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Кіра на золотій
сходинці

4 квітня 2017 року підведені підсумки ІV
(Всеукраїнського) етапу VII Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.
Серед переможців – Ярослав Іваніщев, учень ДПТНЗ «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище».
Ярослав посів ІІ місце. Це велика перемога. Адже саме цей конкурс вимагає від учнів неабияких літературних здібностей, творчості,
неповторності та щоденної кропіткої праці.

Продовження на стор.2

Кіра Старкова, учениця групи №17
ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» посіла І місце
у ІІІ етапі Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина – Україна»

Золото від «Подільських
Зір» – с.3

Основними завданнями експедиції «Моя
Батьківщина – Україна» є: виховання в учнівської
молоді патріотизму, любові до України, поваги
до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей українського народу; формування в учнівської молоді активної громадянської позиції щодо збереження
об’єктів матеріальної культури та природи.

Українські козаки: здавна і донині – с.4

Продовження на стор.2

ПЕРШІСТЬ В ОЛІМПІАДІ З
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Ніжна симфонія»
ОТРИМАЛА СРІБЛО
З метою виявлення і
підтримки
обдарованої
молоді
було
оголошено проведення конкурсу
фахової
майстерності з
професії «кондитер».
2 листопада в рамках
підготовки до обласного
конкурсу був проведений І
етап серед учнів, що навчаються за професією «Кухар. Кондитер». 7 грудня
відбувся ІІ етап конкурсу на
кращого учня-кондитера.

Продовження
стор.2

на

Обдарованість –
це працелюбство
Н. Лейтес
Жоден навчальний заклад
не може випустити спеціаліста
високої кваліфікації без його
власного бажання саморозвитку. Треба лише, щоб людина
уміла вчитися протягом всього життя.
Навчальний заклад
лише
прищеплює
учням культуру та
любов до справи.

Тепла
зустріч
«Гніздечку» – с.6

у

Продовження на стор.2

Кожен повинен опанувати основи знань,
критично їх засвоїти,
вміти
знаходити
інформацію, знати, як
нею скористатися, адже
“мудрим ніхто не вродився, а навчився” і “навчити можна лише того,
хто хоче вчитися”.

Чим більше вмієш, тим ближче до мети

На фото зліва направо: (зверху) Д.Селезньов,
А.Фурман, В.Рябоконь,Т.Жила, (знизу) Ю.Любчак,
А.Шевчук.

І
для
того,
щоб
виявити
найздібніших, Міністерство освіти і
науки України запроваджує змагання, конкурси, олімпіади. Олімпіада з
інформаційних технологій — це шанс
заявити про себе, свій талант, свої
вміння.

Михайлівна Лукашенко оголосила умови конкурсу та критерії оцінювання.
Кожен повинен бути величКонкурсні
завдання
змусили
ним у своїй справі.
учасників напружитися та 4 годиГрасиан-і-Моралес ни гарно попрацювати. Всі учні були
13
квітня
2017
року
у зосереджені на виконанні завдань, приВінницькому МВПУ відбувся кон- гадували теорію та практику, намагакурс професійної майстерності лися якнайкраще вирішити поставлені
з
професій:
«Оператор задачі. Завдання для виконання пекомп’ютерного набору» та «Опе- редбачали знання та вміння роботи в
ратор з обробки інформації та офісних програмах Word, Excel, Access
програмного забезпечення» се- та Power Point.
ред учнів училища І, ІІ та ІІІ курсів.
За результатами конкурсу були
Урочисте відкриття відбулось у визначені переможці та розподілені
конференц-залі училища, де напутнє місця відповідно до набраних балів наслово учням та побажання гарних ступним чином:
результатів висловив заступник диІ місце – Юрій Любчак, учень групи
ректора з навчально-виробничої ро- №44;
боти Микола Миколайович Тютюнник,
ІІ місце – Андрій Шевчук, учень груа голова методичної комісії «Оператор пи №13 та Віктор Рябоконь, учень групи
комп’ютерного набору. Секретар» Марія №44;

Революція у провінційному місті – с.10

Забіг у рамках обласної
Спартакіади – с.14

ІІІ місце – Артем Фурман, учень
групи №7, Тетяна Жила, учениця групи
№10, Дмитро Селезньов, учень групи
№4.
При перевірці виконаних завдань
було визначено учнів, які найкраще справились з роботою в певній
програмі. У програмі Word найкращі
вміння продемонстрували Артем Фурман, учень групи №7 та Аліна Тютюнник,
учениця групи №10. У програмі Excel –
Юрій Любчак, учень групи №44; Access
– Олена Залюбовська, учениця групи
№14; Power Рoint – Юрій Любчак, учень
групи №44, Віктор Рябоконь, учень групи №44, Андрій Шевчук, учень групи
№13.

М.М. Лукашенко, голова
методичної комісії
«Оператор комп’ютерного
набору. Секретар»

Березень-квітень

2017

У завзятті – перемога

Урожайний квітень

НАГОРОДИ від мера
З метою організації змістовного дозвілля учнів, розвитку інтелектуальних
здібностей,
популяризації
інтелектуальних ігор, як прогресивного та ефективного засобу виховання і навчання
учнів у нашому навчальному закладі,
був проведений відбірковий турнір з
інтелектуальної гри «Ерудит-квартет».
У ньому взяли участь команди груп №№10, 16,
18, 39, 41, 45, 17 та 48. За результатами турніру
перемогу здобула команда групи №48.
«Ерудит-квартет» – це не просто гра. Це
захоплююча боротьба інтелектуалів, змога
перевірити свої знання в різних галузях.
У грі бере участь одночасно чотири команди. У складі кожної команди – чотири гравці.
Гра складається з трьох боїв, у кожному з яких
розігрується чотири раунди. Кожен гравець команди зобов’язаний зіграти по одному раунду в
кожному бою.
У кожному раунді бою розігруються 5 питань,
об’єднаних загальною ігровою темою. Кожне
питання має свій рівень складності і відповідний
номінал (10, 20, 30, 40 і 50 балів). Бали, набрані у
кожному раунді, підсумовуються.
Правильність відповіді гравця визначає ведучий, керуючись нормами Регламенту. Відповідь
вважається правильною у тому випадку, якщо
точно відповідає формулюванню питання.
Питання в кожній темі зачитуються ведучим
відповідно до наростання рівня складності.
3 квітня 2017 р. у приміщенні Міського палацу мистецтв «Зоря» відбувся Кубок Чемпіонів

м.Вінниці з гри «Ерудит-квартет» серед учнівської
та студентської молоді на приз міського голови.
Кубок проводився серед кращої четвірки команд учнів загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних
навчальних
закладів,
студентів
коледжів та вищих навчальних закладів міста.
Від професійно-технічних навчальних закладів
були команди Вінницького міжрегіонального
вищого професійного училища, Вінницького
вищого професійного училища сфери послуг,
Вищого професійного училища №7, Вищого
професійного училища №11.
Переможцем
фінальних
ігор
серед
професійно-технічних навчальних закладів стала команда ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне
вище професійне училище» «Ярік і шабаш», які
вийшли до суперфіналу зі своїм зірковим складом інтелектуалів: Іриною Островською, Яною
Панасенко, Анастасією Деркач, Арутом Аяняном,
учнями групи №48 та капітаном команди Ярославом Іваніщевим, учнем групи №39.
Наша команда переконливо довела свою
ерудованість у запропонованих темах:
- «Як по нотам – До, Ре, Мі…»;
- «Двічі не повторюю»;
- «Роботи»;
- «Капітан і судно»;
- «Українські Карпати».
Інтелектуали нагороджені іменними грамотами та пам’ятними подарунками від мера міста
Сергія Моргунова.

Л.О. Біла, заступник директора з
виховної роботи

Кіра на золотій сходинці
Закінчення. Початок на стор.1

А також для залучення учнівської молоді до активної діяльності
з вивчення історії рідного краю та природного довкілля,
географічних, етнографічних, історичних об’єктів, а також до
науково-дослідницької роботи; створення умов для оволодіння
учнями практичними навичками пошукової роботи, розширення
напрямів краєзнавчих досліджень; задоволення потреб учнівської
молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та
здібностей.
На розгляд
журі Вінницького обласного центру туризму,
спорту, краєзнавства та екскурсій було подано 56 пошуководослідницьких робіт з 8 районів (Барського, Вінницького, Гайсинського, Калинівського, Козятинського, Крижопільського, Тульчинського, Шаргородського) та 4 міст (Вінниці, Калинівки, Козятина,
Хмільника) області за 6 напрямами: «Духовна спадщина мого роду,
«Із батьківської криниці», «Козацькому роду нема переводу», «Із попелу забуття», «Геологічними стежками України», «Географія рідного
краю».
Робота Кіри Старкової була відмічена Вінницьким обласним
центром туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій як робота, що
заслуговує особливої уваги: вирізнялась художнім оформленням,
насиченим описом та аналізом фактологічного матеріалу, чітким
дотриманням усіх вимог, поставлених до структури пошукових робіт.
За результатами проведення експедиції «Моя Батьківщина –
Україна» робота Кіри Старкової «З попелу забуття» у ІІ етапі посіла
І місце і була направлена у місто Київ до Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі в ІІІ завершальному турі. І тут роботу було оцінено найвищим балом. У
рейтингу – І місце за напрямом «З попелу забуття».
Вітаємо Кіру Старкову з перемогою та бажаємо подальших творчих успіхів.

О.І. Примчук, викладач української мови та літератури

Уже вкотре на Вінниччині відбувається конкурс освітніх інноваційних
проектів, який організовують і фінансово підтримують Вінницька
облдерж-адміністрація та обласна Рада.
Члени експертної ради, згідно з положенням про гранти, зачитали протокол про
визначення та нагородження переможців та розподіл коштів. Відповідно до протоколу про присудження Грантів №2 від 20 квітня 2017 року було затверджено переможців
грантів обласної Ради та обласної державної адміністрації в різних номінаціях. У
номінації «Професійно-технічні навчальні заклади» I місце здобув наш навчальний заклад – ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» – та отримав 40
тис. грн. Авторський колектив у складі О.Д. Дмитрика, Г.Е. Ткачук, С.Г. Корженко, О.М.
Воронюка, М.М. Тютюнника представили проект на тему: «Створення мотиваційного
інтерактивного середовища розвитку технологічної компетентності учнів на базі
професійно-технічного навчального закладу».
Тож, вітаємо зі значною перемогою та зичимо наснаги, творчості і подальших
здобутків у нових проектах.

О.М. Воронюк, заступник директора з інформаційних технологій

З великою перемогою, Ярославе!
Закінчення. Початок на стор.1
У фіналі конкурсу змагалися учні 5-11
класів, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
усіх форм власності та курсанти вищих військових навчальних закладів
Збройних сил України. Цінним є те,
що конкурс об’єднує талановиту молодь далеко за межами України. Серед
цьогорічних учасників – учні та студенти
Іспанії, Польщі, США, Канади, Хорватії,
Республіки Корея, Молдови, Грузії, Італії,
Ірану, Йорданії та багатьох інших країн.
Міжнародний Конкурс формує майбутню плеяду літературних митців – молодих письменників, журналістів. Талановита молодь, яка досягає високих
успіхів в інтелектуальних змаганнях
всеукраїнського рівня, отримує підтримку
з боку держави. Відповідно до Указу Президента України 39 переможцям
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка призначаються
стипендії глави держави.
Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка – це унікальна
можливість
творчо
проявити
себе,
неоціненний досвід, який змушує рухатися вперед, ставати кращими, дарує нові

«Ніжна симфонія»
отримала срібло
Закінчення.
стор.1

Початок

2

на

Взяли участь учні групи №24 Людмила Тернопольська, Валентина Данилишина, Наталія Бобчак, Даша Городенко, Максим Лученко, Дмитро
Патратій, Юрій Мусієнко, Анастасія
Свіргун та учениця групи №8 Діана
Садкова. Ці учні є одними з кращих у
своїх групах на уроках як з теоретичного, так і з виробничого навчання.
23 березня 2017 року на базі

знайомства із талановитою молоддю, яка
заряджає тебе своїм командним духом та
амбіційністю, надихає на реалізацію подальших творчих задумів та ідей. Ярославу Іваніщеву вдалось продемонструвати
унікальність свого слова, активну життєву
позицію та ще раз відкрити для себе світ
Шевченкової поезії.
Перемога у конкурсі – це безперечно
кропітка і щоденна праця учня і наставника. І не остання роль учителя у цьому.
Завдяки ентузіазму і професіоналізму
наставника Оксани Іванівни Примчук, викладача української мови і літератури,
її
творчому
підходу,
неймовірній
працьовитості і стала можливою якісна
підготовка, супровід і, нарешті, перемога її підопічного. А ще – професійна
освіта, яка дає можливість учням навіть з
посередніми знаннями заявити про себе і
проявити на всеукраїнських рівнях.
ІІ місце – це лише початкова сходинка
до наступних звершень, адже успіх приходить до того, хто безупинно рухається
вперед!
Бажаємо Ярославу Іваніщеву творчого злету і подальших успіхів та перемог, а
викладачу не зупинятися на досягнутому,
а плекати все нові і нові таланти!

ДПТНЗ «Вінницьке ВПУ сфери послуг» відбувся обласний
конкурс фахової майстерності
серед
переможців
училищних конкурсів Вінниці та Вінницької
області.
У конкурсі взяло участь 20
учасників, в тому числі й учениця групи
№24 Наталя Бобчак.
Конкурс складався з теоретичного та практичного турів. В 1-му турі
необхідно було дати відповідь на 30
тестових питань.Практичний тур складався з двох завдань: виготовлення
прикрас з мастики, виготовлення одноярусного бісквітно-кремового торта

Закінчення. Початок на стор.1
Нещодавно було проведено ІІІ етап IV Всеукраїнської
учнівської олімпіади з інформаційних технологій у
м.Вінниці.
В олімпіаді взяли участь 157 наймайстерніших
представників навчальних закладів Вінницької області.
Честь ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне
училище» захищали учні групи №44 Юрій Любчак та
Віктор Рябоконь, які раніше стали переможцями ІІ етапу IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних
технологій.
Усіх учасників олімпіади зібрали в актовій залі
Вінницького технічного ліцею, де ознайомили з правилами проведення олімпіади. Шляхом жеребкування учасники
були розділені по різним навчальним закладам міста, де і

Т.М.Черниш, викладач
спецдисциплін

«Святковий».
Компетентне
журі
оцінювало
дотриманість технології приготування торта та відповідність композиції,
гармонійність поєднання продуктів,
кольору, аромату, відповідність сучасним вимогам, органолептичні показники.
В цій нелегкій боротьбі Наташа зі
своїм тортом «Ніжна симфонія» посіла
II місце. Вітаємо! Також висловлюємо
велику подяку майстрам виробничого
навчання В.С. Прядун та Л.М. Олійник
за підготовку учениці до конкурсу.

O.М. Пахолюк, викладач
спецдисциплін

Першість в олімпіаді
з інформаційних технологій
розв’язували завдання протягом 4 годин.
У результаті наполегливої боротьби І місце зайняв Юрій
Любчак, а ІІ – Віктор Рябоконь.
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна
еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а
тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування
інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.
Тож, щиро вітаємо наших переможців та бажаємо подальших злетів!

