися очисними: люди во-
дили хороводи навколо вогню і стрибали 
через нього. Закохані пари намагалися 
перестрибнути багаття разом, взявшись 
за руки, вважалося, що після цього життя 
стане щасливішим, а любов - міцнішою.

Іноді через купальські багаття проганя-
ли домашню худобу, щоб уберегти тварин 
від мору. Також люди вірили, що якщо в 
ніч на Івана Купала в багатті спалити со-
рочку хворої дитини, вона одужає якнай-
швидше.

Молоді дівчата, які ще не зустріли свого 
судженого, на свято Івана Купала ворожи-
ли на любов. Вони плели вінки з польових 
квітів і трав, ставили на них запалені свіч-
ки, і пускали такий вінок у воду. 

Вважалося, що якщо вінок одразу ж 
йшов на дно, то, на жаль, коханий розлю-
бив дівчину. Якщо вінок пристав до берега 
і не рухається, в цьому році на весілля роз-
раховувати не варто. А якщо вінок поплив 
далеко, а свічка не гасне, дівчину чекає зу-
стріч з тим єдиним і щасливе довге життя.

Звичаї Івана Купала пов'язані не тільки 

з вогнем і водою, але також і з травами. 
Квіти і трави, зібрані на свято Івана Купа-
ла, сушили і берегли. Такі трави вважалися 
цілющими, ними обкурювали хворих і не-
щасних, проганяли всяку нечисть і вико-
ристовували для інших обрядів.

Головною купальською травою вважа-
лась папороть, таємничий цвіт якої в ніч 
на Івана Купала йшли шукати найсміли-
віші юнаки. Вважалося, що опівночі цвіт 
папороті з'являється тільки на декілька се-
кунд і одразу ж зникає. У того, хто знайде 
чаклунську рослину, збудуться всі бажан-
ня, він буде щасливим, здоровим і багатим.

Святкувати Купайла зібралися на березі 
Сули заводчани та гості міста.

З берега річки линув купальський спів. 
Дівчата прикрашали стрічками Марену 
і водили хороводи навколо неї. Пустили 
за водою вінки в пошуках щасливої долі. 
А коли на землю впали вечірні сутінки – 
яскраво запалало купальське вогнище. 
Спалили солом’яну чоловічу ляльку Ку-
пайла. Всі ці дії супроводжувалися піс-
нями, танцями та веселим сміхом молоді. 
Купальські розваги, як і в прадавні віки, і 
нині є улюбленими в українців.

Активну участь у святі взяли учні За-
водської ЗОШ №2. Підготовкою юних ар-
тистів займалася заступник директора з 
виховної роботи Голінченко Л.П. Сольні 
номери зі своїми вихованцями готував 
директор ЗОШ №2 Червоненко В.О. Тан-
цювальні номери представили учасни-
ки хореографічного колективу «Забава» 
(керівник А.Заславець). Купальські пісні 
глядачам подарували колективи «Злагода» 
(керівник Н.Іващенко) та «Веселий вулик» 
(керівник Н. Онасенко), а ще вуличани 
майстерно виконали ролі дорослих у цьо-
му дійстві. 

До підготовки свята долучилися праців-

ники КП «Комунсервіс» (директор Мель-
ник В.Т та начальник виробничої дільниці 
№2 Петренко С.М.), музичне оформлення 
– звукорежисер МБК №2 Д. Гринько, а каз-
ковий феєрверк – від спонсора, приватно-

го підприємця О.Камчатного.
До зустрічі на березі мальовничої Сули 

в наступному році!
Л.Мащенко

2 стор. 3 стор.2 стор.
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Д О К У М Е Н Т И
Про планування субвенції 

до районного бюджету на 2019 рік

Керуючись статтями 26, 60 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні».

ВИРІШИЛИ: В разі добудови Завод-
ської загальноосвітньої школи №1 I-III 
ступенів у 2018 році, передбачити кошти у 
міському бюджеті на 2019 рік на субвенцію 
до районного бюджету в розмірі 880 тис. 
грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 липня 2018 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про внесення змін до бюджету 
на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-

РІШЕННЯ РАДИ

Звіт про виконання міського бюджету 
за шість місяців 2018 року

РІШЕННЯ РАДИ

дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину загального фонду бюджету 
на 2018 рік

- по КПК 9730 «Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове забезпечення бу-
дівництва, реконструкції, ремонту і утри-
мання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених 
пунктах» КЕКВ 2620 «Поточні трансфер-
ти органам державного управління інших 
рівнів)» збільшити на суму 199 000,00 грн. 
(для виконання поточного ремонту доро-
ги О1712162 «Млини -Піски» на відрізку 
по вул. Ватутіна в м. Заводське), а по спеці-
альному фонду бюджету по КПК 6030 «Ор-
ганізація благоустрою населених пунктів» 
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти під-
приємствам (установам, організаціям)» 
зменшити на суму 199 000,00 грн.;

- по КПК 1010 «Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
збільшити на суму 816 762,00 грн., КЕКВ 
2120 «Нарахування на оплату праці» 

збільшити на суму 187 000,00 грн. , КЕКВ 
2240 «Надання послуг (крім комуналь-
них)» збільшити на суму 30 000,00 грн., а 
по спеціальному фонду бюджету по КПК 
6030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні транс-
ферти підприємствам (установам, орга-
нізаціям)» зменшити на суму 187 000,00 
грн. , по КПК 5041 «Утримання та фінан-
сова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
зменшити на суму 846 762,00 грн.

