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ВІТАЮ ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ

Дорогі друзі, колеги, студенти та учні!
Хочу привітати вас із Пасхою Христовою та
Великоднем.
У ці весняні дні мільйони людей усього світу
зустрічають найбільше із християнських свят – Світле
Христове Воскресіння. Це величне свято спонукає
кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду
наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює
кожного духовно, утверджує наші переконання про
те, що терплячість нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою.
Великодні дні допомагають кожній людині
по-новому побачити й відчути себе в світі, оцінити
чистоту своїх помислів, бажань та вчинків. Необхідно
бути добрішими, милосерднішими, терплячішими,
благороднішими один до одного, – ці прості вимоги
до кожного з нас дуже мізерні в порівнянні з тією
пожертвою, яку поніс Спаситель заради порятунку
людства від гріхів. Але, як переконує Святе Письмо,
будь-яка добра справа, зроблена однією людиною на
користь іншої, є гідною, і з часом обов’язково воздасться їй сторицею.
Великдень також нагадує нам про духовне
відродження, яке потрібне всій українській нації.
Адже для кожного українця це свято є важливим не
лише тому, що приходить з утвердженням справжньої
квітучої та теплої весни, але ще й тому, що є символом перемоги добра над злом, світла над темрявою,
віри над безнадією, життя над смертю.
Для кожного українця Великдень – свято

особливо шановане та величне, бо також пов’язане із
багатовіковою землеробською культурою предків, їх
шанобливим ставленням до землі, роду та сім`ї. Наш
народ віками творив свою духовну культуру, що відображено у традиціях та звичаях, які тісно переплелися
із християнськими, творячи національну самобутність
та неповторність, і свідчать про нашу глибоку духовність. Пасхальні дні – це можливість віддати шану
всім тим, кого немає серед живих, хто, залишивши
нам свою любов і життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх добрим словом та молитвою.
Я вірю в те, що це свято, засноване на національних традиціях та віковічних християнських моральних цінностях, завжди буде згуртовувати нас у спільній справі – будівництві кращої долі для нашого
народу шляхом миру та порозуміння. У цей день дякую Богу за те, що у дні випробувань ми відчуваємо
його захист і підтримку: люди цілого світу допомагають нашому народу і співпереживають з Україною.
Тому, в ці складні для нашого народу часи, ми непохитно віримо – Господь з нами.
Поздоровляю вас із Воскресінням Христовим та Великоднем і нехай царюють у ваших серцях
радість і душевний спокій! Бажаю вам, дорогі колеги,
студенти та учні, добробуту, миру, злагоди та душевної величі. Нехай радісні Пасхальні дні покладуть
благодатні початки нових перемог і звершень для
нашого колективу. Сердечно бажаю, щоб дух взаєморозуміння та всепрощення супроводжував нас, давав
сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ
задля процвітання нашого навчального закладу.
Хочу, щоб і ваші рідні у ці святкові дні відчули повноту життя, щедроти української землі та
родинне тепло. Нехай ваша сім'я буде врятована від
бід, хвороб і розбіжностей! За святковим столом нехай зберуться близькі для вас люди, які будуть поруч
з вами не тільки в цей день! Адже нас зближує не
відстань, а душевне тепло і взаєморозуміння. Нехай
панують вони у ваших чудових сім'ях! У ці дні важливо ділитися радістю з усіма, хто цього потребує, щоб і
вони відчули турботу та любов. Нехай до вашої оселі
прийде здоров’я, любов, щастя; душа нехай стає світлішою, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть
щирими та добрими. А Великодні дзвони, духмяна
паска, писанки нехай принесуть у наші оселі світлу
радість! Всіх вам земних благ!
Направмо наші зусилля на добрі справи,
світлі помисли, відродження Української Нації і утвердження Української Держави.
Хай Боже благословення ніколи не покидає
нас.
Христос Воскрес! Воістину воскрес!
Ольга Щербак
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ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
13 квітня в коледжі було проведено спеціальне об'єктове вали домедичну допомогу та організували евакуацію потерпілотренування на тему: „Дії керівного складу та членів формувань го в лікувальний заклад.
цивільного захисту, інших учасників навчального процесу коледжу при виникненні надзвичайної ситуації – захоплення терористами заручників у навчальному корпусі”.