Л. О. Щербанюк, викладач спецдисциплін
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«Молодiжний вiсник»

Наші досягнення

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – вагомий РЕЗУЛЬТАТ

16 березня відбулося відкриття
Восьмої
міжнародної
виставки
«Сучасні заклади освіти» та П’ятої
міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» у Київському палаці
дітей та юнацтва. Організаторами
головної події освітньої галузі України
стали компанія «Виставковий Світ»
за підтримки та участі Міністерства
освіти і науки України й Національної
академії педагогічних наук України.
Привітання учасникам, організаторам і гостям надіслала міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич. Голова підкомітету з питань
освіти Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти Тарас Кремінь зачитав
вітальне слово від Голови Верховної Ради
України Андрія Парубія. Про необхідність
презентувати
високоякісну
національну
українську освіту зазначив у виступі народний
депутат України Віталій Курило.
На активній участі у виставкових заходах
науковців Національної академії педагогічних
наук України наголосив президент НАПН
України Василь Кремень. За його словами,
Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» має стати великою подією в
освітньому житті країни, привернувши увагу всього суспільства, держави, нації до ролі
освіти у творенні майбутнього України. Увага Уряду до розвитку освіти має стати ще
більшою з огляду на те, яке надзвичайно велике значення має освіта в розвитку суспільства,
підкреслив Василь Кремень. Треба постійно

стверджувати першорядність науки і освіти:
науки як сфери, що продукує нові знання,
і освіти як сфери, що олюднює ці знання.
Ми повинні орієнтуватися на наші найкращі
навчальні заклади, шанувати найкращих
освітян і їхній досвід, який сприятиме появі
нового
покоління
конкурентоспроможних
ефективних і успішних фахівців для побудови
сильної держави.
Свої
експозиції
представили
98
університетів, академій, інститутів, коледжів,
технікумів та наукових установ, 17 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх
агенцій, 545 ЗНЗ, гімназій, ліцеїв, дошкільних
і позашкільних навчальних закладів, обласних
і міських закладів управління освітою та 112
професійно-технічних закладів й науково-методичних центрів професійно-технічної освіти,
виробники та постачальники засобів навчання, проектів, програм і рішень для галузі
освіти, фонди, асоціації, видавництва, освітні
портали.
Про масштабність і популярність даного
заходу свідчать 796 учасників із 25 регіонів
України та 14 країн світу: Польщі, Австрії,
Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії, Чехії,
Литви, Молдови, Грузії, Словаччини, Румунії,
Угорщини і Китаю.
Наприкінці першого виставкового дня
відбулась церемонія нагородження навчальних закладів – переможців
рейтингових
конкурсів.
Представлена
авторським
колективом Вінницького МВПУ М.М. Тютюнником,
С.Г. Корженко та Н.Ю. Коломійчук конкурсна робота «Координуючий центр
усіх інформаційних служб – телепресцентр «Молодіжний вісник»» висвітлила
інноваційні підходи до процесу формування творчої особистості та виховання
громадянина-патріота.
За результатами участі у виставці
ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» було нагороджено ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ у номінації
«Інноваційні підходи в закладах освіти до
процесу формування творчої особистості
та виховання громадянина-патріота».
Окрім того, директор училища Олександр Дмитрович Дмитрик нагороджений почесною грамотою за плідну працю
та активну організаторську діяльність із
модернізації національної системи освіти.
До змістовної тематичної програми виставки, що тривала три дні, були
включені
конференції,
презентації,
семінари, круглі столи, майстер-класи,

воркшопи, відкриті
уроки,
панельні
дискусії
за
участю директорів і
провідних науковців
Національної
а к а д е м і ї
педагогічних
наук
України,
керівників і фахівців
Міністерства
освіти
і
науки
України,
Інституту
модернізації змісту
освіти
МОН
України,
органів
державної влади і
управління,
практичних працівників
галузі освіти, представників закордонних
навчальних закладів і міжнародних представництв, батьків, учнів, студентів і широкої
громадськості. Відвідувачі виставки отримали
вичерпну інформацію щодо вступної кампанії
2017 року в Україні та за кордоном.
Родзинкою цьогорічних програм виставки стали незвичайні майстер-класи та
презентації. Наприклад, усі бажаючі мали
можливість постріляти в електронному тирі,
пошити власноруч іграшку, зваляти прикрасу, пройти систему вправ по методиці Аргор,
почастуватись смачною кавою та млинцями
тощо.
Під час перебування на виставці до

експозиції
«Профтехосвіта
Вінниччини»
підійшов один з її учасників, який одразу зацікавився інформацією про Вінницьке
МВПУ. Дізнавшись, що ми є його викладачами, у нас зав’язався конструктивний діалог.
Виявилося, що це колишній випускник нашого
навчального закладу, який у 1982 р. отримав
диплом за професією “Електромонтажник
СЦБ”. Наразі Сергій Вікторович Невідомий
обіймає
посаду
директора
Державного навчального закладу “Южноукраїнський
професійний ліцей” у Миколаївській області.
Як колишньому учневі Вінницького МВПУ,
йому було дуже цікаво почути про здобутки й
досягнення нашої спільної Альма-матер. А ми
в свою чергу гордились своїм випускником,
адже перші фундаментальні, а тому найважчі,
сходинки до своєї успішної кар’єри він пройшов саме в нашому училищі.
Отже, Восьма Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти» та П’ята міжнародна
виставка освіти за кордоном «World Edu»,
безумовно, об’єднує учасників освітнього
процесу в пошуку ефективних шляхів
підвищення якості національної освіти, розвитку міжнародних освітніх і науково-технічних
проектів,
надає
унікальну
можливість
обмінятися досвідом, думками, контактами
для подальшої співпраці.
Вітаємо колектив Вінницького МВПУ з престижною освітянською нагородою! Золота
медаль рейтингового конкурсу на виставці
«Сучасні навчальні заклади – 2017» – чудова
перемога! Хочеться сказати, що це не просто нагорода, це результат наполегливої
праці всього колективу навчального закладу!
Бажаємо нових успіхів!

М.В. Вижга, Г.Е. Ткачук, викладачі

Золото від
«Подільських Зір»

Обдаровані діти – це капітал майбутнього нашої країни. Учнівська
молодь училища вже неодноразово доводила, що талановиті діти –
талановиті у всьому!
На кожному кроці ми бачимо спалахи
юнацьких талантів, вправних і впевнених,
боязких і сором’язливих, і кожному з них
приділяється неабияка увага. Тож, будемо
сподіватися, що усі юнацькі мрії здійсняться,
таланти розквітатимуть, а керівники, які взялися за таку благородну справу, будуть їм
у цьому допомагати. І на українському ми-

стецькому олімпі кожного року
з’являтимуться нові талановиті
зірочки, які сяятимуть ще
яскравіше!
Талант – це високий рівень
розвитку здібностей конкретної
людини, що виявляється у
творчих досягненнях, важливих
з точки зору розвитку культури.
21 квітня в міському Палаці мистецтв
«Зоря» відбувся заключний гала-концерт
переможців
обласного
фестивалю-огляду «Подільські зорі» на тему: «Мистецтво
народів світу».
Фестиваль проводився у три етапи:
- перший етап – районний, міський в
ПТНЗ;
- другий етап – обласний, відбірковий, очний та заочний, у Вінницькому державному
центрі естетичного виховання учнів ПТНЗ;
- третій етап – завершальний, очний, в

МПМ «Зоря».
Близько 360 вихованців із 16-ти
закладів увійшли до фіналу, пройшовши попередньо усі три етапи, в тому
числі 2 художніх колективи нашого училища, а саме гурток народного танцю
«Мальви» з хореографічною картинкою
«Хайтарма», керівник Оксана Македонська, та зразковий вокальний ансамбль «Душі криниця», з піснею «Vois
Sur Ton Chemin», керівник Тетяна Будюк.
Талант – то крапля здібностей і море
праці. Керівники гуртків та учасники вклали частинку власної душі та чимало зусиль і
були відзначені суворим, але фаховим журі.
У номінації «ансамблевий спів» зразковий
вокальний ансамбль «Душі криниця» зайняв
І місце, у номінації «сучасний танець» танцювальний гурток «Мальви» отримав Гран-Прі
фестивалю. Отже, у нас є ким пишатися, адже

ми маємо потужний потенціал творчої та
обдарованої молоді.
Учасники концерту нагороджені спільними
дипломами Департаменту освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації
та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ і призами.
Вітаємо наших талановитих, харизматичних учасників!

К.І.Гладка, культорганізатор

Березень-квітень
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Минуле з погляду сучасності
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крізь духовну
реформацію —
до оновлення країни
Так говорить Господь:
на дорогах спиніться та гляньте,
і спитайте про давні стежки,
де то добра дорога, то нею ідіть,
і знайдете мир для своєї душі!
Книга пророка Єремії 6:16.

Український корабель плив повними вітрилами під вітром
Реформації і спустив вітрила,
коли цей вітер опав.
Михайло Грушевський
У 2017 році ми відзначаємо 500-ліття від
початку масштабного духовного відродження,
яке назавжди змінило хід історії. Реформація,
як церковно-релігійна і політично-соціальна
течія, почалася наприкінці XVІ століття і тривала кілька століть у Західній Європі (звідки
поширилася й на Україну), пробудивши
національну свідомість і розвиток культури
окремих народів, створивши низку протестантських церков.
Із чого починалася Реформація? Часи
середньовічної ночі добігали свого кінця, але
найтемніший час – перед світанком… Європа
потерпає від безладу та ворожнечі. Внаслідок
масового продажу католицькою церквою
індульгенцій (грамот про повне або часткове «відпущення» гріхів) суспільство деградує.
І в такий період середньовічної темряви,
напередодні свята всіх святих – 31 жовтня
1517 року молодий монах Мартін Лютер зазначив: «Якщо ви шукаєте власне прощення
за гроші, то в чому ж сенс вашого каяття? В
кінці проповіді Мартін зачитав 95 тез і прибив

рукописні листи до дверей Замкової церкви у Віттенберзі. Так, зазвичай, запрошували до обговорення та дискусії. Серця людей
були вражені від почутого. 95 тез сколихнули
місто, а потім і вся Німеччина заговорила про
Реформацію.
Так, продовжувач ідей Лютера, Кальвін,
у 1536 р. був запрошений до Женеви. Це
місто захлиналось від пияцтва та розпусти…
Кальвіну вдалося реформувати місто за Божими принципами: квартал бідноти перетворився на квартал майстрів; щонеділі люди
поспішали до церкви. Реформація кардинально змінила Європу. Наполовину затоплена,
знищена 80-річною війною за незалежність
Голландія, вже через 50 років стала центром
міжнародного грошового ринку.
У Швеції біженці-протестанти започаткували економічні та політичні інновації, які
перетворили країну диких вікінгів на одну з
найвпливовіших держав світу тощо. І якщо
сьогодні ми бачимо економічно розвинену, з
високим культурним надбанням Європу, то це
результат титанічної праці, яка розпочалася
ще з XVI століття.
Реформація вплинула, в першу чергу, на
суспільну свідомість, етику праці, розуміння
того, що кожна людина цінна перед Богом і
виконує певну місію.
Реформістський принцип протестантської
етики, сприйняття своєї професії як виконання місії перед Богом і людьми призвів
до
зобов’язання
досягати
найкращих
економічних
результатів.
Працелюбні,
сумлінні робітники прагнули виконати свою

Козацтво – символ одвічної боротьби
України за волю та незалежність, символ мужності, лицарства, самоповаги,
людської та національної гідності.

роботу творчо і якісно. Такий підхід до виконання своїх обов’язків став основою добробуту Західної цивілізації.
В Україні поширення протестантизму почалося із західних земель у 30-40-х роках XVI
століття. У цей час протестантизм активно
сприяв національно-культурному піднесенню
України через розвиток освіти, науки, книгодрукування, утвердження самодостатності
рідної мови, пропаганди віротерпимості та
свободи совісті. На сьогодні протестантизм –
друга за кількістю громад християнська течія
в Україні.
У XXI столітті цивілізація знову опинилася в
сутінках зневіри. На разі, світ знову потребує
нової Реформації.
В епоху втрачених духовних ідеалів,
процвітаючих
егоїстичних
амбіцій,
міжнаціональних конфліктів необхідно повернутись до християнських цінностей. І сьогодні
є потреба в тому, щоб біблійні принципи
ввійшли в серце кожної людини, – і в цьому
буде потужна реформація, яка спроможна
дати результат. Актуальним це є і для України.
26 серпня 2016 року Президент України
Петро Порошенко підписав Указ №357/2016
«Про відзначення в Україні 500-річчя
Реформації».
Президент
наголосив
на
історичній
ролі цієї події в становленні Європи,
утвердженні ідеї рівності прав і свобод людини, економічному та соціальному розвитку. А також відзначив роль протестантів
у сьогоденні України, особливо з урахуванням великої соціальної, гуманітарної місії,

яку здійснюють українські євангельські
церкви. Указ Президента передбачає велику кількість заходів у всіх областях України
протягом 2017 року, до проведення яких
долучається і наш навчальний заклад, активно
пропагуючи
формування
духовних цінностей, патріотизму, національних
традицій, лідерських якостей тощо. Напевно,
всі ми сьогодні усвідомлюємо, що слід перестати реформувати освіту для освіти і милуватися примарними успіхами, а потрібно поставити на чільне місце молоду людину, яку
хочемо зробити професійно підготовленою,
інтелектуально розвиненою, комунікабельною
та інтегрованою в світовий економічний і
соціальний простір.
ХХІ століття – доба смартфонів, гаджетів,
планшетів та віртуального спілкування.
Молоді люди змінюють пріоритети на зручніші
для повсякденного життя. Та яке ж місце у
такому світі займають чесноти: стриманість,
простота і дружелюбність, нетерпимість до
зла та неправди, творчість, любов та повага
до ближнього?
Кращий світ починається з власного серця, власних зусиль, бо тільки реальні справи
та вчинки промовляють голосніше від усіляких
слів, і чи не цьому вчив Мартін Лютер, який
змінив тогочасну Європу і дав людям джерело
сили для цих змін: Слово Господа всередині і
свій неповторний особистий приклад….
«Насправді світ – той самий, і джерело б’є
з того самого місця». Реформуймо себе –
змінюймо країну!

Яна Жорняк, учениця групи №18

маскувальні сітки, балаклави, консервацію, допомагають грошима, харчами, доносять та
друкують необхідну інформацію. Українське козацтво систематично відвідує поранених бійців
в обох Вінницьких шпиталях, у місцеві будинкиінтернати: Тиврівський та Вороновицький завозить продукти харчування, дитячі іграшки та
книжечки, виступає перед дітьми з концертами та читає поезію. Вінницьке крайове товариство Українського Козацтва здійснює поїздки
в зону АТО в Донецьку та Луганську області: від
Станиці Луганської до Волновахи через Щастя, Лисичанськ, Бахмут, Світлодарськ, Часів
Яр, Кривий Торецьк, Новгородське, Авдіївку,
Мар’їнку, Красногорівку, Покровськ. Перший
День Українського
добровольця
Вінницьке
крайове товариство Українського Козацтва та
Самообороною міста Бар зустріли у місті Щастя.
Привезли матеріальну допомогу військовим 14-ї
бригади Збройних Сил України і подарунки дітям
Щастинської школи-інтернату та училища, Покровського, Часів Ярського дитячих будинків та
Новгородської школи-інтернату.
24-27 лютого 2017 року Вінницьке крайове
товариство Українського Козацтва вшановувало пам’ять наших славетних героїв Небесної
сотні почесною ходою та покладанням квітів до
їхнього пам’ятника. Скрізь, де потрібна нагальна
допомога, відгукуються наші козаки.
Нас нищили мільйонами, але ми є і будемо.
Звання «козак» і нині, як і раніше, почесне. Його
асоціюють не лише з мужністю, відвагою, захистом Вітчизни
та справедливістю, а й з рідною ненькою Україною, властивими їй зроду-віку доброзичливістю, порядністю, милосердям
та благородством.

УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ:
ЗДАВНА І ДОНИНІ

300 останніх років українців гнобили і знищували мільйонами через любов до волі. На вівтар
було покладено життя найкращих і найсвідоміших
українців. Від голоду й холоду гинули тисячі
українських патріотів, замордовані царськими прислужниками.
У 1722 році Павло Полуботок очолив 15
українських патріотів, які поїхали до царської
столиці, щоб протистояти обмеженню прав
малоросійської колегії, автономії Гетьманщини.
Петро І наказав застосувати до них тортури, однак
напередодні смерті відвідав Чернігівського полковника П. Полуботка. “Народ наш підсилив твій народ
і звеличив царство твоє, – сказав нескорений гетьман. – Кажу тобі правду, государю, що прийдеться тобі складати звіт неодмінний перед царем всіх
царів, всемогутнім Богом за погибель нашу і всього
народу”.
Сум огортає серце й душу, коли згадуєш, як знущався над нашим народом лжебрат.
Однак, традиції українського народу, його волелюбних козаків живуть і досі. З давніх часів в Україні
з кожного урожаю залишали для сироти й каліки.
Продовжують цю славну традицію і наші нинішні
українські козаки.
Сьогодні Українське козацтво – спадкоємець і
продовжувач ідейних, духовних і моральних засад
українських козаків минулих часів – доросло до масштабів
міжнародної
національно-патріотичної
та
оборонноспортивної, громадської організації громадян України та
української діаспори і стало добровільною, незалежною,
добродійною, позапартійною громадською організацією.