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2018 рік.

3. Затвердити довідки про зміни доход-
ної та видаткової частини бюджету за 2018 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 липня 2018 року рішення №2

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про 
виконання міського бюджету за шість мі-
сяців 2018 року по доходах у сумі 14 315 
625,00 грн., в тому числі:

- доходи загального фонду 12 987 
527,00грн.;

- доходи спеціального фонду 1 328 
098,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання місь-
кого бюджету за шість місяців 2018 року 
по видатках у сумі 11 778 409,00 грн., в 
тому числі:

- видатки загального фонду 10 573 
453,00 грн.;

- видатки спеціального фонду 1 204 
956,00 грн..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 липня 2018 року рішення №3

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І -
Т Е Т  М І С Ь К О Ї  Р А Д И 

Д О В О Д И Т Ь  Д О 
В І Д О М А

Державним підприємством «Агентство 
місцевих доріг Полтавської області» завер-
шено перший етап поточного ремонту до-
роги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини-Піски. Роботи 
проводилися субпідрядником ДП «Лох-
вицький шлях» в складі генерального під-
ряду ТОВ «Старт-Інвест». Виконано по-
точний (ямковий) ремонт від перехрестя с. 
Млини і тимчасово призупинено в межах 
знаку м. Заводське, кошти витрачені на ці 
роботи в сумі 324,0 тис. грн. з обласного 

бюджету.
З метою поліпшення фінансування ре-

монту дороги в межах міста та для негайної 
ліквідації великих аварійних ділянок від 
багатоквартирного будинку № 59/2 і аж до 
заправки ВНП «Надєжда», де знаходиться 
також ЗОШ № 2, та від будинку садибного 
типу № 27 до УАСП ТОВ «КАІС», де розта-
шована також залізнична станція «Сула», 
на вказані заходи з міського бюджету за 
рішенням ради виділено субвенцію район-
ному бюджету в розмірі 199,0 тис грн.

П Р И Д Б А Н О  Н О В И Й 
Ц И Ф Р О В И Й  Р Е Н Т Г Е Н 

В  А З П С М  № 1
З міського бюджету перераховано суб-

венцію до районного бюджету на придбан-
ня для громади м. Заводське новий при-
ймач малодозовий з цифровою обробкою 
рентгенівського зображення, вартість яко-
го складає 450 тис. грн. Цей прилад вста-
новлено в рентген-кабінеті АЗПСМ №1.

Спеціалісти із «Телеоптика» провели 
навчання для працівників медичного за-
кладу, як правильно працювати із при-
строєм.

Він може застосовуватися при рент-
генівських діагностичних дослідженнях 
внутрішніх органів і систем пацієнтів від-
повідно до призначення лікаря в положен-
ні пацієнта стоячи, сидячи, лежачи від-

повідно до конфігурації рентгенівського 
комплексу. 

Якщо раніше була можливість оціню-
вати, зберігати результати на плівці, по 
суті, є єдиним свідченням проведеного об-
стеження, то в сучасних умовах цифровий 
рентген реєструє, зберігає і архівує рентге-
нівські зображення на жорсткий і оптич-
ний диски з можливістю послідуючого ви-
воду на принтер для друку зображень..

 Важливим, безсумнівним плюсом циф-
рової рентгенографії є наявність доступу 
до знімків. У тому числі віддаленого досту-
пу, що знову ж таки дозволить на дистанції 
консультувати ті чи інші суперечливі, не-
зрозумілі ситуації.П Р О В О Д Я Т Ь С Я 

П О Т О Ч Н І  Р Е М О Н Т Н І 
Р О Б О Т И  У  Д Н З

Для створення більш комфортних умов для вихованців у новому навчальному році 
у ДНЗ «Теремок» та «Малятко» з липня місяця розпочалися поточні ремонтні роботи.

У ДНЗ «Малятко»: замінено частину паркану навколо садочка, частково заасфальто-
вано доріжки на території закладу. 

У ДНЗ «Теремок» та «Малятко» проведено поточний ремонт групових кімнат, де ак-
тивно допомагали батьки вихованців.

Для покращення умов проведення дозвілля дошкільнятами, приводиться в належний 
стан прилегла територія ДНЗ: прибирається територія, ремонтуються та фарбуються 
ігрові споруди.

Всі ремонтні роботи виконуються за рахунок коштів міського бюджету.

СТОР. 3  >>
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СТОР. 4  >>

Б О Р И С Ь  З А  С В О Ю  М Р І Ю
Чи можливо влітку не лише відпочива-

ти, а й навчатися, але при цьому не сидіти 
за сірими партами та не слухати монотонні 
та не завжди цікаві лекції викладачів? Зви-
чайно, що так. Можливо все, варто лише 
захотіти. Повірити у це допомогла мені 
«Школа успіху». Ні, це зовсім не та школа, 
про яку Ви відразу подумали. Це некомер-
ційний освітній проект для підлітків 14-15 
років з усієї України, який вже восьмий 
рік реалізує Благодійний Фонд Klitschko 
Foundation, за підтримки братів Кличків. 
Протягом 10 днів під керівництвом мен-
торів ми вчилися працювати у команді, 
планувати власні проекти, обговорювати 
їх з відомими українськими бізнесменами 
і громадськими діячами. “Школа успіху” 
покликана розвивати актуальні для нової 
генерації навички, серед яких креатив-
не мислення, лідерство, продуктивність, 
підприємницькі здібності, інформаційна 
грамотність тощо. Проект допоміг мені та 
іншим підліткам розкрити потенціал і ске-
рувати енергію для пошуку власного “Я”. 