До навчання були залучено: керівництво, викладачі,
студенти та учні коледжу у повному складі.
На першому етапі спеціального об’єктового тренування
органи управління цивільного захисту оцінили обставини, які
можуть виникнути в результаті захоплення заручників та подали
обґрунтовані пропозиції щодо впровадження заходів цивільного
захисту на об’єкті.
На другому етапі керівний склад цивільного захисту
коледжу провів тренування, які передбачені обставинами, що
виникли внаслідок надзвичайної ситуації. Практичні дії учасників навчань контролювалися керівним складом цивільного захисту коледжу: директором Щербак Ольгою Іванівною, начальником
штабу цивільного захисту Балаником Олександром Володимировичем та керівниками формувань цивільного захисту.
Обставини, які розгорталися на об’єктовому тренуванні
відповідали тій ситуації, яка може виникнути під час навчальновиховного процесу у нинішніх реаліях. Час оголошення подання
інформації було чітко дотримано, а для ускладнення ситуації
була додатково оголошена “ввідна” про наявність потерпілого
при проведенні евакуації учасників навчально-виховного процесу.

Керівник групи охорони громадського порядку коледжу
організував спостереження за навчальним корпусом на час тренування.
Керівник протипожежного формування, викладач технічних дисциплін, Бойко Костянтин Едуардович, провів протипожежні тренування на тему: «Застосування вогнегасників різних
типів в осередках займання».
Сигнали оповіщення цивільного захисту відпрацьовані
учасниками тренування належним чином. Викладачі та студенти,
що були залучені до навчально-виховного процесу коледжу діяли
відповідно попередньо проведеного інструктажу. У період підготовки та проведення тренування організаторами було відпрацьовано: уточнення плану дій коледжу, порядок оповіщення про
виникнення надзвичайної ситуації керівного складу цивільного
захисту коледжу та учасників навчально-виховного процесу,
порядок евакуації учасників навчально-виховного процесу з навчального корпусу, порядок дій групи охорони громадського порядку коледжу при виникненні надзвичайної ситуації, порядок
надання долікарської допомоги потерпілому працівниками санітарного поста коледжу, порядок застосування вогнегасників різних типів в осередках займання.