В.В.Киричко (зліва) зі своїми однополчанами
Вінницьке крайове товариство Українського козацтва
нараховує 37 осіб. Багато років очолює його Василь Васильович Киричко, офіційно з 18 грудня 2014 року. Усі представники Вінницького крайового товариства Українського
козацтва допомагають воїнам АТО, дітям-сиротам, усім,
хто потребує їхньої допомоги. Бійцям АТО закупляють

Н.І. Андрійчук, бібліотекар
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Минуле з погляду сучасності

«Молодiжний вiсник»

КОЗАЦЬКИМИ ШЛЯХАМИ ДО СВОБОДИ

Ми – українці, і повинні не
лише одягати яскраві вишиванки
та співати запальні
пісні, а й володіти істинними
знаннями з історії, культури,
географії своєї Батьківщини.
Адже,
напевно,
кожному
відома неспростовна істина:
«Хто не знає свого минулого,
той не вартий свого майбутнього.»
М. Рильський
Запорізька Січ – колиска вільного
козацького духу, осередок мужності,
стійкості та завзяття. Це про неї Микола Гоголь писав: «Так ось вона,
Січ! Ось воно, те гніздо, звідкіля
вилітають усі ті горді, як орли, і дужі,
як леви. Ось звідки розливається
козацька воля по всій Україні.» Для
населення
тодішніх
українських
та білоруських земель Запорізька

Січ була уособленням свободи і
рівності, захисником православної
віри, надійним бастіоном проти
внутрішніх та зовнішніх ворогів,
«найдивовижнішою нацією у світі»,
як називав її французький мислитель XVIII століття Франсуа Вольтер.
Козаки були по-справжньому
волелюбним народом, неперевершеними воїнами, безстрашними та
мужніми, завжди демонстрували неабиякий розум і хитрість у військових
діях. Збереглися відомості про те,
що в австро-угорській армії існувала
офіційна інструкція – вступати в бій з
козаками, лише маючи п’ятикратну
чисельну перевагу.
Про відважні походи козаків на
татар складались пісні та легенди і
сьогодні вже важко сказати, що було
правдою, а що – вигадкою. Козаками можна захоплюватись, деякі їхні

вчинки засуджуються, але факти про
них говорять самі за себе: запорізькі
козаки
були
по-справжньому
вільними людьми.
З різних джерел того часу ми
дізнаємось про неабияку освіченість
українських державних діячів. Гетьман Петро Сагайдачний був автором відомого твору «Про Унію»,
Павло Тетеря розмовляв латиною, а Іван Мазепа досконало знав
декілька мов та вільно читав римських класиків. Більшість українських
гетьманів і козацька старшина мали
освіту, яка сьогодні прирівнюється
до університетської. Багато з них
проживали та навчалися за кордоном.
Майже всі радянські історики
вбачали
в
Гетьманщині
лише
військову організацію українського
козацтва, але сучасні дослідники
зробили
висновок,
що за часів Богдана
Хмельницького було
утворено
державу.
«Найбільше
місце
Б. Хмельницького в
історії України – не
як полководця, хоч
би й великого, не як
дипломата, хоч би й
блискучого, а як державного діяча, фундатора й будівничого
Української козацької
держави.
Яку
б
ділянку громадськодержавного
життя

Сонце “Руїни” – П.Д. Дорошенко
–
Гетьмани,
гетьмани,
якби-то ви встали,
Встали, подивились на той
Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!
Заплакали б тяжко, бо ви б
не пізнали
Козацької слави убогих
руїн!
Тарас Шевченко
Україна переживала нелегкі часи.
Обидва берега Дніпра опинились у
критичній ситуації: землі розбазарювались, старшина наживалась.
У нелегкий час історії, у період
«Великої Руїни», українські землі
були надзвичайно спустошеними.
Правобережна Україна втратила
щонайменше 65–70% всього на-

селення. Серед усіх полководців
найяскравішою
виявилась
постать Петра Дорошенка, патріота
своєї Батьківщини, для якого
незалежність рідної землі була понад усе.
У дитинстві Петро отримав прекрасну освіту – знав латинську та
польську мови, письмову грамоту та багато читав. До 30 років він
став полковником Прилуцького, а
пізніше Черкаського і Чигиринського полків, що входили до війська
Богдана Хмельницького. Петро
Дорофійович був високоосвіченою
людиною. Займав високе становище серед оточення гетьмана та вів
переговори з польським та шведським урядами.
У грудні 1666 року П.Д. Дорошенко знищує на Поділлі шеститисячний польський загін
під командуванням Моховського. Талант полковника –
один із найбільших військових
талантів Дорошенка. Відомий
такий факт з його біографії:
коли воїни його полку стомилися і відмовлялися захищати
один з об’єктів, Дорошенко
узяв смолоскип і підніс до
бочки з порохом. Безславно помирати ніхто не захотів,
отож, усі пішли у наступ.
У червні 1668 року, на піку
власної
популярності
серед нашого народу, Петро
Дорофійович Дорошенко стає
гетьманом України. Намагаючись зміцнити внутрішні
позиції
гетьманату,
він
здійснює кілька карколомних

в історії нашої країни кроків: систематично скликає військові ради,
створює постійне наймане військо з
молдаван, сербів і місцевих жителів,
щоб
забезпечити
незалежність
від козацької старшини, проводить на кордоні нову митну лінію,
розпочинає випуск власної монети,
а також заселяє спустошені землі
Правобережжя. Намагаючись здобути підтримку народних мас, Дорошенко часто скликав козацькі ради,
де вислуховував думку рядових
козаків. Також він розгорнув широку
зовнішньополітичну діяльність.
Майже 350 років тому Петро
Дорошенко вже стояв на позиції
самостійної, вільної України. Головною його метою було об’єднання
під своєю владою Лівобережної
і
Правобережної
України,
її
самостійність
і незалежність від
Москви.
Кожен з гетьманів України
вирізнявся чимось особливим. Дорошенко ввійшов в історію України
як незаангажований, прогресивний
визначний військовий, політичний
і державний діяч. На мою думку,
П.Д. Дорошенко був великим гетьманом, його прагнення до свободи, до звільнення нації заслуговує
нашої шани. Я схиляю голову перед
Петром Дорофійовичем за його
героїчні подвиги, за відвагу і боротьбу за кращу долю України.
Бережімо Україну, пам’ятаймо
своїх героїв, які боролися за нашу
волю і незалежність. І нехай Бог усіх
нас береже.

Ростислав Дяченко,
учень групи №16

не взяти, – Богдан Хмельницький
скрізь виступає як державний діяч
великого формату. В організації
верховної влади виявився державний геній Хмельницького», – зауважив дослідник доби Хмельниччини О. Оглоблін.
Богдан Хмельницький вивчав
написані латиною праці стародавнього історика Йордана, мав
свою концепцію стародавньої
історії і виводив з неї призначення козацтва. Він вміло доносив до козаків всю необхідну для
них інформацію, адже надихати
людей на велику справу можна
лише за допомогою зрозумілих їм
прикладів.
Для України було щастям, що
в середині ХVII століття вона мала
діяча такого масштабу, який «розрубав Гордіїв вузол» нерозв’язаних
протиріч, і через століття після занепаду Київського князівства зумів
відновити його.
Кажуть, що існує принаймні дві
історії кожної видатної людини:
історія її діянь, відлита у бронзі, та
історія її думок, якої ніхто, напевне,
не знає. Ми ніколи не довідаємось,
скільки
болісних
роздумів
і
сумнівів переживає діяч, щоб прийняти єдине правильне і виважене
рішення. Засуджувати допущені
помилки з позиції століть завжди
легше. Ш. Руставелі писав: «Кожен снить себе стратегом, коли бій
удалині».
Для того, щоб охарактеризува-

ти ту чи іншу славетну особистість,
недостатньо цитувати авторитетні
висловлювання минулих часів. Події
сьогодення проливають нове світло
на нашу історію, і ми вже під іншим
кутом зору бачимо непрості постаті
та даємо неоднозначну оцінку минулому.
Нам потрібно зуміти навчитися терпиміше ставитися до своєї
історії та її творців. Починати треба
з толерантного ставлення один до
одного, намагатися не повторювати помилок минулого, а шукати те,
що об’єднує, і викорінювати те, що
розділяє, наслідувати, берегти та
шанувати цінності, залишені нам у
спадок.

Тетяна Жила,
учениця групи №10

Козацька слава на віки
Минуле пам’ятай.
Сучасне аналізуй.
Майбутнє плануй.
На зламі XV-XVI ст. на теренах сучасної України починає зароджуватися Українське козацтво. Козаки були правдолюбиві
та справедливі і гідно конкурували з тогочасними лицарями
середньовічної Європи, звідси і походить назва «козак-лицар». Це явище було унікальним для Східної Європи.
То хто ж такий козак? Це вільна людина, незалежний озброєний воїн,
який боронить свою честь і гідність та бореться за віру і правду.
Основними причинами виникнення козацтва були: посилення
феодально-кріпосницького, національно-релігійного гніту та необхідність
захисту своїх земель з боку іноземного втручання.
Рятуючись від панів-магнатів, селяни тікали на території раніше не
заселені, а саме на нижнє Подніпров’я та Побужжя, що у народі називають
«Диким полем».
У подальшому майбутньому в 30-40-х роках XVI ст. буде утворено
військово-політичне об’єднання з єдиним центром, організацією та добре навченим озброєним військом, яке носитиме назву Запорізька Січ.
На Січі існували свої закони, юридичні норми, своєрідна виборча система,
козацька рада. Так розпочнеться період розвитку своєрідної Української
державності.
До величних постатей козацької доби слід віднести славних братчиків
Українського народу, чия слава лунатиме через роки. Ними були Дмитро
Байда–Вишневецький, слава якого оспівана в піснях. Мудрий та звитяжний Петро Конашевич-Сагайдачний, якого по праву можна назвати покровителем Чорного моря. Відважні та хоробрі отамани, козаки-характерники,
чия воля була незламаною Іван Сірко, Іван Богун, Максим Кривоніс, які не
схилили голови перед ворожими псами, а гордо та звитяжно прославляли
рід козацький.
Чільне місце без перебільшення слід віддати батьку української нації
– Богдану Михайловичу Хмельницькому, під проводом якого проходила
Українська Національно-визвольна війна 1648 – 1654 рр.
Минають літа, сторіччя, змінюються покоління, звичаї, традиції, але дух
козацької звитяги незгасимий, він супроводжує нас крізь віки.
Сьогоднішня ситуація в Україні нагадує нам часи минувшини. Українські
землі зазнають зазіхань з боку іноземних держав, які хочуть викоренити
українське, своє рідне, ідентичне.
У силу цих обставин ми – українці, як ніколи повинні бути об’єднані,
згуртовані та стояти на захисті власної держави, звернувшись до традицій і
звитяг та славетних наших пращурів – козаків.

В.С. Кермаш, викладач історії

Березень-квітень
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Розумні й добрі – не самотні

Дебют у Всеукраїнському
конкурсі «Puzzle»

З метою розвитку інтересу
до англійської мови та культури
англомовних країн, активізації
позакласної та позашкільної роботи з англійської мови; надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за
рамки регіону, не виїжджаючи
з нього, нещодавно учні нашого навчального закладу вперше взяли участь у популярному Всеукраїнському конкурсі
знавців
англійської
мови
«Пазл – 2017».
Кожний учасник гри отримав зошит із 30-ма завданнями, розбитими на три рівні складності (по 1, 3 і

5 балів за правильну відповідь). На
кожне завдання пропонувалося чотири варіанти відповідей, серед яких є
лише одна правильна.
Виконуючи завдання, учні мали
змогу перевірити свої знання з лексики, граматики та продемонструвати
загальні знання про країну, мову якої
вивчають.
І хоча результати будуть відомі
пізніше, сподіваємось, що вони стануть приємним сюрпризом для учнів
наприкінці навчального року.
А організаторам дякуємо за цікаві
завдання!

М.Л. Кирильчук, викладач
англійської мови

Рекордні результати
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За
результатами ІІ туру конкурсу
фахової
майстерності
«Професіонал
своєї
справи», який проходив
у грудні 2016 року, було
виявлено кращих учнів
та оголошено конкурс на
участь у третьому турі.
ІІІ заключний тур відбувся
у березні 2017 року. Участь
взяли учні начального закладу, які друкують на клавіатурі
сліпим десятипальцевим методом друку не менше, ніж
180 знаків за хвилину.
У змаганнях взяли участь
18 найкращих знавців сліпого
десятипальцевого
методу
друку. Учасники, під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних
дисциплін, плідно готувалися до заходу: постійно
працювали над вдосконаленням техніки та
швидкості друку, відпрацьовували різноманітні
вправи у клавіатурному тренажері Stamina.
За спільним рішенням журі та оргкомітету визначено переможців ІІІ етапу конкурсу фахової
майстерності «Професіонал своєї справи»:
І місце – Вадим Корнасюк, учень групи №10 (391
знак за 1 хв.),
ІІ місце – Дмитро Березнюк, учень групи №39
(336 знаків за 1 хв.), та Владислав Бойко, учень гру-

пи №4 (323 знаки за 1 хв.),
ІІІ місце – Ілля Лежепеков, учень групи №45 (322
знаки за 1 хв.), Денис Карапуз, учень групи №7 (308
знаків за 1 хв.), та Назар Могила, учень групи №7
(272 знаки за 1 хв.).
Рекорд 2017 року побив учень групи №10 Вадим
Корнасюк, який буде занесений на дошку рекордів
«Професіонал своєї справи – 2017». Вітаємо Вадима та бажаємо наступних перемог. Сподіваємося на
подолання світового рекорду швидкості друку, який
був поставлений у 2005 році, що складає 750 знаків
за одну хвилину.

Т.М. Черниш, викладач спецдисциплін

Тепла зустріч у «Гніздечку»
будинку «Гніздечко». Зустріч відбулась у
теплій та невимушеній атмосфері. В гості
ми йшли не з пустими руками.

Учні Вінницького міжрегіонального вищого
професійного училища за доброю традицією продовжують «Марафон милосердя». 5 квітня учні групи
№29 в черговий раз відвідали вихованців дитячого

Велике місто – велика
самотність.
Віктор Гюго
Ні для кого не секрет, що сучасне
суспільство
стає
все
урбанізованішим.
Торкаючись цієї проблеми, варто згадати ім’я Роберта Парка, американського
соціолога, відомого своїми дослідженнями
в галузі вивчення міського середовища. На
його думку, «саме в міському середовищі – у
світі, який людина сама собі створила, – людство вперше піднялося до інтелектуального
життя і набуло тих рис, які найбільше
відрізняють його від тварин. У цьому сенсі
міське співтовариство – це щось унікальне,
що по суті своїй відрізняється від природи,
оскільки їй невластиві багато рис, які людина
зуміла в собі виховати за час життя в новому
для себе середовищі.
З одного боку, саме за допомогою
міста суспільство зуміло розширити свої
можливості, перетворити своє життя і зробити його набагато комфортнішим. Але
який зворотній бік медалі? Поглянемо на
місто з іншого ракурсу: проживаючи у величезних мегаполісах, де, здавалося б, неможливо відчувати себе самотнім, люди все
більше і більше віддаляються один від одного. У провінції час лине неспішно, та й люди

На зборах групи ми довго дискутували, що
подарувати дітям, щоб це принесло максимум
користі. Вирішили придбати мʼяч, але до дітей без
солодощів не підеш, тому купили ще й цукерки
та печиво. Ще з училища ми запаслися щирими
обіймами та сяючими посмішками.
Дитячий будинок зустрів нас ароматом смачної
їжі, чистотою та затишністю кімнат, теплими
усмішками дітей та добрим ставленням до нас з
боку працівників.
Діти разом з нашими учнями спілкувались та грали в
ігровій кімнаті, декламували віршики і розповідали казочки,
демонстрували свої малюнки, аплікації, поробки, виготовлені

власними руками. Дефіцит уваги до цих дітей був дуже
відчутним. Малеча була, ніби спраглою до спілкування, до наших жартів та спогадів про дитинство. Маленькі «чомучки» обступили нас і не вмовкали. Їх усе цікавило та захоплювало. Час
збіг швидко, і вихователька дитячого будинку нагадала нам
про щільний графік занять та розпорядок дня вихованців. Найважче було відповісти на останнє питання, адже, прощаючись,
діти цікавились, коли ми прийдемо наступного разу…
Дорогою додому учні ділилися враженнями від побаченого. Хтось ішов просто мовчки, когось переповнювали емоції
та почуття. Кожен мав свою думку, але одне було спільне:
на душі була тиха радість, що відвідали, поспілкувалися і
розділили емоції дітвори, і кричущий смуток, адже ці дітки не
мають батьків, хоча так мріють, що і в їхньому житті колись
засвітить сонечко.