100 активних підлітків – 50 дівчат і 50 
хлопців – з різних регіонів України про-
йшли відбір у літню освітню школу від 
Klitschko Foundation під патронатом 
ЮНЕСКО, щоб дізнатися про різноманіт-
тя професій, обговорити власні проекти з 
практиками та отримати навички, які до-
поможуть стати успішними у XXI столітті. 
Серед таких була і я, тому зараз хочу поді-
литися з Вами своїми емоціями та вражен-
нями.

Чесно кажучи, мені було важко уяви-
ти, як можна зорганізувати аж 50 дівчат 
та створити таку атмосферу аби кожна 
почувалася комфортно. Проте, коли я ді-
зналася, що нас розділять на 5 різнокольо-
рових команд, і кожна з яких матиме два 
ментори, я заспокоїлася. Ідея з ментора-
ми – надзвичайно крута, бо вони не тіль-
ки слідкують, аби ми прийшли вчасно на 
зарядку та чи почали писати проект, а ще 
й відчувається сильна психологічна під-
тримка. Катя Кавуза та Юля Сова допома-
гали з ідеями та стали для нас справжніми 
друзями. Наступні 10 днів моя червона 
команда стала для мене маленькою, тим-
часовою, але сім’єю. Щовечора у нас були 

рефлексії, де кожен ділився емоціями та 
переживаннями за день. Особисто мені, 
це допомогло більше розібратися в собі та 
зрозуміти, чого насправді хочу, чому при-
їхала на проект. 

За 10 днів ми відвідали офіси “Нової 
Пошти”, MacPaw, Depositphotos; дізнали-
ся, чому ведучий «Сніданку з Україною» 
прокидається о 3 ранку (чи ночі), а Маша 
Тимошенко вирішила завести свій блог; 
вчилися проектному менеджменту, ди-
зайн-мисленню та розвивали емоційний 
інтелект під час тренінгів від запрошених 
спікерів; дізналися про сучасне мистецтво 
в ПінчукАртЦентр та популярну науку в 
Експериментаніумі; пройшли уроки пер-
шої допомоги від клініки “Борис”, сексу-
ального виховання від АНТИСНІД та тре-
нінг із самозахисту. Кожен ранок в школі 
починався із зарядки, яка давала сили та 
натхнення на весь день.

У день вручення учасницям Школи 
успіху Сертифікатів для нас підготували 
ще один неймовірний сюрприз – зустріч 
зі світовим чемпіоном з боксу – Володи-
миром Кличком. За декілька днів до його 
приїзду, нам подарували книги, співавто-
ром яких був саме він. Мушу відмітити, що 
книга «Управління викликами» була на-
дихаючою, з практичними порадами, але 
разом з тим у мене виникло кілька питань. 
Тож, при зустрічі, я змогла задати їх осо-
бисто Володимиру. “Успішна людина має 
щось повернути суспільству, щоб воно 
зростало. Ми з братом бачили свою місію у 
тому, щоб розвивати нових лідерів, давати 
їм знання і віру, що майбутнє – своє і сві-
ту – у їхніх руках. Досягнення випускників 
“Школи успіху” – вступ у найпрестижніші 
коледжі світу, реалізація власних проектів 
– мають мотивувати й інших підлітків по-
вірити у себе і боротися за власну мрію.” 
– говорить Володимир Кличко, засновник 
Klitschko Foundation.

Безумовно, що участь у «Школі успіху» 
дозволила не тільки навчитися краще ро-
зуміти себе та оточуючих, а ще й дізнатися, 
як правильно використовувати ці знання. 
Саме на проекті я чітко визначилася, ким 
хочу стати та що мені для цього потрібно. 
Моя команда, зокрема ментори, допомо-

гли мені більше вірити в себе та не боятися діяти. Одне з завдань опісля «Школи успіху» - 
реалізувати власний локальний проект. Я планую залучити сусідні населені пункти, аби 
більше дітей дізналося про нові інструменти для навчання. Сподіваюся, що незвичний 
формат навчання зацікавить підлітків. 

Так як девіз «Школи успіху» - «Борись за свою мрію», а я є частинкою цієї великої 
родини, то мені обов’язково треба дотримуватися цієї настанови, яка допоможе відчути, 
що я живу, а не просто існую. Мрій багато, а сили та натхнення ще більше, тож впевнена, 
що все задумане здійсню!

  Марія Панченко, учениця 10 класу Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 
учасниця «Школи успіху» 2018

Т Р А Д И Ц І Я М  Н Е  З Р А Д Ж У Є М О
Літо – надзвичайна пора, його з нетер-

пінням чекають діти. Літнє оздоровлення 
– це законне право кожної дитини. Завдан-
ня дорослих – забезпечити їм гідний від-
починок. 

Організація дитячого закладу оздоров-
лення і відпочинку з денним перебуван-
ням — це педагогічна діяльність із повною 
відповідальністю за збереження життя, 

психічне, фізичне та моральне здоров’я ді-
тей, їх повноцінний відпочинок та розви-
ток.