Навчання тривало 2 години. Загальна кількість учасників налічувала 312 осіб. Викладачі, майстри виробничого навчання та студенти з великою відповідальністю поставились до завдання, адже кожен розумів, що від організованості дій в у мовах,
наближених до реальних, та самодисципліни буде залежати здоЕвакуаційні заходи були проведені організовано, в пов- ров'я і навіть життя кожного. І в результаті злагоджених дій норному обсязі та в найкоротший термін („Ч”+ 8 хв.). Члени санітар- мативи по евакуаційних заходах були значно перевищені.
ного поста, під керівництвом майстра виробничого навчання
Коваленка Олександра Івановича, своєчасно та правильно нада
Олександр Баланик
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СВЯТКУВАННЯ ВЕЛИКОДНЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Великдень, Пасха, Христове Воскресіння. Так називають
свято, що відображає звершення найзаповітнішої мрії людства –
подолання смерті. Офіційна назва цього християнського свята –
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а також Пасха та Неділя Воскресіння Господнього.
У словосполученні «Великий День» лунає відгомін міфів
та вірувань давніх індусів, єгиптян, греків, римлян, слов'ян та інших народів, що втілювали ідею вічного життя в образах Вішну,
Озіріса, Фенікса, бога Сонця… Назва Пасха походить від староєврейського «песах», що означає «перескочити», «перейти». Юдеї
відзначали це свято, як день визволення Ізраїлю з єгипетського
рабства. Християни надали цьому святу також подібного значення,
святкуючи Визволення людства з неволі гріха, смерті й диявола.
Народні назви цього християнського свята дуже різні:
українська – Великдень (Великий день), Lieldienas – Найвищий
день (латиська), Velykos – Великий (литовська) – тобто Великий
день; Wielkanoc (пол.), Veľká noc (словацька), Velikanoč
(словенська), Velikonoc (чес.) – тобто Велика ніч; Ускрс (серб.),
Uskrs (хорв.) – Воскресіння; Πάσχα (грец.), Pasg (валійська), Pasen
(голанд.), Påske (данська), Pascua (галісійська), Pasqua (італ.) – тобто Пасха. А от точне походження англійського – Easter, німецького
– Ostern, хорватського – Vazam – невідоме і спірне.
У кожного народу склалися свої традиції святкових частувань під час Великодня. У Німеччині Великодню передує Страсна
п’ятниця. Багато німців неодмінно їдять рибу цього дня. Ніхто в
Німеччині не мусить працювати ані в п’ятницю, ані в суботу, що
передують Великодню. А суботнього вечора в різних населених
пунктах Німеччини влаштовують велике Великоднє багаття. Це
дуже популярний захід, тому більшість людей приходить подивитися на це дійство – символ кінця зими та позбавлення через нього
всіх поганих почуттів. Ранок Великодня кожна родина в Німеччині
проводить разом за сніданком. Батьки напередодні ховають корзини із ласощами, писанками й невеличкими дарунками. Після сніданку вони кажуть дітям: “Великодній зайчик заховав від вас корзини, ви мусите їх
знайти”. Діти шукають їх по всій оселі,
і це дуже весела
мить
святкового
дня. У другій половині
Великодня
сім’ї
відвідують
друзів і родичів, де
п’ють разом чай.
У Великобританії
Пасха вважається
"королевою фестивалів". У Страсну
п'ятницю церковні дзвони замовкають і знову починають передзвін
лише в пасхальне воскресіння. Діти грають в "Egg-shackling": при
цьому на сирих яйцях пишеться ім'я дитини. Виграє те дитя, чиє
яйце, що підкидається в ситі, довше за всіх не розіб'ється.
Для шведів Великдень не таке важливе свято, як Різдво,
але у школах починають святкувати ще за тиждень до його приходу. Діти та їхні вчителі згадують і говорять про те, що Ісус помирав, а потім воскресав із мертвих. Мешканці Швеції прикрашають
до Великодня свої домівки квітниками – жовтого, зеленого та білого кольору. У своїх оселях шведи всюди ставлять жовтих курчат,
прикрашених кольоровим чепурним пір’ям. Вони їдять на Великдень майже те саме, що й на Різдво, але цього разу набагато
більше уваги приділяють цукеркам та іншим ласощам. Писанки
вони роблять із картону, а в середину кладуть велику гарну цукерку.
Великодні свята в Мексиці тривають майже два тижні й
мають характер народних гулянь. Над вулицями висять гірлянди зі

строкатого паперу. В Страсну п'ятницю починається Великодній
ярмарок, в рамках якого проходять розкішні постановки страстей
Христових. На наступний день на вулицях вивішують ляльки Іуди
з пап'є-маше, які до кінця дня підривають з допомогою петард. У
неділю після богослужіння проходять фінальні постановки страстей Христових, після яких сім'ї розходяться по домівках або ж танцюють прямо на вулицях. Коли великоднього ранку б’ють церковні дзвони, батьки високо піднімають маленьких дітей над головою.
Вони сподіваються, що це принесе щастя їхнім малюкам.
У пасхальну неділю американські сім'ї обов'язково відвідують церкву, де проходить служба на честь воскреслого Ісуса
Христа, яка супроводжується колективним співом. Традиційний
американський пасхальний обід складається з шинки з ананасами,
картоплі, фруктового салату і овочів. Діти отримують кошики від
"пасхального зайчика", який ще рано-вранці наповнив їх кольоровими пасхальними яйцями, цукерками та шоколадом. В Америці
дуже популярна пасхальна гра: катання яєць по похилому газону.
Діти змагаються в тому, хто без зупинки якомога далі зможе прокатати своє яйце. Найбільше змагання буває в пасхальну неділю на
газоні біля Білого Дому у Вашингтоні. Сотні дітей приходять зі
своїми пасхальними кошиками, наповненими яскраво розфарбованими яйцями, і катають їх вниз по траві біля президентського палацу.