Л.Л. Машевська, майстер виробничого навчання

Самотність міських джунглів
доброзичливіші. Вони теж мріють про те ж,
що і жителі міста, але, завдяки повільному
ритмі, в них є час зупинитися і подумати про
оточення, з ким їм приємно спілкуватися,
кому вони можуть довіряти, а кому ні, про свої
плани, про те, чого хочеться, нарешті, про
себе: хто я є насправді і для чого живу.
Життя в мегаполісі роз’єднує його жителів,
а не зближує. За статистикою, в будь-якому
великому місті дуже малий відсоток корінних
– у третьому-четвертому поколінні – городян.
Всі інші – мігранти, тобто ті, хто колись перебрався до великого міста з інших місць.
Стягуючись у великі міста в надії побудувати нове, щасливе майбутнє, люди часто залишаються ні з чим, відчувають себе чужими в
новій атмосфері і губляться серед величезної
кількості таких же, як вони, городян. І нехай
навіть вони все життя прожили в цьому місті,
нехай навіть корінними городянами стали їхні діти й онуки, все одно люди в сім’ях
зберігають традиції та підвалини, які ввібрали
з молоком матері на «землі предків».
За останні десятиліття кількість самотніх
літніх людей, значно зросла, і така тенденція
продовжує розвиватися в негативному для
суспільства напрямку. Держава намагається

боротися з цією соціальною проблемою,
підтримуючи створення нових будинків
для людей похилого віку та всіляко спонсоруючи різні заходи, націлені на допомогу
пенсіонерам та людям з інвалідністю, але, на
жаль, цього мало: люди, які звикли до життя насамоті, не в силах пересилити себе і
відкритися світові.
Така недовіра до оточуючих характерна
не тільки для літньої категорії людей, а й для
всього суспільства в цілому. Щоб довести
це, варто хоча б скористатись громадським
транспортом: не часто можна тут побачити
людину, чиє обличчя не буде затьмарене вагою щоденних турбот і проблем. Перебуваючи у вагоні трамваю чи тролейбуса, відчуваєш
невпевненість, свою недоречність і, одночасно, відчуженість, бажання відсторонитися
від іншої людини, що стежить за тим, чи не
збираєшся ти встати і вийти, або небезпечно нависає над тобою. Не дивно, що в такій
гнітючій атмосфері кожен намагається закритися, сховатися від зовнішнього негативу,
відвернутися від оточуючих.
Дійсно, саме перебуваючи в тисняві,
людина особливо гостро відчуває власну
нікчемність. Кожному знайоме це відчуття:

в тролейбусі в годину-пік, на жвавій вулиці
люди не помічають один одного, намагаючись
або абстрагуватися від того, що відбувається,
або виплеснути накопичений негатив на будького, хто опиниться поруч.
Виникає питання, чому ж так відбувається?
Чому люди роблять все можливе, щоб побудувати навколо себе непереборні перепони, що закривають їх від зовнішнього світу,
замість того, щоб, навпаки, піти назустріч
один одному?
Сьогодні приплив сільського населення
у великі міста триває. З великих міста перетворюються на мегаполіси, а мальовничі,
оспівані Т.Г. Шевченком, українські села зникають у безвісті. У нашій країні немає халуп
у загальноприйнятому розумінні цього слова, однак ті умови, в яких змушені існувати
міські жителі, залишають бажати багато
кращого. Тому, напевно, настав час замислитись, а чи так необхідно в століття нових
комунікацій проживати саме в межах міста.
Може, час усвідомити, що жити по сусідству
з напівпідвальним нічним клубом або навпаки
біля жвавої траси не набагато краще, ніж поруч з хімічним чи нафтопереробним заводом.

Н.Л. Гавриш, викладач спецдисциплін
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«Молодiжний вiсник»

Збережемо Землю разом

Людська турбота про довкілля
Мало природою лише захоплюватись,
її треба глибоко розуміти,
вміти оберігати і вміти любити
діяльною, терплячою любов’ю.
Олесь Гончар

Більшість людей любить жити в чистоті і порядку, саме тому
прибирання в будинку вважається звичною нормою. Але й за
його межами хочеться бачити доглянуті парки та газони, а не
купу сміття. На жаль, саме по собі воно не зникне. Для того,
щоб позбутися відходів, потрібні заходи. Це необхідно, адже
тільки так можна зберегти чистий і світлий світ навколо нас.
Паперові вироби складають 40% всіх твердих побутових відходів. Виникає питання: що відбувається з папером, який викинули? Його відвозять на сміттєзвалище, де
він гниє місяцями разом з іншими відходами, забруднюючи
навколишнє середовище. Хоча є хороший спосіб скоротити
кількість сміття і зменшити вирубування лісів – це збір і переробка макулатури.
Наведемо декілька цікавих фактів стосовно переробки і
промислового застосування вторинної паперової сировини.
Факт 1. Виробництво паперової продукції може бути
організовано за рахунок використання макулатури в якості сировини.
Факт 2. Один пункт, який приймає макулатуру, може забезпечити підприємство, яке займається переробкою паперового
волокна, однією тонною сировини на добу. Це дозволить збе-

регти 3 тонни деревини.
Факт 3. Виробництво паперу із вторинної сировини
дозволяє економити природні ресурси і є екологічним.
Факт 4. Переробка однієї тонни макулатури економить
20000 л води, 1 КВт електроенергії і в повітря не викидається
1700 кг вуглекислого газу.
В Україні і в країнах ЄС із макулатури виготовляють серветки, туалетний папір, пакувальний матеріал, а зі старих книжкових обкладинок можна отримати будівельні матеріали.
У містах, в тому числі й у Вінниці, для збору макулатури
встановлені спеціальні контейнери, тому здавати макулатуру
зручно і вигідно.
Завдяки цьому можна уникнути вирубування лісу, зберегти
цінні породи дерев: дуб, ясен, граб. Адже проблема збереження лісового масиву дуже актуальна.
Ліс – головний виробник кисню, який необхідний для нашого життя. З кожним роком кількість дерев зменшується, і
відповідно знижується якість повітря. Це помітно впливає на
здоров’я людей.
Наприклад, для виробництва однієї тонни паперу потрібно
від 12 до 24 дерев, але вирубувати їх можна не раніше, ніж через 10 років після посадки. Тому дуже важливо збирати і переробляти макулатуру. 60 кг переробленого паперу зберігає
одне доросле дерево.
Хочеться також відмітити, що полімерні матеріали займають сьогодні провідне місце в житті сучасної людини. І це

зрозуміло. Пластик практичний, недорогий і зручний матеріал з відмінними
властивостями.
З пластикових пляшок
можна побудувати пліт, теплицю на дачі і навіть цілий
будинок, а також в процесі
їх переробки виробляють
покрівельні матеріали, пресовані плити для укладання доріжок,
килимові покриття.
Однак пластик вкрай шкідливий для навколишнього середовища. Довго розкладається і залишає після себе складні
отруйні хімічні сполуки. Саме тому гостро постає питання
утилізації пластикових виробів, особливо це стосується ПЕТпляшок. Саме вони найчастіше потрапляють у річки та водойми, залишаються в парках і лісах.
Учні нашого навчального закладу беруть активну участь у
зборі вторинної сировини (макулатури, пластикових пляшок).
Протягом 2015-2016 років було зібрано 11 803 кг макулатури,
77049 ПЕТ-пляшок і зароблено 30 380 гривень, які пішли на
розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу.
Якщо ми будемо збирати паперові відходи, ПЕТ-пляшки і
здавати їх на переробку, тоді покращиться екологічна ситуація
нашого міста, країни і в цілому планети Земля.

Т.П.Кобилянська, викладач екології

Збережімо нашу Землю

Щороку в третю суботу квітня
відзначається
український
День
довкілля. Це свято з’явилося завдяки підписанню спеціального президентського указу в 1999 році.
У принципі, поява цього свята пов’язана
не з подіями в самій Україні, а з проведенням Стокгольмської конференції. Саме на
річницю цієї події і була призначена дата свята. Конференція, що відбулася в Стокгольмі,
зіграла вирішальну роль в глобальному
екологічному русі. Головна мета свята —
підвищення рівня свідомості людей в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.
Український День довкілля організовується
спеціальним комітетом, який займається
підготовкою тематичних заходів, пов’язаних
із висадкою рослин в лісах і парках, прибиранням паркових територій, плануванням

скверів, газонів, клумб у населених пунктах, ліквідацією стихійних
звалищ у громадських та місцях
відпочинку і дозвілля.
Наш навчальний заклад активно бере
участь по збереженню навколишнього середовища. Протягом всього навчального
року викладачами проводяться виховні години, позакласні заходи, створюються проекти щодо збереження екологічного стану
довкілля. Учні також активно беруть участь у
різноманітних заходах. Так, цього навчального року у випускних групах започаткована
традиція «Посади дерево».
Молодь є найактивнішою рушійною силою суспільства. Важливо спрямувати її
активність у потрібне русло. Протидіяти так
званому «біотероризму», займати активну життєву позицію щодо збереження природних ресурсів – справа честі молоді. Є
сподівання, що екологічно грамотна молодь
зможе зупинити знищення природи і змінити
екологічну ситуацію на краще, адже природа
не любить байдужих, бездушних та бездумних
користувачів.
На сьогоднішній день вплив діяльності людини на природне середовище надзвичайно
різнобічний і прослідковується на всіх рівнях
біосфери. Наслідком високого антропогенного навантаження стало виникнення багатьох
екологічних проблем.
Промисловий
вплив
на
атмосферу
викликає зміну її природного газового складу – зменшення кількості кисню і збільшення
кількості вуглекислого газу. Наслідком такого
порушення є виникнення явища «парникового ефекту» та збільшення середньої температури атмосфери. За останні 100 років у
результаті цього явища температура повітря
біля поверхні Землі збільшилося на 0,5-0,60С,
а рівень моря піднявся на 10-12 см.

Значним джерелом забруднення навколишнього середовища є автотранспорт. Викиди в атмосферу шкідливих забруднювачів
(чадного газу, оксидів азоту, сірки) призводить
до послаблення життєдіяльності рослин і тварин, загибелі живих організмів .
Так, учениця групи №1 Анна Лабунська
досліджувала
екологічний
вплив
автомобільного транспорту на навколишнє
середовище у місті Вінниця за такими
аспектами: місто і автомобіль, автостоянки і гаражі, очищення стоків, загибель
міської зелені, захист від шуму автомобілів
та вплив на здоров’я людини, забруднення
повітря відпрацьованими газами автомобілів,
альтернативні види палива. Опрацювавши
усі дані, можна зробити певні висновки. Для
зниження шкідливого впливу автомобільного
транспорту потрібне винесення з міста
вантажних
транзитних
потоків.
«Місто
без автомобіля» мислиться як поєднання
широких транспортних магістралей, де
надається простір для автомобільного руху,
з мікрорайонами, куди в’їзд транспорту заборонений або обмежений і де люди ходять
пішки. Ефективним заходом щодо зниження
шкідливого впливу автомобільного транспорту на міських жителів є організація пішохідних
зон з повною забороною в’їзду транспорту на
житлові вулиці.
У наших містах переважна частина
автомобілів розміщується у дворах житлових
будинків, іноді на зелених газонах і майданчиках відпочинку. Ця обставина, насамперед,
погіршує умови проживання населення.
Прогресивною тенденцією у вирішенні проблеми зберігання індивідуального автотран-

Земля – наш спільний дім
Земля – найбільше багатство кожного народу,
його дім і годувальниця. А рідна земля – це місце,
де народилася людина, і воно назавжди залишиться незабутнім для неї.
Хочеться сказати, що наша Земля – велика спільна
Батьківщина, яка важлива для кожного з нас, хоча ми рідко
думаємо про це.
Коли вимовляєш слова «людина» та «Земля», то одразу відчуваєш стурбованість та занепокоєння. А чому це
відбувається?
Згадаємо, що Земля, українська земля – скарб, неймовірне

багатство, яке було нам подароване. У всі віки наші селяни
були найпрацьовитішими. Кожне нове покоління українців навчалося від своїх батьків, як необхідно вести себе із землею,
що на ній можна вирощувати і як правильно це робити. Завдяки отриманим знанням, люди надалі переймалися істинною
повагою до своєї землі, адже розуміли, якими великими благами вона може їх забезпечити. І нам достатньо відносно невеликого шматочка землі і власного розуму, щоб забезпечити
себе всіма необхідними для життя продуктами.
Але Земля не прощає, жорстокого знищення її багатства.
Сьогодні наша планета перебуває в небезпеці: забруднення

спорту є спорудження багатоповерхових кооперативних гаражів і гаражів-готелів.
Одним із важливих факторів захисту водоймищ від шкідливих викидів автомобілів є заходи, що проводяться на автозаправних станціях
(АЗС).
Міські зелені насадження, створені для оздоровлення середовища, також гинуть і втрачають свої функції в результаті впливу автотранспорту. Дерева вирубують для розширення доріг і паркувань, а тих, що вижили – «душать» газами і «отруюють» сіллю. Усе, що ми
бачимо в центрі міста – хирляві, бурі, всихаючі
липи і тополі (інші види дерев вимерли вже
давно).
Конкурентоспроможний і порівняно «чистий» транспортний засіб сьогодні можна розробити тільки за схемою «гібридного
електромобіля» з комбінованою енергетичною
установкою, що включає двигун внутрішнього
згоряння (ДВЗ), електродвигун і буферний нагромаджувач енергії.
Сьогодні стає очевидним, що кожна людина є одночасно причиною та жертвою
глобальної екологічної кризи. Усі ми живемо
у спільному домі, на планеті Земля, і кожен із
нас впливає на його стан своїм повсякденним
життям. Будь-який наш вчинок проти природи за принципом бумеранга повертається
до нас самих чи наших дітей та ближніх, завдаючи шкоди здоров’ю та підриваючи
матеріальний добробут. Для вирішення величезних екологічних проблем необхідно змінити
хід мислення сучасної людини, відмовитися
від ідеї домінування над природою.

І.І. Довгань, викладач суспільних
дисциплін

вод Світового океану, вирубування лісів, виникнення озонових
дір, брак прісної води, аварії на нафтових танкерах і атомних
станціях, блюзнірське ставлення до дарів природи – все це
наслідки людської діяльності.
Багато століть людина знищувала тварин, рослини, забруднювала річки, створювала звалища сміття. І ніхто не думав про
наслідки, не думав про майбутнє.
Я вважаю, що люди повинні прокинутися, озирнутися навкруги та почути, як кричить наша матінка-Земля, бо вона хоче
жити, щоб дарувати нам свою любов, своє тепло. І сьогодні, в
століття прогресу та інформаційних технологій, ми знаємо, як
захистити природу й повинні це зробити, бо ми – господарі
своєї долі та продовжувачі свого роду.