За традицією щорічно у Заводській за-
гальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 ор-
ганізовуються оздоровчі заклади: дитячий 
заклад оздоровлення і відпочинку «Коти-
горошко» (далі ДЗОВ «Котигорошко) і ди-
тячий заклад праці і відпочинку «Бриган-

тина» (далі ДЗПВ «Бригантина»).
Підготовка до літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей в Заводській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 розпочалася ще на початку 
весни. Завчасно дирекцією школи за під-
тримки міської голови Сидоренка В. В. та 
виконкому Заводської міської ради вирі-
шувалися питання, пов’язані з організаці-
єю вітамінізованого гарячого харчування, 

місць їхнього відпочинку, безпекою жит-
тєдіяльності школярів під час оздоровлен-
ня. 

Цього року ДЗОВ «Котигорошко» пра-
цював із 1 червня по 3 липня (2 тури, ди-
ректор Минець С.В., старший вихователь 
Сирота Н.І.; оздоровилося 100 учнів 1-8 
класів); ДЗПВ «Бригантина» розпочав 
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свою роботу 1 червня і закінчив 14 червня 
(1 тур, директор Савченко А.В., старший 
вихователь Погрібняк Ю.М.); відпочили 
14 учнів-десятикласників). Під час роботи 
ДЗОВ «Котигорошко» працював мовний 
табір (учителі іноземної мови Ярміш Н.В., 
Алова А.М., Бенько Н.М.).

По-батьківськи піклувалися про учнів 
вихователі: Кісенко Н.І., Горецька Л.І., Галі-
вець Т.Ю., Ястреба Н.М., Роман І.В., Ярміш 
Н.В., Лисечко О.В., Бенько Н.М., Лук’янова 
Н.В., Погрібняк Ю.М., Туник О.Ф., Савчен-
ко В.О., Сирота Н.І., Калюжка В.О., Блик 
Н.С., Бендриківська І.О., Алова А.М., Ма-
лишко Л.Б., Мороз С.С., Кибкало Ю.А. 

Одним із важливих компонентів орга-
нізації виховної роботи в ДЗОВ «Котиго-
рошко» є традиційні дні: « День захисту ді-
тей», «День громадянина України», «День 
моди і дизайну», «День музики», «День 
стрічки»», «День богатирської сили», 
«День кмітливих і винахідливих», «День 
інтелектуалів», «День мистецтва», «День 
казки», «День книги», «День туристичних 
подорожей», «День Конституції» та ін. В 
рамках цих днів проводяться тематичні 
заходи (вікторини, брейн-ринги, масові 
та інтелектуально-розважальні ігри, екс-
курсії тощо) та конкурси: «Міс табору», 
«Козацькі забави», «Щасливий випадок», 
«Караоке», конкурси малюнків різної те-

матики. Учні брали участь у міському святі 
«Веселкові кольори». В актовій залі школи 
переглянули виставу «Рукавичка» Пол-
тавського лялькового театру. Проведені 
екскурсії в міську бібліотеку, Лохвицький 
краєзнавчий музей імені Г.С. Сковороди та 
урочище Шумейкове, м. Київ, де діти відві-
дали Кіндландію «Світ професій», що зна-
ходиться у розважальному центрі «Блок-
бастер». Тут вони побували пожежниками, 
лікарями, будівельниками. 

Відпочиваючі «Бригантини» працюва-
ли за своїм планом. Традиційними були 
дні: День професій, День культури мовлен-
ня, День цивільного захисту, День туриста, 
День волонтера, День краси, День техніки, 
День культури читання , День краєзнав-
ства, День пам’яті. Здійснили трьохден-
ний похід за маршрутом Заводське – ма-
сив Брисі – Гаївщина з директором ДЗПВ 
Савченком А.В. та старшим вихователем 
Погрібняк Ю.М., батьками Пономаренко 
І.А., Пономаренком В.А. , Мащенко І.М., 
Кірєєвим О. В., Падалкою М.І. Не залиши-
лись осторонь і бабусі Волкової Катерини і 
Єни Марії. В останній день перебування в 
«Бригантині» для учнів була організована 
екскурсія у Київ, де вони відвідали визна-
чні місця столиці, Києво-Печерську лавру, 
відпочили в аквапарку.

Під час оздоровлення та відпочинку 
учні займалися корисними справами, про-

водили трудові десанти: «Сад», «Клумба», 
«Шкільне подвір’я», операції «Пам'ять», 
«Милосердя».

Кожний день відпочинку в закладі ор-
ганізований і цікавий. Для досягнення ви-
ховної та фізично-оздоровчої мети прово-
дилась, згідно плану, робота практичним 
психологом Малишко Л.Б., педагогом - ор-
ганізатором Міняйло О.М., фізкерівника-
ми Савченком А.В. і Мороз С.С., музичним 
керівником Кибкалом Ю.А. На високому 
рівні проводилася волонтерська робота, 
яка була організована ученицею 10 класу 
Турчин Вікторією. Байрак Богдана, Куліко-
ва Владислава та Шутько Іванна працюва-
ли вожатими в ДЗОВ «Котигорошко». 

«Котигоршківці» у колі дружби біля 
прощального вогнища провели закриття 
закладу.

Для вихованців було організовано хар-
чування завдяки ФОП Воробйов І.С.

Кухарі Михайличенко О.П. і Кунах А.П. 
по-материнські відносилися до дітей: го-
тували смачні сніданки, обіди та вечері. 
Меню було різноманітним, насиченим 
овочами та фруктами.

Про чистоту та порядок дбали технічні 
працівники: Матійчук В.В., Шиш Н. І., 

Мащенко Л.М., Ольшанська І. Ю., Рух-
ляда Р.У. Про здоров'я дітей піклувалася 
шкільна медсестра Буряк Н.П., проводячи 
оздоровчі заходи.