Цікаво, що звичай розфарбовувати яйця є не тільки українським. Він відомий усім європейським народам. Українці надали
йому характерних рис, розфарбовуючи яйця звичними в українській народній культурі орнаментами. Розфарбовування, а потім розбиття яйця символізує нове життя. Розбиття свяченого яйця також
символізує Воскресіння, яке чекає кожного християнина. Старе
християнське повір'я пов'язує звичай розфарбовувати яйця зі святою Марією Магдалиною, яка проповідувала римському цісарю
Тиберію про Христове воскресіння. Як приклад, свята взяла яйце,
яке, хоч і гарне, мусить позбутися своє шкаралупки, щоб з нього
вийшло курча – нове життя.
Багатство небесного столу в Домі Отця символізує український звичай Великоднього сніданку. За старим українським
звичаєм, коли родина зібралася до святкового столу, найстарший
член родини ділиться з усіма присутніми свяченим яйцем – символом нового життя в Христі, бажаючи кожному різних Божих благословень.
Як і століття тому, після церковної служби українці вирушають додому, сідають до гарно вбраного столу, заставленого святковими стравами, і дарують одне одному писанки, вимовляючи
вічне "Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!"
Тож нехай кожен доторкнеться до Божої благодаті і буде
процвітати мир і злагода в будь-якій країні!
Оксана Коптюх
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ІСТОРІЯ ТРАВНЕВИХ СВЯТ
Перше травня – одне із найдавніших всесвітніх свят.
Сьогодні його святкують у 142 країнах світу. От хіба що нам
воно нагадує про часи, коли Україна була частиною Радянського
Союзу. Впродовж 70 років це пролетарське свято було одним з
найважливіших на його території та проходило з пишними демонстраціями і великим скупченням народу під гаслом "Мир!
Труд! Май!".
Однак, започатковане це святкування було не за часів
існування Радянського Союзу, а значно раніше. Понад 100 років
тому чиказькі робітники вийшли на страйк, вимагаючи зменшення робочого дня. Мирний першотравневий мітинг 1886 року закінчився кровопролиттям і жорстокими сутичками з чиказькою
міською поліцією. За кілька років після цього Паризький конгрес
ІІ Інтернаціоналу в пам’ять про ці події постановив, що кожного
року 1 травня будуть проводитись мирні демонстрації робітників.
Ініціативу підхопили багато європейських країн та США. З тих
пір 1 травня стало символом революції та класової боротьби трудящих усього світу.
Також на території колишнього СРСР існувало таке
поняття, як "маївка". З 1917 року так називали нелегальні зібрання революційно налаштованих робітників, які зазвичай влаштовувались за містом. Перша маївка в Україні відбулась 1890 року у
Львові. Біля міської ратуші зібрались 4 тисячі робітників, які
вимагали встановлення 8-годинного робочого дня, заборони використання дитячої праці та нічної праці жінок. Сьогодні
"маївкою" називають другий день травневих свят, коли люди

влаштовують гуляння на природі.
А ще Першотравень називали святом весни. Він дійсно
був першим весняним святом, не враховуючи Пасхи. Люди раділи оновленню природи і дружно йшли на демонстрацію, яка
була не політичною, а економічною акцією. Це свято також
давало можливість зустрітися з друзями, побачити свій колектив,
школу, завод, фабрику тощо.
Після демонстрації люди по-дружньому об'єднувалися,
приймали гостей. Святковий стіл був обов'язковим атрибутом
Першотравня.
Сподіваємось, що Першотравень так і залишиться для
нас святом Миру, Праці та Весни!
Анастасія Шуміліна

ЛІТЕРАТУРНИЙ БЕНЕФІС
Світова література – це скарбниця кращих творів з усьо- мали нагороди у вигляді статуетки та грамоти в різних номінаціго світу. Література дає багато можливостей для виявлення різно- ях. Вітаємо Кирила! Успіхів та нових творчих здобутків!
манітних талантів молодого покоління, адже не секрет, що вона
Божко Анастасія
взаємодіє з іншими видами мистецтва.
30 березня 2017 року в Оптико-механічному коледжі
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
відбувся фестиваль студентської творчості «Літературний бенефіс», в якому взяли участь студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
міста Києва. Учасниками літературного турніру стали 25 студентів. Конкурсанти демонстрували свої творчі здібності в різних
жанрах літератури: поезія, проза, пісня. Також для перегляду
були представлені твори в жанрі декоративно-прикладного мистецтва – літературні ікебани, твори художнього мистецтва – портрети, шаржі. Театральне мистецтво проявлялось у вигляді інсценування уривків творів, виконання авторських пісень та поезій.
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка представляв студент групи 62Ю відділення
«Правознавство», Биков Кирило, який прочитав власну поезію та
її літературний переклад французькою мовою. Всі учасники отри
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