Єлизавета Галайдюк, учениця групи №18

Ми – надія твоя,
Талант – іскра Божа, якою людина
зазвичай запалює себе, освітлюючи
власним полум’ям шлях іншим.
Вже кілька років поспіль у Вінницькому
міжрегіональному вищому професійному
училищі відзначають свято обдарованої
молоді, на якому вшановують талановитих,
активних та цілеспрямованих учнів, що досягли вагомих результатів у навчанні та спорті. І
кожного разу організатори намагаються зробити його незабутнім і цікавим.
Так, 20 квітня 2017 р актова зала училища
була вщент заповнена юнаками і дівчатами,
що прийшли взяти участь у святі. Не залишились осторонь цієї події і «співавтори» їхнього
успіху – педагоги, що отримали нагоду ще
раз подякувати своїм вихованцям. Цього
дня лунали фанфари для 220 учнів, які були
нагороджені почесними грамотами, дипломами та подяками, а 183 кращих учнів – ще й
сертифікатами на отримання грошової винагороди від БО «БФ «ПРОФТЕХОСВІТА».
Із вітальним словом до учнів та педагогів
звернувся заступник директора з навчальновиробничої роботи Микола Миколайович
Тютюнник. Він зазначив, що молодь – це
майбутнє нашої країни, в ній закладено наша
основна міць і потенціал та зосередив увагу
на актуальності роботи із обдарованою молоддю, необхідності підтримки та наданні
можливості реалізації потенціалу кожного.

Справжньою родзинкою свята вшанування
переможців різноманітних конкурсів, змагань
та олімпіад стало запалення свічок учнями, які
своїми досягненнями довели істину: «Хто не
горить, той димить!».
Перша свічка – свічка обдарованості й таланту. Її запалив соліст вокального ансамблю
«Душі криниця» В’ячеслав Вихрист.
Друга свічка – свічка наполегливості й
працьовитості. Честь запалити її мала переможниця Третього обласного конкурсу медіа загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних закладів у номінації
«Кращий фоторепортаж», постійна ведуча та фотокореспондент телепресцентру
«Молодіжний вісник» Тетяна Жила.
Третя свічка – свічка жаги до знань.
Удостоївся
можливості
запалити
її
відмінник навчання, переможець IV етапу VII
міжнародного мовно-літературного конкурсу
імені Тараса Шевченка Ярослав Іваніщев.
Вшанування обдарованих учнів відбулось
у різних номінаціях, кожна з яких передбачала свої особливості. Так, у номінації
«Відмінник навчання» відзначались учні з великою працелюбністю, високим прагненням
до знань та неймовірним бажанням знайти
відповіді на безліч запитань. Щирими оплесками присутні привітали сімох переможців
цієї номінації: Яну Надкерничну, Наталію
Кузьменко, Кіру Старкову, Антоніну Ткач, Рус-

лана Мазура, Інну Іжаківську та Ярослава
Іваніщева, відзнаки яким вручив Микола Миколайович Тютюнник.
Участь в олімпіадах – це щоденна робота на уроках і після них, в училищі і вдома,
з досвідченими викладачами і самостійно.
У номінації «Інтелект нації» відзначились
26 учнів, що стали призерами училищних,
міських, обласних олімпіад та конкурсів. До
вручення відзнак юним обдаруванням, що
ступили на тернистий шлях за покликом душі,
за внутрішнім бажанням зробити більше, ніж
того вимагає навчальна програма була запрошена ідейний натхненник цього напрямку
роботи заступник директора з навчальної роботи Світлана Гаврилівна Корженко.
У
номінації
«Інтелект
і
творчість»
відзначили учнівську молодь, що брала
участь у проектах, інтелектуальних конкурсах, науково-практичних конференціях. Така
робота забезпечує виявлення їхніх творчих
здібностей та дає можливість донести особисту громадянську позицію щодо важливих соціальних, культурних, моральних та
екологічних проблем суспільства. Нагородження 12 номінантів, а саме: Дениса Марчука, Даниїла Бойка, Тетяни Жили, Ярослава
Кирика, Яни Надкерничної, Іллі Лежепекова,
Тетяни Данілевич, Руслана Мазура, Світлани
Щенявської, Анастасії Тиднюк, Анастасії Деркач та Ірини Островської провела керівник

наукового
товариства
«Еврика»
Марія
Леонідівна Кирильчук.
Учні нашого навчального закладу беруть
участь у міжнародному он-лайн конкурсі
«Геліантус», де виявляють високий рівень
знань та інтелекту. У цьому навчальному році
11 учнів, серед яких Тетяна Кушнір, Яна Надкернична, Руслана Чухрій, Юлія Гонтарук,
Вероніка Самонова, Валерія Станіславова,
Злата Болобан, Іван Білоус, Олексій Кобилянський, Владислав Шевченко, Володимир
Палада, гідно випробували власні знання,
за що і були нагороджені куратором цього конкурсу Валентиною Олександрівною
Капітанчук.
Ще одним конкурсом, учасниками якого
вперше стали учні нашого навчального закладу, зокрема: Кіра Старкова, Вікторія Паламарчук, Наталія Кузьменко, Юля Корягіна,
Леся Хребтій та Аліна Кушнаренко, був
міжнародний конкурс з української та світової
літератури
«Sunflower».
Нагородження
переможців здійснювала куратор даного конкурсу Оксана Іванівна Примчук.
Сучасний ринок праці висуває нові вимоги до робітника. На сьогодні роботодавці
прагнуть отримати якісно підготовленого
спеціаліста, який одразу продуктивно стане
до роботи. Аби визначити кращих учнів нашого навчального закладу, проводяться конкурси фахової майстерності різних рівнів. А тому,

Україно!
номінація «Професіонал року» і передбачає
вшанування цілеспрямованості в отриманні
професії, прагнення досягти омріяної мети,
працездатності і працелюбності, вміння застосовувати набуті знання в професійній
діяльності. Тож не дарма нагородження
близько 35 професіоналів майбутнього проводив професіонал високого класу – заступник директора з навчально-виробничої роботи Микола Миколайович Тютюнник.
Діяльність учнів, відзначених у номінації
«Активна життєва позиція» є доказом того, що
успішність цілком залежить від наполегливої
роботи людини. Вони не чекали «манни
небесної», вони ті, хто цю «манну» крихта до
крихти збирали кропіткою працею. Для нагородження номінантів Зої Рожко, Тетяни Жили,
Ростислава Дяченка, Яни Жорняк, Іллі Лежепекова, Олександра Стасюка, Дар’ї Чоботюк,
Валерії Станіславової, Дар’ї Немировської,
Ірини Островської була запрошена методист училища Лариса Олександрівна
Коломійчук, яка особистим прикладом доводить, що невтомна праця, високий інтелект та
цілеспрямованість є запорукою досягнення
бажаних результатів.
Важко переоцінити роль
художньої
самодіяльності
в навчально-виховному
процесі будь-якого навчального закладу.
Адже, працюючи в аматорському гуртку, дитина має реальні шляхи для самореалізації,

а мистецькі заходи – це невичерпне джерело для її духовного життя. Саме ці заходи
акумулюють, очищають, утверджують і возвеличують духовність окремої людини і народу в цілому. У номінацію «Обдарованість
і творчість» увійшли справді незвичайні
діти, яких Бог обдарував талантами співати,
танцювати, відчувати поезію. Як непросто
перевтілитися, пронести крізь серце і душу,
розкрити у словах, музиці, рухах танцю те
найпотаємніше, що хочеш сказати людям.
Для відзначення 35 переможців різноманітних
конкурсів художньої самодіяльності була запрошена заступник директора з виховної
роботи Людмила Олександрівна Біла, яка
вміє розкривати таланти та здібності молодого покоління і завжди щиро вболіває за
реалізацію їх творчих злетів.
Найщирішими оплесками запрошували до
нагородження переможців номінації «Відкрий
світ, відкрий себе». Для вручення відзнак
Христині Деревенко, Яні Надкерничній, Ростиславу Дяченку, Кірі Старковій, Яні Жорняк,
Ярославу Іваніщеву, Ользі Вязніковій була запрошена старший майстер Олена Федорівна
Маліхатко.
Одним із напрямків роботи педагогічного
колективу училища є виявлення та підтримка
яскравих особистостей, які своєю працею роблять вагомий внесок у розвиток навчального
закладу, починаючи з перших днів перебу-

вання у ньому. Олександр Кавун, Владислав
Бойко, Іван Наваліхін, Назар Могила, Валерія
Станіславова, Денис Савчук, Володимир
Палада – переможці номінації «Відкриття
року» – це люди, які творять новітню історію
ДПТНЗ «ВМВПУ». Нагородження переможців
у даній номінації провів заступник директора
з інформаційних технологій Олексій Миколайович Воронюк.
Найчисельнішою номінацією цьогорічного
свята обдарованої молоді стала номінація
«Зірка спорту», де були відзначені близько
шестидесяти учнів. Усі вони наділені непереборною волею до перемоги та мали значні
спортивні досягнення, А для їх нагородження
була запрошена викладач фізичного виховання Ольга Костянтинівна Петелько.
Свято обдарованих дітей «Ми – надія
твоя, Україно!» супроводжувалося концертом, під час якого творчі та завзяті учні навчального закладу вкотре продемонстрували
свої таланти. Гості отримали задоволення
від підготовлених музичних номерів зразкового вокального ансамблю «Душі криниця»,
керівник – Тетяна Будюк. Зокрема, публіку
звеселила українська народна пісня «Посіяла
баба конопель», здивувала пісня французькою мовою та вразило багатоголосе виконання пісні «Ми живемо на планеті».
З великою цікавістю глядачі спостерігали
за яскравою та смішною мініатюрою «Вчи-

телька української мови проводить урок
фізичної культури», що підготувала команда
учнів групи №1 «Перший квартал», що були
фіналістами фестивалю-конкурсу «Молодь
обирає здоров’я».
Особливо тепло присутні у залі зустрічали
виступи студії народного танцю «Мальви», керівник – Оксана Македонська, та
хореографічного гуртка «Каприз», керівник
Любов Кондюк. А чарівні ведучі
Ірина
Островська та Ілля Лежепеков стали яскравою окрасою свята.
Сьогоднішні перемоги талановитих і активних учнів училища є стартовим майданчиком для їхнього творчого, інтелектуального та
духовного зросту. Попереду нові відкриття і
здійснення мрій. А тому основним завданням
педагогічного колективу училища є постійний
розвиток творчих та професійних здібностей
учнів у поєднанні з формуванням у них високих моральних якостей. Виконання цього
завдання дасть можливість кожному учневі
знайти гідне місце у суспільстві. Обдаровані
діти – це той ресурс, з якого починається
інтелектуальна еліта держави. Їм відкривати
всесвітні таємниці, сягати нових вершин, розбудовувати рідну країну. Їм бути господарями
на цій землі. Їм належить майбутнє!

Л.О. Біла, заступник директора
з виховної роботи, Н.Л. Гавриш,
викладач спецдисциплін
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Вінниця минула і сучасна

Краса України – Поділля
П’ятничанські над Бугом заплави,
Серце б’ється од них веселіш…
Як Бугунії сонце яскраве,
На майдані козацької слави
Ти дитям України стоїш.
М. Каменюк
Вінниця. Дороге серцю місто, яке називають другим Києвом за багаті земні вбрання, квітучі каштани навесні і багрецеві парки
восени, за аркодужні мости над Південним
Бугом і золотоверхі куполи храмів, які прикрашають наші вулиці і майдани, пробуджують в душах священні почуття, дарують нам
відчуття вічності.
Земним раєм називали древні цей куточок
України. А найбільшу ріку, що протікала Вінниччиною
– Південний Буг – наші предки нарекли богом. Отож,
ми живемо на землі, яку Всевишній ласкаво обдарував найродючішими в Європі ґрунтами і прозороводними ріками, оксамитовими луками і густими лісами,
розлогістю степів і суворістю узгір’їв. Все це наша
мала батьківщина, що поєднувала в собі всі принади і
щедроти України.
Історія Вінниччини – то сувій легенд і переказів,
ратна і трудова слава. Але люди, і тільки вони, завжди
були і залишаються головними дійовими особами творення вінницької історії. Кожний, хто тут жив, творив і
сьогодні продовжує це робити, вкладаючи часточку
своєї душі в подальший розвиток міста. Завдяки своїй
діяльності назавжди залишився в історії міський війт
Яцько Полагенко, який був страчений за неслухняність
і незалежність, польським урядом. Це Іван Богун, і
великий лікар Микола Пирогов. З Вінницею також
пов’язані імена таких видатних людей, як письменники М.Коцюбинський та М. Стельмах; композитори
П.Ніщинський та М. Леонтович.
Продовжують їхні традиції самовідданого служіння
розквіту нашого міста, уславленню його на теренах
України сучасні митці: Тетяна Яковенко – відома поетеса і викладач Вінницького педагогічного університету,
Світлана Травнева – поетеса та журналіст, Михайло
Каменюк – відомий український поет, голова вінницької
Спілки письменників, талановитий режисер-постановник театру ім. М. Садовського Тарас Мазур та багато
інших талановитих, креативних людей як старшого, так
і молодого покоління.
Якщо порівнювати Вінницю колись і зараз,
то це зовсім різні картини. У 1545 році у Вінниці
налічувалось 273 будинки. 1923 року місто стає центром округу, а від 1931 року й досі — адміністративним
центром утвореної Вінницької області.
З проголошенням Україною суверенності, Вінниця
стала третім містом в Україні, в якому на головній
площі з офіційної згоди місцевої влади замайорів синьо-жовтий прапор.
Нині
Вінниця
постійно
зростає,
набуває
європейських рис, розвивається, як промисловий та адміністративний центр області, органічно
пов’язаний з іншими регіонами держави. За ініціативи
та сприяння міської влади за останні 2 роки розширилась підтримка розвитку інфраструктури та
підприємництва. Розвиток підприємництва набуває
вагомішого соціального та економічного значень.
Журнал «Фокус» оголосив Вінницю найкращим
містом для життя в Україні. Це і не дивно, адже хто
хоч раз побував у цьому чудовому місті, однозначно
запам`ятає його надовго.

Кожного дня місто оновлюється, стає зручнішим
та комфортнішим для проживання. Разом із цим
Вінниця стає відомою за межами України. За останні
роки сюди приїжджає чимало туристів лише для
того, щоб полюбуватися одним з найбільших у всій
Європі світломузичним фонтаном, який розташований на набережній поряд із великою фабрикою «Рошен». Під час проведення світлового шоу, набережна
наповнюється людьми, які захоплено спостерігають за
дійством.
Спостерігаючи за тим, як змінюється наше
місто, ми впевнено можемо говорити, що влада робить усе для його процвітання. Вінниця стає дедалі
привабливішою для туристів. Та чи кожен з нас, хто
живе у Вінниці, знає про її архітектурні та культурні
пам’ятки? Як відомо, Вінниця створила власний список 20-ти найвизначніших місць для відвідування туристами. До них відносяться музеї М. Коцюбинського
та М. Пирогова, Краєзнавчий музей та музей Трамваю.
Головні площі, парки, набережна, палаци та садиби...
Звичайно, не можливо описати усю красу нашого міста
лише у двадцяти пунктах. Потрібно просто побувати
у ньому, відчути ритм життя, насолодитися теплою,
дружньою атмосферою, пройтися чистими, затишними вуличками, і ви закохаєтесь у Вінницю на все життя.