Користуючись нагодою, щиро дякує-
мо керівникам підприємств, спонсорам, 
батькам, завдяки яким відпочинок дітей 
в оздоровчих закладах був не тільки ціка-
вим, а й корисним та щедрим на солодощі 
і призи. 

Як добре, що у нелегкий наш час, є по-
руч добрі і чуйні люди.

Адміністрація Заводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2, батьки, діти, вчителі щиро 
вдячні міському голові Сидоренку В.В., в. 
о. завідувача відділом освіти Лохвицької 
РДА Яковенко Т.В., голові правління ПрАТ 
«СКЛОПРИЛАД» Єрмоленку К.М.; дирек-
тору ТОВ «Лохвицький комбікормовий 
завод» Берднику Ф.В. , директору Яблу-
нівського ВПГ Герасимчуку В.І., директору 
КП «Комунсервіс» Мельнику В.Т. та голові 
ПК Малишку С.О.

Щиро вдячні батькам наших учнів, ко-
трі з розумінням ставляться до проблем 
школи та завжди підтримують нас у всіх 
справах.

Маємо надію, що і в наступному році 
ми зможемо організувати відпочинок і 
оздоровлення більшої кількості дітей у на-
ших літніх закладах, за підтримки чуйних, 
небайдужих до дитячих доль людей.

Голінченко Л.П. 
заступник директора з виховної роботи 

Ц Е Й  Н Е З А Б У Т Н І Й  В И П У С К Н И Й …
Вручення дипломів - це особливе свято 

кожного випускника Лохвицького меха-
ніко-технологічного коледжу Полтавської 
ДАА. Адже вручають не лише документ 
про освіту, а й путівку в самостійне життя.

З далекого 1947 року, щорічно, в коле-
джі вручають дипломи молодшим спеціа-
лістам харчової та переробної промисло-
вості.

Цьогорічні випускники технологічного 
та механічного відділень напрямів підго-
товки «Виробництво хліба, кондитерських 
, макаронних виробів і харчових концен-
тратів» та «Експлуатація та ремонт облад-
нання харчових виробництв» одержали 
дипломи молодших спеціалістів.

Директор коледжу Віктор Миколайо-
вич Корнієнко у привітанні побажав усім 
випускникам знайти правильну дорогу в 
житті і продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-
ІV р.а. Віктор Миколайович підкреслив, 
що випускників коледжу із задоволенням 
беруть на роботу підприємства харчової 
галузі. А ще запросив якнайчастіше від-
відувати навчальний заклад, не забувати 
викладачів і друзів.

Врученню дипломів передувала наполе-
глива чотирирічна робота як педагогічно-
го колективу, так і студентів. Результатом 
цієї роботи став захист дипломних про-
ектів.

Голова екзаменаційної комісії спеціаль-
ності «Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових концен-

тратів » Ножечкіна-Єрошенко Галина Ми-
колаївна- кандидат технічних наук, доцент 
Полтавської ДАА, члени екзаменаційної 
комісії відмітили, що студенти відділення 
виконали проекти навчально-дослідниць-
кого характеру з впровадженням нетра-
диційної сировини при виробництві хлі-
бобулочних виробів (пюре топінамбура і 
моркви).

Ці вироби розраховані на широку ауди-
торію споживачів і їх можна рекомендува-
ти для виготовлення у виробничих умовах. 
Відмінні і глибокі знання при захисті ди-
пломних проектів показали такі студенти: 
Папеян Е., Пилипенко І.,Сорока Н., Лу-
кошкова Т. Керівництво дипломними про-
ектами здійснювали викладачі технологіч-
них дисциплін Горбуля Г.Ф. і Горбонос В.В.

Екзаменаційну комісію спеціальності 
«Експлуатація та ремонт обладнання хар-
чових виробництв» очолив головний ін-
женер ТОВ «Лохвицький комбікормовий 
завод» Вигранка В.І. Він відмітив, що рі-
вень знань випускників дозволяє їм вирі-
шувати практичні завдання, які пов’язані з 
майбутньою професійною діяльністю. Те-
матика дипломних проектів розроблена на 
підставі виробничих даних підприємств, 
на яких студенти проходили переддиплом-
ну практику. Використані технічні дані, 
креслення, технологічні схеми таких під-
приємств: ПАТ «Оболонь», ТОВ «Елеватор 
Агро», ТОВ «Лохвицький комбікормовий 
завод», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ 

«Слобода КО». Відмінні оцінки при захисті 
отримали студенти Цись Я.,Мірошніченко 
А., Бузун М., Денисенко Д.,Назаренко 
Б., Харченко А.,Мигаль В. Вони провели 
презентацію дипломних проектів з ви-
користанням комп’ютерних технологій. 
Керівництво по виконанню дипломних 
проектів здійснювали викладачі спецдис-
циплін механічного циклу- Богдан О.О., 
Корнієнко В.М.,Москаленко С.Я., Общий 
С.А., Шкурка В.Д.

Міський голова Заводського Сидорен-
ко В.В. тепло привітав випускників, вру-
чив грамоти і грошову винагороду Папеян 
Ельмірі і Пилипенко Інні, які закінчили 
коледж з відзнакою. Варто відмітити, що 
міська рада постійно підтримувала і під-
тримує як художню самодіяльність, так і 
спортивні команди коледжу, виділяючи 
кошти на фестивалі, конкурси, змагання. 
За це їм вдячні і нинішні випускники, і 
студенти, що ще навчаються.

Випускний у студентів – це чудова на-
года сказати мудре батьківське слово. 
Сорока Наталія Іванівна, Бузун Віктор 
Федорович, Мірошніченко Григорій Во-
лодимирович побажали своїм дітям і всім 
студентам мирного неба, здоров’я, щастя і 
удачі в житті. Вони подякували педагогіч-
ному колективові за навчання та вихован-
ня дітей.

Чотири роки навчали, виховували і під-
тримували студентів керівники груп Гор-
буля Галина Федорівна та Общий Сергій 

Анатолійович. На їхню адресу випускники 
сказали багато приємних слів.

Коледж дав студентам не лише зна-
ння. У вільний час вони брали участь у 
художній самодіяльності, відстоювали 
честь навчального закладу в конкурсах 
та змаганнях. Грамотами нагороджені ви-
пускники - члени збірних команд з волей-
болу, баскетболу, настільного тенісу, ги-
рьового спорту, легкої атлетики – Слюсар 
Діана, Бондарчук Артем, Коротун Максим, 
Одарушенко Сергій, Сердюк Руслан, Те-
люк Станіслав, Шкиря Сергій. Відмічені 
грамотами і активні учасники художньої 
самодіяльності та студентського само-
врядування- Папеян Ельміра, Пилипенко 
Інна, Будрій Ірина, Сорока Наталія, Бузун 
Максим, Булда Олександр. Подяки вруче-
ні випускникам ,які займалися технічною 
творчістю, – Назаренку Богданові, Мірош-
ніченкові Андрію, Цисю Ярославу, Дени-
сенку Денисові, Бузуну Максимові, Папеян 
Ельмірі, Пилипенко Інні.

Сьогоднішні випускники йдуть у життя 
уже сформованими особистостями з міц-
ним багажем знань та практичними нави-
чками. Іх чекає виробництво, навчання, 
служба у Збройних Силах України. Попе-
реду в кожного випускника довге і щасли-
ве життя. Нехай же одержані знання, пра-
целюбність, наполегливість допоможуть 
реалізувати великі і малі задуми, здійсни-
ти найзаповітнішу мрію. Та де б вони не 

СТОР. 5  >>
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були, як би не склалися їхні долі, їх завжди радо і через роки зустрінуть в коледжі. Адже 
студенти- гордість навчального закладу, а випускники 2018 року-особливо.

Щасливої дороги, випускники 2018 року!
А.Таранська,

заступник директора з виховної роботи

<< СТОР. 4

Не щодня трапляється можливість від-
правитися у подорож до Європи. Але те-
лефонний дзвінок із запрошенням пред-
ставляти нашу країну на фестивалі в Італії 
зробив неможливе! Нам довелося доклас-
ти немало зусиль, щоб втілити цю поїздку 
в реальність. Але немає нічого недосяжно-
го, коли бачиш дитячі очі, які іскряться не-
ймовірним бажанням, надією та жагою… 
І от, з важкими валізами в руках, обвішані 
усіма засобами фото- та відеотехніки, ми 
розпочинаємо свою мандрівку…

Мабуть, на землі не існує людини, якій 
було б незнайоме чарівне слово «Італія». 
Ця дивовижна країна розташувалася на 
південних схилах Альп і Апеннінському 
півострові. Стародавня культура та іс-
торія, карнавали та кулінарні традиції, 
індустрія моди та гостинність жителів, 
а також теплий клімат і чудова природа 
роблять Італію справжньою перлиною 
всього Середземномор’я. Добиралися ми 
до неї дві доби: маршруткою, поїдом, авто-
бусом… та навіть із цього вміємо знаходи-
ти позитив. Під час мандрівки ми краще 
познайомилися зі своєю рідною країною 
– неймовірна природа українських лі-
сів, розлогі полонини, затамовуючі подих 
серпантини Карпат… Неймовірна краса! 
Далі – така незнайома Словакія, Угорщи-
на, чарівний нічний Будапешт (діти навіть 
будильники заводили, щоб не прогавити 
цю красу), Словенія… І ось нарешті ми на 
місці… О, сонячна Італіє! Країна, в якій 
обов’язково треба побувати, щоб не вва-
жати, що життя пройшло марно! Півост-
рів-чобіток, що омивається теплими вода-
ми п’яти морів, подарував світу найбільші 
творіння мистецтва Леонардо да Вінчі і Ті-
ціана, Рафаеля і Мікеланджело, тут наро-
джувалося кіно Фелліні, поезія Данте, тут 
ллються чарівні звуки опери Ла-Скала. На-
решті, справжня піца і «паста», найдовші 
спагеті з’являюються на світ саме в Італії. 
Вона, як магніт, вабить усіх цінителів пре-
красного та знавців «Dolce & Gabbana». 

Натхненні та зацікавлені, ми ступили на 
італійську землю в м.Лідо-ді-Єзоло – один 
з найвідоміших курортів в Європі. Готель, 
перша лінія, піщаний пляж і неймовірно 
чисте Адріатичне море! Емоції зашкалю-
ють! А іншого ми і не чекали. 