Сучасна молодь – це люди активні, які
розуміють, що від них залежить їхнє майбутнє.
Тому у багатьох загальноміських заходах, проектах
ми бачимо цілеспрямованих молодих людей, які люблять своє рідне місто – місто Вінницю.
Вінниця – моє рідне місто, у якому я народився і
виріс. Це місто завжди дивувало мене своєю красою
та архітектурою.
Вінниця знаходиться на берегах річки Південний
Буг, який вражає своєю величністю. На мою думку, Вінниця є архітектурною столицею України.
Тут жив і працював відомий архітектор Артинов.
Багато будівель є його дітищем, і вони зараз прикрашають наше місто, роблячи його величним та
неповторним.
Вінничани завжди були і залишаються креативними, такими що всіляко покращують життя в
нашому місті, і жити тут одне задоволення.
Дмитро Сідлецький, учень групи №4
За останні роки місто Вінниця помітно
змінюється в кращий бік. Особисто я від цього
отримую естетичне задоволення. Йдучи містом,
приємно бачити певну модернізацію, удосконалення архітектури, транспорту. Споглядаючи
ці позитивні зміни, переконуєшся, що Вінниця
є справді європейським містом, яке «йде в ногу»
з часом. Також приємно усвідомлювати, що
наше місто – одне з найчистіших в Україні, одне
з найусміхненіших в Україні, тому ще одна його
назва – «Smile City». Те, що місто розвивається,
вдосконалюється, помітно не тільки його жителям, але й гостям. Хочеться вірити, що на цьому
позитивні зміни не закінчаться.
Оксана Купрій, учениця групи № 41
Переїхавши жити у Вінницю, я зрозуміла, що
кращого міста для мене не існує. Вінниця – це те
місто, де можна себе реалізувати. Спочатку отримати гарну освіту, а потім і працевлаштуватись.
Можливості є, було б бажання.
Тут, як на мене, все просто та легко. Якщо
порівняти, якою Вінниця була в недалекому минулому, і якою є зараз – це, ніби два зовсім різних
міста. Гарні парки,
чисті вулиці, велика
кількість
новобудов,
які, як не дивно, прикрашають місто. Я
обов’язково тут залишусь, бо свого життя
поза межами Вінниці
не уявляю.
Ангеліна
Лісовська,учениця
групи № 17
Матеріал підготувала
Н.В. Яричук,
викладач
української мови та
літератури
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Революція у
провінційному
місті

Цьогоріч минає 100 років
від
початку
Української
революції 1917-1921 років.
Тогочасні події минувшини
знаходять своє відображення
в
сьогоденні.
Минають
дні, роки, десятиліття, а
українське
суспільство
і
досі стурбоване, адже перед нами постала нова загроза іноземної інтервенції
та
національного
гніту
українського народу.
Лютневі
події
1917
р.
в
Петрограді, внаслідок яких було
повалено владу царя Миколи II,
дали нам, українцям, можливість
позбутися 300-літньої імперської
залежності та утворити власну, ні від
кого незалежну Українську державу.
Українці не зволікали, та вже
4 березня 1917 року утворили
український представницький орган
національно-демократичних сил –
Центральну Раду, головою якої було
обрано нашого земляка Михайла
Грушевського.
Нам, вінничанам, цікаво, а
як
відбувався хід українських
революційних подій 1917 року у
місті над Бугом та його околицях,
кого підтримували та за що
боролися Вінничани?
Через багато суперечностей виникає сьогодні
питання,
чи
підтримали
жителі міста більшовицьке
повстання, але слід зазначити, що громада міста Вінниці
відстоювала свої економічні,
політичні,
антивоєнні,
соціальні та національні вимоги, не опираючись на
більшовицькі сили, адже
останні звершували свої
діяння,
опираючись
на
військових.
На початку березня в
приміщенні
Вінницької
міської думи було утворено
Раду громадських організацій, головою якої став Здзіслав Грохольський. Рада підтримувала тимчасовий
уряд і виконувала його рішення.
5 березня у Вінниці утворено
«Спілку Подільських українців», метою якої став захист національних
інтересів корінної нації. «Спілка»
підтримувала новоутворену Центральну Раду, а в травні, за дорученням останньої, «Спілкою» було
скликано губернський з’їзд, на якому обрано Подільську губернську
українську раду, яку очолив знаний
літератор Дмитро Маркович, який
не покладаючи сил, закликав до
збереження спокою та всебічної
підтримки Центральної Ради.
Що стосується діяльності

більшовиків у місті Вінниці, то потужне їхнє представництво грунтувалося перед усім на солдатах, які
дислокувалися на Вінниччині.
За такої кількості політичних сил
жителі міста були певною мірою
дезорієнтовані, так революційний
хаос та економічна руїна перетворилися
у
відверте
збройне протистояння представників
різних
тогочасних
угрупувань.
Пробільшовицькі сили постійно намагалися дестабілізувати ситуацію
будь-якими методами та зруйнувати місцеве самоврядування,
про що засвідчують цікаві факти
із захоплення складів зі спиртом:
«Солдати й інші охочі виціджували
«життєдайну рідину» крізь усі
можливі щілини, за спирт вчинялися
бійки та збройні сутички, тим самим
розхитуючи Вінницьку громаду».
Так, протягом березня-жовтня
1917 року ситуація для пересічного
жителя міста була досить складною
та невизначеною. Ліберальні сторони не дійшли згоди між собою,
цим і скористались більшовицькі
сили. Все ж таки влада Української
Центральної Ради у Вінниці стала
актуальною в листопаді 1917 року

хоча і була хиткою.
Вінничани
можуть
пишатися своїм містом, адже воно в
певній мірі є символом Української
революції 1917-1918р.р.. Так, місту
тричі судилося ставати осередком
Української державності.
Ми, українці, в силу сьогоднішніх
подій повинні чітко визначитись та
поставити конкретні цілі перед собою, перед своїм майбутнім, щоб не
бути затьмареними в подальшому
житті.
Дізнаємось,
досліджуємо,
аналізуємо помилки минувшини та
не допускаємо їх прояву в подальшому майбутньому.

Тетяна Жила,
учениця групи №10
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«Молодiжний вiсник»

Свята в Україні

Благовіщення
Пресвятої Богородиці

7 квітня за григоріанським
календарем
вшановується
свято Благовіщення Пресвятої
Богородиці. В основі цього
свята лежить євангельське
свідчення про те, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії
радісну звістку, що вона в недалекому майбутньому народить
Сина Божого – Ісуса Христа.
У православному християнстві
це третє за значенням свято після
Великодня і Різдва Христового. У
католицькій церкві Благовіщення має
найвищий статус торжества.
Саме пришестя у світ Сина Божого
— це і радість, і початок жертовності
божественної любові. Блага звістка
Архангела Діві Марії є початком цієї
любові. Син Божий приходить на
добровільне розп’яття, смерть і поховання, щоб дати людям визволення і
вічну радість.
В Україну Благовіщення прийшло
з утвердженням християнства, проте в подальшому народні язичницькі
традиції продовжують співіснувати з
християнським святом. Вважається,
що весна в цей день остаточно поборола зиму, Бог благословляє землю і
відкриває її для сівби. За народними
уявленнями, лише після Благовіщення

Пасхальний

можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж «турбувати» землю
вважалося великим гріхом.
До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирію та починали
вити гнізда. Існувало повір’я, що на
Благовіщення відкривалася земля і з
неї виповзали змії, вужі та інші плазуни.
Також є приказка: яка погода на
Благовіщення, така і на Великдень.
Український народ особливо шанує
це свято, суворо забороняє всяку працю цього дня. Вважається, що навіть
птиця на Благовіщення святкує, гнізда
не в’є.
Свято Благовіщення Пресвятої
Богородиці – це ще й своєрідне нагадування нам, щоб наші серця наповнилися любов’ю один до одного та
християнськими цінностями.
Найбільший дар благословення
Господа Діва Марія здобула тому, що
була смиренною, мудрою, благочестивою, милосердною до того ж дуже
гарною зовні. Нехай її чесноти служать
нам сьогодні за прекрасний зразок
для наслідування, її любов до нас нехай зігріє та захистить у такий непростий час для України.

Аліна Любар,
учениця групи №18

Світле свято
Воскресіння

Життя вирує квітами в саду,
В очах іскриться голубінь небес,
На землю ступила красуня-весна,
Дорогою увись я сміло йду,
Зеленими стали луки й поля,
Бо знаю, що для цього Ти воскрес!
Теплом все довкола вона огортає,
Тобі, Ісусе, славу віддаю!
Пташок із чужини додому вертає.
Твій хрест – мій гріх, моя тяжка провина.
Спаситель полюбив душу мою.
Чистенько умиє рясними дощами,
Тепер навіки я – Твоя дитина.
Усе заквітчає перед святками.
Себе віддав за мене Ти в саду,
Великдень приходить у чисті оселі,
Здригнувся світ і просльозилось небо, Де люди робочі, щирі й веселі.
І ріки крові, що текли із Твоїх рук
Сказали на хресті: «Це все за тебе!». У Страсну суботу я встану раненько,
Ім’я моє відбите на святих долонях,
До Бога молитву прошепочу тихенько.
А терен обійняв всю голову Твою,
В бабусі вогонь тріскотить вже у печі,
Залишивши рубці на Твоїх скронях,
Пора крашанки фарбувати малечі.
Щоб дать мені вінець із золота в раю.
Душа співає для Ісуса гімн,
В нас пасочка вдалась пахуча й рум’яна,
На небі й на землі Йому хваління.
Її ми у кошик у центр поставим.
Я знаю: із хреста не зійшов Він,
А з боку положимо кільце ковбаски,
Щоб дати вірним всім спасіння.
Мисочку сиру і шинку, і масло.
Сьогодні свято величі душі.
«Христос воскрес!», – лунає дзвінко,
Із кошиком повним всією сім’єю
«Воїстину воскрес!», – звучить в тиші,
Ідемо до церкви вночі під зорею.
Про перемогу звістка лине стрімко.
Три свічки запалим, помолимось щиро
Крокую вірою у майбуття,
За спокій, добробут і мир в Україні.
Спасіння в ній, – я знаю достеменно,
В Твоєму воскресінні маю я життя,
Всіх сонце укутає раннім промінням,
Ти – Переможець, Друг і Бог для мене. Повітря наповниться співом пташиним,
Ісус із мертвих встав навіки,
Благословення полине з небес.
Щоб дати нам благословіння.
Зі світлим святом! Христос воскрес!
Брати і сестри, Божі діти,
Вітаю з світлим воскресінням!
Ніка Кирильчук, дописувачка,

І.О. Колодкіна, майстер
виробничого навчання

учениця 4-Б класу
Літинської школи №2

Свято з дитинства
Пасха – це свято, яке
приносить світло і радість
усім, навіть невіруючим
людям. Люблю цей святковий день, що міцними
нитками спогадів пов’язує
з дитинством. Адже на Пасху ми усією великою родиною з’їжджалися до бабусі,
у якої було п’ять доньок
з чоловіками та ще вісім
онуків.
Чистий Четвер починався у
нас (у дітей) ще до сходу сонця…
Ми на перебій бігли до води, щоб
вмитися. І бабуся перепитувала,
чи вмили ми обличчя, щоб бути
гарними та здоровими. Вода в
цей день позбавляє від гріхів і
допомагає впоратися з недугами.
Досвітній час – особливий час:
година переходу з ночі в день, із
темряви до світла.
А потім починався день генерального прибирання. У кожного
були свої обов’язки... І лише тоді,
коли у хаті була чистота, починалася магія, споконвічні ритуали,
які передавалися з покоління в
покоління. Магія випікання пасок.
Коли руки моєї бабусі, незважаючи на тяжку працю залишились
гладенькими і білими, вимішували
жовте блискуче з чорними цятками родзинок тісто на паску, у хаті
говорили пошепки. Ніякої лайки,
образ, поганих емоцій… Я до цих
пір пам’ятаю солодкуватий аромат ванілі, що виривався з печі
і нещадно розносився по хаті. І
нам, дітям, вже кортіло спробувати тієї магії на смак, але ми знали,
що потрібно дочекатися Пасхи.
Чародійство фарбування кра-

шанок здійснювалось нами під
пильним наглядом когось із дорослих. Це безліч різних ємностей
з кольоровими фарбами, в які
обережно занурювались гарячі
яйця, а діставалось уже не яйце,
а жовтий чи зелений атрибут
Великоднього свята, та надія,
що саме це яйце стане непереможним у боях з крашанками.
Під час фарбування яєць бабуся
розповідала, що коли Марія Магдалина прийшла до імператора
Тиверія і розповіла про розп’яття
та воскресіння Христа, римський володар не повірив жінці.
Вона принесла йому в дарунок
курячі яйця як символ зародження нового життя. Почувши
про воскресіння, Тіверій вигукнув: «Цього не може бути! Це так
само неймовірно, як якби раптом це яйце почервоніло!». В ту
ж мить просте куряче яйце стало яскраво-червоним. З тих пір
фарбування яєць стало частиною
великодніх традицій, причому
саме червоний колір символізує
воскресіння Христа.
Увечері у Великий Четвер ми,
втомлені але щасливі, лягали у чисту накрохмалену постіль, міцно
засинали під звуки бабусиної молитви: «…и очисти ни от всякія
скверни, и спаси, Блаже, души
наша…».
Саме ж свято Великодня починалося ще з суботнього вечора, коли складався великодній
кошик. Дно кошика застеляли
білосніжним рушничком, на який
викладалася найкраща паска,
кільце домашньої ковбаски, шматок копченого сала, соковита

сирна запіканка, писанки і крашанки, двоє очищених яєць та
сіль у сільничці. Зверху кошик
накривали вишитим рушником.
О третій годині ранку ми, святково одягнені, йшли святити
паску до церкви, де на нас вже
чекала бабуся з тітками після
нічного богослужіння. А вранці,
коли починає сходити сонечко, можна було спостерігати як
на сонці з’являються та зникають різнокольорові кола, сонце
«вмивається крашанками», так казала бабуся. Потім усією родиною
ми сідали за святковий стіл, заставлений різноманітними смачними стравами. Це неймовірне
відчуття піднесеного настрою,
душевного свята, миру й доброти я пронесла у своєму серці. У
цей день як ніколи відчуваєш життя на смак, як у прямому так і в
переносному сенсі. І дякую своїй
рідненькій бабусі за ці теплі спогади… Я Вас пам’ятаю, як частинку
свята у нашому родинному колі…

Г.В. Геркалюк,
викладач іноземних мов

Найбільша перемога –
Пасхальна
Наша Пасха – Христос, за нас у
жертву принесений.
I-й лист Апостола Павла до коринтян 5:7
Свято Пасхи найбільше та найважливіше
у християнському світі. Його відзначали
віруючі люди ще з давніх-давен. Про
походження свята ми дізнаємося з
першоджерела – святої книги
Біблії.
Щоб зрозуміти значення цього свята,
порівняємо життя віруючих людей у Старому і Новому Завітах.
Люди, які жили до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, були такими самими, як і ми:
навчалися, працювали, створювали сім’ї, виховували дітей. У всі часи людина шукала собі задоволення поза законом, порушуючи Божі заповіді.
Старозавітні люди мали принести жертву за вчинений гріх до храму. Закон вимагав пролиття крові
невинного птаха чи тварини за провини людей.
Та Бог бачив, що люди тисячоліттями приносять
жертви, проте сутність їхня, на превеликий жаль,
не змінюється, і люди не стають досконалішими.
Навпаки, у світі стало більше проявів жорстокості,
зменшилась кількість випадків, коли проявляють
добро і милосердя. Серцями керували ненависть,
заздрість та корисливість.
Людина була створена по образу Божому, та
зовсім відвернулася від Нього. Але Господь продовжував любити Своє творіння, тому і віддав у
жертву найдорожче: «Так Бог полюбив світ, що
віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен,
хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне.
(Євангеліє від Івана 3:16). Саме для цього прийшов Ісус – народитися, щоб померти. Він знав, з

якою місією йде у цей світ. Йому потрібно було виконати волю Божу, щоб врятувати все людство від
вічної смерті – страждань у пеклі. Ісус добровільно
став жертвою за гріх людей на хресті, а Його кров
омиває наші гріхи, якщо ми приходимо до Нього у
щирій молитві з покаянням. Найбільша перемога – Пасхальна, адже саме на Пасху Ісус воскрес,
перемігши смерть, цим самим засвідчуючи, що кожен віруючий у Нього, воскресне для вічного життя
з Ним у раю.
Людині вже не потрібно приносити в жертву тварин. За всі гріхи світу, які визнаються грішниками
перед Богом, один раз була пролита кров Божого Сина, невинного та безгрішного, на Голгофському хресті. І тільки через Його дорогоцінну викупну жертву ми вільно можемо приходити до
Бога в молитві і отримувати прощення за власні
неправильні дії, слова, переступи Божих Заповідей.
У воскресінні Ісуса ми, новозавітні віруючі,
маємо велику надію, що наші безсмертні душі
знайдуть спокій у небесних оселях та вічно насолоджуватимуться спілкуванням зі своїм Творцем.
Проте без віри та праведного життя ми не зможемо досягти найвищої цілі. Молімо Бога, щоб Він
допоміг нам жити свято на цій землі та приносити плоди милосердя. Він переміг смерть, а отже,
переміг найбільшого ворога, тому неодмінно дасть
перемогу над собою, своїм «я» тому, хто у Нього попросить прощення та допомоги. Його перемога у
воскресінні – це подарунок вічного життя для кожного вірянина.