Слюсар Олексій: «Відпочинок на морі 
був суперовий! Ми плавали, пірнали, гра-
ли в різні ігри та фотографувались. Кож-
ного дня ми спотерігали за крабами, навіть 
винайшли свій метод їхньої ловлі…Спо-
чатку вони нас атакували, а потім уже і ми 
їх, коли зрозуміли, як з ними поводитись. 
І морську капусту, яку в наших магазинах 
бачимо на прилавках, ловили руками пря-
мо в морі… точно «морська»…»

Комфорт готелю був дійсно на високо-
му рівні: затишні та чисті номери, чемний 

персонал, задовільна мережа надаючих 
послуг, довідковий ресепшен. Хоча з нами 
особисто перекладача і не було, але відрад-
но було спостерігати, як діти самостійно 
вільно спілкувались на англійській мові з 
оточуючими людьми.

Ляшко Марія: «…Але найважливішим 
для нас був фестиваль! Саме через нього 
тут зібралися творчі колективи з Австрії, 
Болгарії, Домінікани, Грузії, Індії, України, 
Італії, Росії, Угорщини, Словакії, Польщї 
та Киргизстану. Дводенний конкурс за-
брав чимало сил… та ще й під відкритим 
небом, на центральній площі, під спекот-
ним італійським сонцем. Ми зробили все, 
що могли, і залишалося очікувати на ре-
зультат…»

А поки що ми реалізовували наступну 
мрію – побувати у Венеції! 

- Вас запрошує «красуня на воді!» - 
саме так кажуть про неї, про найбільш ви-
тончене і таємниче місто Італії! 

Маршрут до «морської перлини» Італії 
ми обрали водний, символічно відправив-
шись до місця призначення на катері. Пе-
ред нами розкинулось Адріатичне море з 
прозорою лазуровою водою (це найчисті-
ше море у світі). Попереду ми бачили бага-
то дивних мальовничих острівців: вияви-
лося, що це і була Венеція – місто у формі 
рибки, розташоване на багатьох островах.

Венеція неймовірно вразила нас своєю 
самобутньою архітектурою. Площа Сан-
Марко - парадний двір у Серце Венеції. 
Тут сконцентровані символи релігії, по-
літичної влади і культури. Головною ви-
значною пам’яткої площі є Собор Святого 
Марка – рідкісний приклад візантійської 
архітектури. Інтер’єр церкви представле-
ний різноманітним іконостасом, статуями 
апостолів і численною мозаїкою. Будівля 
собору побудована у формі візантійського 
хреста. Кампаніла собору розташовується 
прямо на площі – це Дзвіниця цього міс-
ця поклоніння, що служила маяком для 
судів, які заходили в лагуну. А також, від 
площі відкривається море, яке принесло 
славу Венеції і її емблемі, крилатому леву. 
На площі можна нарахувати чотирнадцять 
левів Святого Марка. 

Ми хотіли побачити місто у всій його 
красі. Дісталися до Гранд-каналу – голов-
ної вулиці Венеції, однак для пішохода 
вона недоступна. Цей променад, на якому 
ви нерухомі, а будинки сковзають повз - 
свого роду «кіно стародавності». Не див-
но, що таке місто вважали чудом. Це нам 
життя на воді здається архаїчним - ми по-
рівнюємо гондолу з автомобілем; але люди 
середньовіччя бачили в ній коня, тільки 
чарівно смирного і невтомного. Здавало-
ся, венеціанці осідлали стихію, для всіх 
інших небезпечну. На Гранд-каналі добре 
видно, як Венеція нехтує тими, хто не вміє 

плавати. Частину фасадів палаців можна 
побачити тільки з води: людина без човна 
повинна почувати себе тут так само дис-
комфортно, як людина без машини в Лос-
Анджелесі. На щастя, сьогодні у Венеції 
надійний суспільний транспорт і по Ве-
ликому каналу вдень і вночі ходять вапо-
ретто. Якщо ви не готові платити 55 євро 
за одну поїздку, можете вивчати палаццо 
Гранд-каналу і з суші, шукаючи небагато-
численні підходи до води. Так робили і ми. 
Дісталися до найвідомішого мосту Ріаль-
то – завдовжки 28 метрів, побудованому 
в найвужчому місці Гранд-каналу, який 
опирається на 12 тисяч паль, вбитих в дно 
лагуни. На мосту розташовано 24 крам-
ниці. Ми, звичайно ж, не пройшли повз і 
придбали кілька сувенірів. Переважно, це 
були венеціанські маски, наповнені міс-
тичністю та загадковістю, що є символом 
одного з найвідоміших грандіозних карна-
валів світу. 

Екскурсовод завжди тримав нашу увагу 
в постійному тонусі. Цікавої історичної ін-
формації було наскільки багато, що ми не 
встигали навіть запам’ятовувати, а ще ж 
потрібно було кожному і скрізь сфотогра-
фуватись…

Вузькі вулички, численні мости і міст-
ки, а найголовніше – традиційні венеціан-
ські гондоли із засмаглими гондольєрами. 
До речі, про вузькі вулички: найвужча 
тут вулиця шириною 54 см! Уявити навіть 
важко… Але люди тут дуже привітні, адже 
коли доводиться розминатися один з од-
ним на подібних вулицях, що є кращим, 
ніж подарувати персоні «навпроти» при-
вітну посмішку, отримавши таку ж у від-
повідь…

Всі запитують: ну як там, на воді? не 
тхне? – Уява логічна, адже, орієнтуючись 
на нашу місцевість, не може прийти на 
думку той факт, що повітря тут наповнене 
ароматом справжніх італійських парфу-
мів! 

Натхнення… Краса… Легкість… Від-
чуваєш себе наскільки вільним від усіх 
проблем… Згадуєш італійські фільми і ро-
зумієш, що йдеш саме по цих вуличках, по 
визначних місцях, наче уявляєш себе геро-
єм цього кіно!

Ось ми на Мосту Зітхань – так роман-
тично називається один з найстаріших 
мостів Венеції, побудований у 1602р. архі-
тектором Антоніо Контіні. Зрозуміло, кра-
сива назва пам’ятки притягує багатьох ту-
ристів. Однак, Міст Зітхань спочатку ніяк 
не був пов’язаний з любовною тематикою. 
Міст Зітхань знаходиться на Палацово-
му Каналі і з'єднує будівлю Палацу Дожів 
(тодішній зал суду) з будівлею В'язниці. З 
цього мосту в середні віки проводили за-
суджених. Саме вони-то і зітхали, коли в 
останній раз бачили красу Венеції.

Зітхали і ми, коли, сівши на катер, по-
вільно відпливали з цього неймовірно 
красивого, самобутнього, старовинного і 
водночас сучасного міста мрій!

Відтак ми повернулися до готелю, де 
відразу ж після традиційної італійської ве-
чері, обов’язковою стравою в якій є «пас-
та» (макарони з томатно-овочевим соусом, 
присипані сиром пармезан), з ресторану 
усі – на дискотеку! Організатори фести-
валю попіклувались навіть про дозвілля 
учасників, замовивши для них відомого 
ді-джея.

Савченко Віталіна: «Ось настав цей день 
– день нагородження! Широкомасштаб-
ний парад країн-учасників, де ми з прапо-
рами нашої держави та знаменами нашого 
міста урочисто крокували головною вули-
цею до центральної площі, співаючи наш 
Гімн. Драйв неймовірний. Така гордість за 
самих себе, аж мурашки по шкірі… І ось 
– початок Гала-концерту, виступи, наго-
родження. І хоча усі суперники були гідні 
найвищих місць, ми змогли здобути пере-
могу з перемог – Гран-прі!!!! Уррра!!!!»

Шабаль Настя: «Емоції переповнювали 
нас, хоча в ту секунду мабуть ще ніхто і не 
осмислював велич цієї перемоги. Всі сто-
яли за сценою і плакали від щастя. Шале-
ного безмежного щастя!... На згадку наші 
імена ми особисто вписували в Книгу Пе-
реможців міжнародного фестивалю!»

Шабаль Єгор: «А нашу перемогу ми від-
святкували справжнім італійським моро-
зивом!»

Ну що ж, мої хороші, мета - досягнута, 
поставлена ціль – виконана! Ми змогли 
підкорити ще одну вершину піраміди на-
ших бажань!

Загорулько Денис: «Здається, зовсім 
небагато часу ми провели в Італії, але, по-
вірте, нам цього достатньо, щоб отримати 
такі емоції та враження, які навіть зараз 
не полишають кожного… Все це дякуючи 
нашому керівнику Краснолуцькій Юлії 
Вячеславівні, нашим батькам та усім, хто 
докладав зусиль, аби наші мрії стали ре-
альністю!»

Повертались до України зі сподіван-
нями, що наступного року відвідаємо ще 
одну європейську країну, але подорож 
прокладемо іншим маршрутом… Так що, 
чекайте в майбутньому наступної розпо-
віді… І мені дуже хочеться вірити, що така 
подорож відбудеться. А поки що ми знову 
у рідному Заводському, сповнені вражень 
від наших італійських канікул. На столі 
лежить українське видання ілюстрованої 
Італії, на шафі висить красива кольорова 
маска з Венеції – символ славних венеці-
анських карнавалів, а на кухні сушиться 
в’язочка маленьких червоних перчиків па-
пероні. Та головне – це наші спогади про 
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Правила безпеки на воді

1. Не пірнайте у незнайомих міс-
цях.

2. Уникайте води зі швидкою те-
чією.

3. Не плавайте на одинці, особли-
во, якщо не впевнені у своїх силах.

4. Купайтеся тільки на обладна-
них пляжах і в перевірених місцях.

5. Не заходьте у воду в нетвере-
зому стані.

6. Не допускайте пустощів на воді
7. Постійно контролюйте пове-

дінку дітей біля води.
8. При плаванні в човні неповно-

літні повинні бути в рятівних засо-
бах.

9. Не переохолоджуйте організм, 
бо це може призвести до судом. 

Комісія ТЕБ та НС

В усіх випадках плавцю рекомендуються перемінити стиль плавання і по можливості вийти із води.
Якщо немає умов для негайного виходу із води, то необхідно діяти таким чином:
при відчутті стягування пальців руки потрібно швидко з силою стиснути пальці кисті руки у кулак, зробити 

різкий відкидаючий рух рукою у зовнішній бік та розтиснути кулак;
при судомі ікроножного м’яза необхідно, підігнувшись, двома руками обхопити ступню постраждалої ноги і 

з силою піджати ногу в коліні поперед себе. 
Комісія ТЕБ та НС

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ 
НА ВОДІ!

Причиною загибелі людей на воді 
можуть бути:

- вири, що затягують навіть досвід-
чених плавців;

- підводні плини, які паралізують 
волю людини, що пливе;

- водорослі, що сковують рух плав-
ця;

- судоми, що зводять руки і ноги;
- переохолодження у воді;
- перевтомлення м’язів;
- купання незагартованого плавця у 

воді з низькою температурою.

неймовірну подорож…
Наостанок хочеться сказати: мрійте! Наполегливо мрійте! Постійно мрійте! Мрії збу-

ваються… і Ваша - обов’язково сягне реальності!
Ю.В.Краснолуцька
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