Христос воскрес! Воїстину воскрес!
Ірина Колодкіна,
майстер виробничого навчання

Березень-квітень
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Від гріха – подалі

Лихослів’я – гріх мови
Людино, заговори, щоб я тебе
побачив.
		
Сократ
Пролунав дзвоник, і почався урок
зарубіжної літератури. Це був не просто урок, а урок високої словесності
– учні декламували поезію «срібної
доби». Хтось просто сумлінно вивчив вірш напам’ять, хтось відчув його
серцем, хтось хитрував і декламував,
потайки заглядаючи в телефон чи
книгу… Вразила одна учениця.
Вона одразу підняла руку. Проникливо,
з думкою в очах, читала Блока. Читала так,
ніби несла відповідальність за кожне слово
поета. Я мимоволі замилувалась нею: великі
блакитні очі, довге, акуратно прибране волосся, симпатичне, вільне від будь-якої косметики обличчя… «Ну справжня панночка»,–
подумала я. Скінчився урок, учні виходили з
класу, я складала хрестоматії в шафі. Раптом
за моєю спиною прозвучала груба, брутальна
лайка. Я озирнулась і побачила ту саму «панночку», яка в такий спосіб відповіла на якесь
запитання своєї одногрупниці. Вона помітила
мою несхвальну реакцію, трішки знітилась,
але не перепросила, та, власне, навіть і не
почервоніла. Вийшла з класу, несучи, гіркий

шлейф мого розчарування. Та я думаю, воно
їй ні до чого, бо те лихослів’я було вимовлено
так звично і буденно, ніби було невід’ємною
стороною цього юного створіння, причому
стороною потворною і непривабливою. Та
чи розуміє це вона? Чи розуміють це інші, які
взяли за норму вживати цей непотріб?
Від брутальної лайки сьогодні не сховатися ніде. Для сучасної молоді це стало, напевно, однією із форм самоутвердження. Лайливі
слова можна почути всюди: ідучи вулицями,
коридорами навчального закладу, у місцях
відпочинку, вдома, в присутності жінок і дітей.
А найприкрішим є те, що відсутня реакція з
боку оточуючих. Так і хочеться сказати словами Л. Костенко: «Людям не те що позакладало вуха, їм позакладало душі».
Нецензурно висловлюються жінки й
чоловіки, дівчата і хлопці, старі й малі. Характерно те, що матюк став «окрасою» мови
багатьох молодих людей. Спілкуючись, вони,
зазвичай використовують його, як допоміжне
слово, навіть не помічаючи його ганебної
непривабливості.
Які мужчини в нас і дами!
Показні манери!
Все вже вміють!
А мова — щедра! З матюками!

На жаль, на сьогодні такий діалог нікого не
здивує. І, що найстрашніше, діти почуваються непотрібними навіть найріднішим. Яким
виросте це покоління?
Хоча я вже доросла, але для своїх батьків
я завжди залишаюся дитиною. Вони і до цього часу намагаються уберегти та захистити
мене від можливих негативних обставин,
наслідків, впливу тощо. Тому мені дуже шкода дітей, яким не приділяють належної уваги,
хто не знає справжньої батьківської ласки.
Поділюся своїми спогадами з далекого дитинства про виховання у нашій сім’ї.
Можливо, вони підштовхнуть когось до
роздумів…
Нас із сестрою виховували (і наставляють до цього часу) батьки-педагоги. Незважаючи на свою зайнятість, вони знаходили багато часу для нас, за що ми їм дуже
вдячні. Мама гралася з нами у рухливі ігри,
навчала читати, писати, декламувати вірші.
Тато полюбляв відпочивати, граючись з нами
у настільні ігри. Для нас усіх було надзвичайно важливо, що під час обговорення та
вирішення сімейних проблем враховувалася
думка кожного, незважаючи на вік і статус.
Нас із сестрою не вважали «малими», які
нічого не «петрають» у «дорослих» справах.
Така взаємоповага заклала міцний фундамент у наших стосунках ще з раннього дитинства.
Із власного досвіду знаю, що дітям треба допомагати реалізовуватись. Моя мама
сприяла мені у написанні творів у молодших
класах та сценаріїв – у старших. Зрештою,
я стала журналісткою та сценаристкою, крім
того, пишу поезію. Звичайно, отримую задоволення від того, що роблю, і цим завдячую
своїй мамі, яка заклала в мене основи креативного мислення, допомагала знаходити
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тих людей, які знаходяться
поруч. Це схоже на пасивне
куріння. Лайливі слова – це
язичницький згубний дим, що вражає саму
людину та її оточення. Вживаючи матюки тепер, люди, самі того не підозрюючи, закликають зло на свою голову.
Дехто вважає, що вживання брутальної
лайки, так званих матюків, – це не вада,
а мало не чеснота. Ще б пак! Лаючись,
бідолашні, не усвідомлюють, що цим вони
не самостверджуються, а самопринижуються і самознищуються, проявляють не силу і
зверхність, а слабкість і меншовартість, завойовуючи таким чином свій дешевий авторитет.
Вдаючись до лихослів’я, люди не
розуміють, що це – духовне жебрацтво,
яке виникає внаслідок обмеженого запасу
слів або невміння висловлювати свої думки. Це зброя невпевнених у собі людей. За
«міцним» слівцем вони намагаються приховати свою слабкість, нікчемність, обмеженість,
різноманітні фобії. А ще, як казав Арістотель:
«Звичка лихословити породжує звичку
здійснювати лихі вчинки». А, як відомо, лихі
вчинки породжують лиху долю, яка може бути
розплатою за гріх лихослів’я. А, може, за гріх
душі?

Н.В.Помаз, викладач
зарубіжної літератури

Як розпізнати біду, що
насувається

Подаруйте
час –
отримайте
посмішку!
- Мамо, давай пограємо у
хованки.
- Відстань. Я зайнята. Дай
поговорити з «тьотьою».
(Із власних спостережень)

А дами — і не червоніють!
(В. Іващенко)
Історія виникнення таких слів бере свій початок з глибини віків. В
часи язичництва лихі слова, як закляття, міг
казати лише жрець на святах, коли імітував
події в темному боці світу. Потім ці слова
стали закляттям проти нечистої сили. Через
нецензурні слова люди вступали у відносини з
нею. Всі знали, що сварити дітей нецензурними словами не можна, бо дитину будуть мучити біси. Вживати такі слова в домі також не
можна, бо оселяться нечисті сили. Також лаятися не можна в лісі: лісовик образиться, на
березі річки чи озера – водяник образиться,
і бути біді. То чи ж варто вдаватися до лайки?
Далеко не всім відомо, якою згубною силою є лайливі слова. Приголомшуючим є
висновок учених: лайливе слово викликає
мутагенний ефект, аналогічний радіаційному
випромінюванню. А накопичення лайки називають «програмою самоліквідації».
Люди, які систематично вживали лайку,
хворіли, мали знижений інтелект, нерідко їхні
долі були покалічені, вони раніше старіли, часто вмирали передчасно. Дослідник слова
В. Даль казав: «З людським словом, з мовою
безкарно жартувати не можна, словесна мова
людини – це з’єднуюча ланка між тілом і духом.»
Негативно впливають матюки і на здоров’я

Хтось сказав: «Підлітки – це діагноз!»
Вони завжди нервові, емоційні,
нестримні,
важкоконтрольовані.
Піддані
психологічному
насильству, вони йдуть з життя, до кінця не
розуміючи суть того, що відбувається.
різні шляхи вирішення тих чи інших проблем.
Кожна людина – це дитина всередині, яка
полюбляє компліменти. Мої батьки, за яких
я надзвичайно вдячна Богу, не лише стимулювали нас до якоїсь праці, але й завжди
хвалили. У мій бік ніколи не звучало образливих чи принизливих слів, навпаки, мене
підбадьорювали і заохочували, не дозволяли
опускати рук. Тому і на сьогодні всі свої успіхи
та досягнення ми розділяємо в сімейному
колі.
Малечі
особливо
хочеться
почути
комплімент, тому діти постійно стараються
привернути своїми діями увагу батьків. І якщо
не отримують її, втрачають почуття радості і
заразом щасливе дитинство.
Цікаво те, що маленькі люди мають зовсім
інше образне мислення, уяву, світогляд,
сприйняття людей і ситуацій. Наприклад, діти
не можуть зрозуміти, чому дорослі за них
хвилюються, навіщо існують заборони і таке
інше. З віком та набуттям власного досвіду
сприйняття світу змінюється і стає близьким
до нашого або таким же. Тому потрібно зважати і на ці обставини, стати «меншими та
простішими», щоб зрозуміти власних дітей.
Якщо ж батьки відсторонюються від
своєї малечі, виправдовуючись надмірною
зайнятістю, плоди своєї байдужості до дітей
вони «пожнуть» вже за кілька років. А старість
покаже результати ще у більшій мірі.
Не варто понад міру захоплюватись
кар’єрою чи чимось таким, що на перший
погляд здається незначним і невинним, як
наприклад, «просиджуванням» у соціальних
мережах, але що забирає дорогоцінний
час та врешті-решт щасливе дитинство у
дітей. Нічого не повернеться назад, і те, що
втрачається сьогодні – втрачається навіки.
Подаруйте дітям свій час, адже в ньому –
любов, турбота, виховання і дитяча посмішка.

Ірина Колодкіна, майстер
виробничого навчання

У них тисяча своїх проблем, вони самі собі
не подобаються, і все, що завгодно, може
спровокувати суїцид, навіть звичайна сварка
з батьками або з учителем. Не кажучи вже про
особисті драми, нерозділене кохання, невизнання ровесниками.
Спроба самогубства може відображати
реальне бажання смерті, та найчастіше це
відчайдушний крик про допомогу і бажання знайти вихід зі складної ситуації. А тому
не можна оминути цю тему, зважаючи на її
актуальність сьогодні.
Цю інформацію ПОВИННІ ПРОЧИТАТИ
ВСІ БАТЬКИ, щоб встигнути врятувати своїх
дітей від фатального кроку, щоб навчитися
розпізнавати найменші симптоми близької
трагедії, щоб підказати іншим батькам, вчителям. Тому що саме зараз, коли одні просто
читають це, інші – роблять крок за межу «неповернення».
Щороку є, на жаль, багато підлітків і молодих людей, які намагаються вкоротити своє
власне життя. Кожен третій з них хоча б один
раз мав на думці суїцид, а кожен десятий намагався зашкодити собі.
Причин цьому може бути багато. Використовуючи різноманітні джерела інформації,
можна скласти цілий список речей, які можуть збільшити ризик самогубства у дітей і
підлітків:
• конфлікти з батьками або іншими членами сім’ї;
• психічні захворювання батьків (зокрема,
алкоголізм, домашня тиранія);
• втрата близької людини (це може бути
хтось із сім’ї або близький друг);
• відсутність друзів;
• тривала депресія і відчуття пригніченості;
• зловживання алкоголем, наркотиками.
Як же вчасно виявити і запобігти спробі
самогубства? Є цілий ряд попереджувальних
знаків, які свідомі батьки, уважні вчителі та й
просто небайдужі люди повинні знати:
• попередня спроба самогубства підвищує

ймовірність нових спроб;
• словесні погрози самогубства завжди
слід сприймати всерйоз;
• якщо дитина позбувається улюблених
раніше речей, це може бути ознакою планування самогубства;
• збір інформації про методи самогубства,
зокрема популярні сьогодні так звані «групи
смерті» в соціальних мережах.

Поради батькам для запобігання дитячого суїциду
• Заохочуйте дитину говорити про проблеми з вами або іншою довіреною особою.
• Прислухайтеся до почуттів своєї дитини.
Не тисніть, а допомагайте знайти рішення.
Поясніть дитині, що вона не самотня у важкий час.
• Надання професійної допомоги є абсолютно необхідним, якщо ви вважаєте, що
спроба самогубства може статись найближчим часом. Це завжди краще, ніж вичікувати
чи ігнорувати проблему.
Психологи, що закликають просто любити дитину і нічого більше не робити, навіть
не уявляють собі, як вони відстали від життя. Ви можете бути навіть дуже люблячими і
всерозуміючими батьками, але ваша дитина
щодня отримує свою дозу інтоксикації від цих
інтернетівських «звалищ». У неї в руках – гаджет, у вухах – навушники. Вона не розповість
тепер про те, що відбувається: їй це суворо
заборонили, – це теж одна з умов для прийому на третій рівень інтерактивної гри в закритих групах. А ще заборонили не помічатися
в групі протягом 48 годин – під страхом вигнання. Знаєте чому? Через 48 годин те, що в
людину планомірно і продумано «завантажували», може відійти, як наркоз. Людина стане сприйнятливою до іншої інформації, у неї
може включитися критичний розум.
Отже, спроба самогубства – це завжди крик про самотність, безвихідь чи біль
підлітка. А чи буде він почутий, залежить від
найближчого оточення, його небайдужості і
бажання допомогти! Якщо є емоційний контакт хоча б з одним авторитетним дорослим,
– підліток все переживе і вікова криза тільки
загартує його особистість.

Н.Л. Гавриш,
викладач спецдисциплін
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«Молодiжний вiсник»

Поетична сторінка

Поезія – це завжди неповторність…

Коли в синюватому присмерку
дріботить асфальтом дощик, насичуючи ледь вловимою мжичкою
повітря, виринають із минулого, що
заплуталося десь у Всесвіті, спогади.
Тривожиться душа тремтливими почуттями. Мабуть, в такі миті і народжуються
поетичні рядки:
Сріблиться дощ в тоненькому тумані,
Як ниточка в прозорім полотні.
А сонце по його блискучій грані
Тече і душу сповнює мені…
Так написав Дмитро Павличко. Красу
почуттів можна передати красою поетичного слова, мелодійного і дзвінкого, потужного
і ніжного, гнівного і пестливого. Сказати так,
що душа кожного читача відгукнеться своїм,
можливо, потаємним спогадом:

Ти у мене – герой

Очима ти сказав мені: люблю.
Душа складала свій тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвін гірського кришталю,
несказане лишилось несказанним…
Ось так, через поезію, можна висловити
свої переживання та донести їх до інших, як це
зробила неперевершена Ліна Костенко у наведених вище рядках. Адже поезія торкається
таких струн людської душі, які досі мовчали в
людині, а тепер зазвучала мелодія художнього слова і розкривається душа, як пуп’янок під
сонячним промінням.
Цінність поезії в тому, що кожен читач
знаходить у ній щось своє, особливе. Вона
робить тоншим полотно людської душі,
здатним сприймати красу мистецтва, навколишнього світу, спілкування. Вона надає
людині впевненості в собі, робить її кращою,

Тату

Чорна хмара зі Сходу насунула,
Наше щастя далеко відсунула.
І печаль серце жалить гадюкою,
Я крізь сон твоє ім’я вигукую.

Тебе я згадую щоночі,
До цього так вже звикла я,
Що лиш прикрию свої очі, –
Знов бачу сон, де вся сім’я.

Очі карі до мене всміхаються,
Ти цілунком зі мною вітаєшся.
А проснуся – немає коханого,
Мого милого, кращого самого.

Згадаю дні я ті минулі,
Коли ще щастя було в нас,
Ті дні ще мною не забуті…
На жаль, не вернеться той час.

Це та клята війна нас розкинула,
Під ті танки та «Гради» вас кинула.
Війна глянула злими зіницями,
Не ховався і ти за спідницями.

Тоді були разом щасливі.
Який то був чудовий час!
Татусь і мама – одне ціле,
Та Бог все вирішив за нас.

Ти у мене – ГЕРОЙ, знаю добре я.
Коли сонечко сяде за обрієм,
Буду знову молитись я з зорями,
Щоб вернулись додому ГЕРОЯМИ.

Ірина Стрілець,
учениця групи №20

Не можна вірити словам
Пам’ятаю твої очі,
Що дивилися на мене,
Як з тобою ми щоночі
Милувались синім небом.
Пам’ятаю всі слова,
Які сказані тобою,
Як мене ти обійняв
І сказав, що лиш зі мною.

Тебе забрали небеса,
А я зосталась сиротою.
Тепер ми з мамою у снах
Лиш поговоримо з тобою.
Тату, тату, не забудь,
Мені приснись цієї ночі,
Та не лякайся, не дивуйсь,
Коли побачиш в сльозах очі.

Ірина Стрілець,
учениця групи №20

Повернешся до мене знов
Коли дивлюсь у твої очі,
Серце б’ється все скоріше.
Про тебе думаю щоночі,
Мій милий, де ж ти був раніше?

Пам’ятаю: обіцяв
Не залишити ніколи,
Але ти мені збрехав,
І тепер ти не зі мною.

Тебе люблю, і ти це знаєш,
Боюсь так втратити тебе.
Та ти цього не помічаєш,
Поводиш байдуже себе.

Залишив мене одну
І пішов, а я чекала.
Ти про мене вже забув,
А я довго пам’ятала.

Прошу, не треба так зі мною,
Згадай, як добре було нам…
Гуляли сніжною зимою,
Та зруйнував усе ти сам.

Вже пройшло багато часу,
І тоді збагнула я,
Що то було не кохання, –
Перша сходинка моя.

Мені нікого не потрібно,
Я одного тебе кохаю.
Це в голові моїй постійно,
Як далі бути – я не знаю.

По тих сходинках ще довго
Нам судилося блукати,
Щоб свою найкращу зірку
З неба мрій собі дістати.

Коли я чую голос твій,
То моє серце завмирає.
Я підійшла б сказати: «Мій…»,
Та сенсу в тому вже немає.

Тепер живу та усміхаюсь,
Радію сонцю, новим дням,
Але одне я точно знаю:
Не можна вірити словам.

Але ж чекаю день ще той,
Коли твоя душа розтане.
Повернешся до мене знов,
Мене любить не перестанеш.

Ірина Стрілець, учениця групи №20

Ірина Стрілець, учениця групи №20

добрішою.
Це потужна зброя в боротьбі за торжество
справедливості. Тернопільський поет Іван
Ваврик написав:
…Піднялась Україна з колін,
Знамення прийшло довгождане.
На спротив набатом б’є дзвін
І кличе усіх на майдани.
Боротись за правду і честь
Повстали сини України.
Розіп’яті часом на хрест,
Воскресли з страшної руїни…
Поезія – це паралельна реальність, в яку
час від часу потрібно потрапляти всім для самоочищення, духовного зростання, самовдосконалення.

Аліна Кулинич, учениця групи №29

Низький уклін
Подоляни, подякуйте нашим солдатам
За тишу і спокій, що панують у нас,
Що ми не ховаємось в темних підвалах,
Не дихає в спину проклятий фугас.
Подякуймо друзі, що можна спокійно,
Без страху вкусити хлібину святу,
Що ми її маємо, а не чекаємо
На «гуманітарку» в годину лиху.
Вклонімося низько нашим героям,
Що дощ поливає нам землю з небес,
Не градом залізним її покриває,
І танки не топчуть наше поле без меж.

Любов ніколи не перестає…

Подякуймо, мами, що діточки наші
Без страху приходять до школи, в садок.
Майданчики їхні стоять без воронок,
Від вибухів в тілі не йде холодок.

Безмежна, як простір, вічна й свята,
Оспівана щедро в найкращі літа,
Окрилена пісня, що в серці звучить,
В одних – щиро ллється, у інших – мовчить.

Ми просим бійців, наших славних героїв,
Не пустіть на Поділля московських чобіт.
Ми хочемо спокою, радості, миру,
Дитячого сміху, щоб лунав на весь світ.

У кожного різна – барвиста й жадана –
Вона, ніби сонце, палка й непізнана,
В батьківських долонях зігріта теплом,
З народження дружить зі світлом, добром.
Наповнює всесвіт така всеосяжна,
Надійна і мрійна, нестямно відважна,
У посмішці неньки над рідним дитям,
А ще – у будинку, що пахне життям…
Безстрашна, цнотлива, самотня й публічна,
Така терпелива, яскрава й лірична,
Комусь, як повітря, вона необхідна,
До болю знайома, як матінка рідна.
Любов всеосяйна, без неї – не жити,
От тільки зі смутком не хоче дружити.
І зраді, й гордині повік не зуміти
Пізнати, прийняти й таку зрозуміти.
Вона нескінченна у просторі й часі,
Без виміру в силі, напрузі і масі,
В біді й негараздах наш дух зігріває,
Віру всемогутню в серця посилає.
Життя неможливо без неї прожити,
Я буду Всевишнього щиро молити,
Бо скільки сонце над світом встає, –
Любов ніколи не перестає…

Н.П.Жила,
завідуюча бібліотекою

Мамо моя рідна
Мамо моя рідна,
Мамо дорога,
Дякую тобі,
Ненько, за життя.
Ти подарувала
Мені цілий світ.
Дякую, рідненька,
Дякую тобі.
Ти мене зігріла
У холодні дні,
Все тепло душі
Віддала мені.
Дякую, матусю,
За казки й пісні,
Ти, як добра Фея,
Приходила ві сні.
Дякую за кожну
Мить, що я живу.
Дякую, миленька,
Я тебе люблю.

Ірина Стрілець,
учениця групи №20

Ольга Зварко, дописувачка
(м. Іллінці, Вінницька область)

Загадкова незнайомка
Вона тендітна, ніжна і грайлива…
Чекай її, вона сама прийде.
І в образі цім світлім, терпеливім
Побачиш ти, як сонечко зійде.
Її промінчик світлий і приємний
Упаде легко на твоє чоло,
Забудеш і про сон, і все буденне,
Візьмеш скоріше аркуш і перо.
Вона захоче пестити – смієшся,
Заплаче тихо – ріки потечуть,
Ударить громом – різко стрепенешся,
А покохає – тебе крила понесуть.
В її очах – і квіти, й голубінь небес,
У посмішці – поезія і проза.
Поклич її, вона тихесенько прийде, –
Твоя натхненна, загадкова муза…

І.О. Колодкіна, майстер
виробничого навчання

Друзі
Життя міняє кожен раз
Свою дорогу, кожен шлях,
Міняє напрямок і пульс,
І додає назавжди нуль.
Але, змінивши враз дорогу,
Згадай про друзів допомогу.
І забувати їх не смій,
А цінувати їх умій.
Вони єдині і незмінні,
Якщо лише вони сумлінні.
Ну, а якщо вони зміняють
І дуже швидко забувають,
А потім кажуть, що не знають…
Ти своє серце не картай,
І їх швиденько забувай,
Та зла ти довго не тримай
Усіх і кожного прощай!

Дарина Шарова,
учениця групи №41

Березень-квітень 2017
У світі спорту
Тренуємося, змагаємося – перемагаємо
Настала весна, і спортивне життя у нашому навчальному закладі забурлило з новою силою. Багато спортивно-масових заходів пройшло у наших
стінах, але наші спортсмени частіше виступали на
змаганнях вищих рівнів: міста, області, України.

Тричі поспіль наші учениці стали бронзовими
призерками обласної Спартакіади ПТНЗ з волейболу

Багато хто, заглянувши у нашу спортивну залу в
післяурочний час, бачив, як тренуються наші волейболісти.
У гуртку з волейболу займаються юнаки і дівчата, та чомусь
тільки учениці за останні роки стабільно показують високі
результати. Останніх три сезони обласної Спартакіади серед ПТНЗ наша дівоча збірна з волейболу доходить до
фіналу і виборює ІІІ місце. Звичайно, стабільність – це ознака
професіоналізму, але пора вже ставати чемпіонами. За словами суддів та глядачів, наші волейболістки переважали своїх
суперниць за технічною підготовкою та, на жаль, перемогу у
фінальній грі не втримали. Виграючи по ходу гри у господарів
фінальних ігор, учениць «ЦПТО технологій та дизайну», наші
«волейбольні леді» не витримали психологічного тиску трибун
та мінімально поступилися. Потім за жеребом грали вже за ІІІ
місце з командою «ВПУ-Погребище». Було прикро. Ми були
сильнішими та чемпіонами стати не судилося. Отже, потрібно
зробити висновки, на тренуваннях приділити більше уваги
психологічній підготовці і йти далі до своєї перемоги.

Наші футболісти увійшли у
«десятку» кращих команд ПТНЗ України
28-29 березня у місті Полтаві проходили Всеукраїнські
змагання з футзалу серед команд ПТНЗ. З різних куточків
нашої держави з’їхались кращі майстри шкіряного м’яча серед учнів ПТНЗ. Так ось, за підсумками обласної Спартакіади
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збірна ВМВПУ була делегована на змагання такого високого рівня, захищаючи вже
спортивну честь не тільки
нашого навчального закладу, але вже й нашого міста
та області. Протягом трьох
днів, демонструючи пристойну високотехнічну гру, наші
футболісти провели немало
ігор з суперниками з інших
областей. За підсумками цих
змагань наші юнаки посіли
досить високе VIII місце. З
чим ми їх і вітаємо! Попереду ще багато серйозних стартів, тому
бажаємо нашим футболістам тренуватись і надалі залишатись на
висоті.

«Студентська ліга-2017».
У настільному тенісі ми – найсильніші
Третій сезон міських змагань «Студентська ліга-2017» розпочався для нашого навчального закладу з перемоги. У змаганнях з
настільного тенісу, які проходили 13 квітня в спортивно-розважальному центрі «Ігроманія», учень групи №35 Владислав Нікрасевич
не залишив суперникам жодних шансів, виборовши чемпіонство.
Хотілося б відзначити, що на шляху до перемоги Владислав взяв
матч-реванш у тенісиста з «ВПУ сфери послуг», якому він прикро
програв восени 2016 року в обласній Спартакіаді ПТНЗ, посівши
тоді лише ІІІ місце. Ми вітаємо Влада з черговою перемогою,
бажаємо і надалі перемагати у змаганнях та щоразу підійматися на
щабель вищого рівня.

В.В. Петелько, керівник фізичного виховання

Забіг у рамках обласної
Спартакіади
21 квітня у лісопарківському масиві проходили змагання з легкоатлетичного кросу у рамках
обласної Спартакіади серед учнів ПТНЗ. Дівчата
змагались на дистанції 500 метрів, а юнаки бігли
1000 метрів. П’ять найвитриваліших та найшвидших юнаків і дівчат, відібраних із числа наших учнів
на внутрішньоучилищних змаганнях з легкоатлетичного кросу, показали у забігах досить хороші
результати і посіли ІV місце серед більше, ніж 25
закладів ПТО Вінницької області.
До складу команди увійшли:
Валерія Станіславова, учениця групи №29;
Микола Майданюк, учень групи №25;
Олена Городинець, Юлія Голубенко, Анна Лучко, учениці групи №48;
Вікторія Леонтієва, учениця групи №41;
Дмитро Супрун, учень групи №13;
Віталій Голубенко, учень групи №45;
Вадим Берлюк, Ашот Гукасян, учні групи №42.
Майже кожному з нас у своєму житті, чи то на уроці
фізкультури, чи то в якійсь іншій життєвій ситуації, доводилося

бігти на межі своїх можливостей. Усі, хто
коли-небудь так біг, добре пам’ятають,
як важко не перейти на ходьбу, змусити себе бігти далі, не уповільнючи
швидкість. Звичайно, багато є тих, хто
не може бігати за станом здоров’я, але,
на жаль, більше тих, які просто не хотять
проявляти сильні сторони особистості:
силу волі, вимогливість до себе, почуття
відповідальності. Може, комусь здасться смішним, але витривалі бігуни легко
втечуть від собаки та наздоженуть потяг. У такі моменти на допомогу приходять практичний досвід тренувань на
уроках фізичної культури та внутрішній
запас надзвичайних фізичних сил, який
відкривається під час небезпеки.
Учні, які докладають зусилля, наполегливість та проявляють терпіння, у дорослому житті зможуть легше досягти успіху
у різних сферах життя та професійній діяльності, адже пройшли загартування під час навчання.

Бажання + біг = здоров’я
Біг є одним із найдоступніших видів
фітнесу. Це недороге заняття, що
вимагає мінімум екіпіровки. Бігати
можна, де завгодно і коли завгодно.
Заняття бігом мають безліч плюсів:
вони розвивають витривалість, допомагають прискорити обмін речовин,
спалюють зайві калорії (допомога з
контролем ваги), сприяють розвитку м’язової маси і підіймають тонус
м’язів, а також добре впливають на
здоров’я в цілому.
Під час бігу прискорюється серцевий
ритм, а це означає, що регулярні пробіжки
підвищують ефективність роботи серцевосудинної системи. Оскільки серце – це
найважливіший м’яз, то при прискореному ритмі, під час виконання вправ серце

загартовується. Регулярні заняття зміцнюють
його і всю серцево-судинну систему, допомагають працювати ефективніше. При кожному
ударі серця прокачується більше крові, а це
допомагає кровоносним судинам зберігати
еластичність. Більший об’єм крові переносить
більше кисню з легенів до інших органів.
Біг має ще масу позитивних моментів,
і одним з них є гарний настрій, а це вже
психологічний аспект. Під час бігу, як і під час
будь-якого іншого фізичного навантаження, підіймається рівень ендорфінів (гормони
щастя), і ти стаєш радісною, веселою людиною, а по закінченню пробіжки випромінюєш
це саме щастя кожною клітинкою свого тіла,
відчуваєш моральне задоволення, насолоду і
ейфорію.
За 20-30 хвилин помірного бігу без зупин-

Ми вітаємо учасників збірної команди ВМВПУ з легкоатлетичного кросу із вдалим виступом на змаганнях.
Висловлюємо їм щиру подяку, пишаємося ними і бажаємо не
втрачати досягнутих позицій у спорті і в навчанні.

В.В. Петелько, керівник фізичного виховання

ки згоряє 250-300 ккал, але
це не головне. В процесі бігу
для схуднення головним моментом є те, що жири будуть
згоряти ще кілька годин. І чим інтенсивніше ти
бігаєш, тим інтенсивнішим стає процес згоряння жирів. Ось така пряма залежність.
Але потрібно бути обережними, адже біг
має декілька мінусів. Запам’ятай, що не варто займатися бігом, якщо у тебе є проблеми
з суглобами, а також проблеми з хребтом,
грижі, вроджені вади серця, мітральний стеноз, недостатність кровообігу, виражені розлади серцевого ритму, тромбофлебіт нижніх
кінцівок. Не можна бігати в період будь-якого
гострого захворювання, включаючи простуду і
загострення хронічної хвороби.
Якщо говорити про біг у нашому училищі,
то восени та весною в нас проводяться змагання з кросу для виявлення здібних учнів. З
них ми формуємо збірну команду училища,
яка виступає на Спартакіаді області ПТНЗ.

19-20 квітня в нашому навчальному закладі
проходили змагання з кросу серед дівчат та
хлопців І-ІІ курсів. Дівчата долали дистанцію
500 метрів, а юнаки 1 кілометр. Спортсмени
боролись завзято та наполегливо, адже призом в цих змаганнях була 100-гривнева купюра.
Серед дівчат перемогу отримала Валерія
Станіславова, учениця групи №29, другою
прибігла Олена Городинець, учениця групи
№48, ІІІ місце зайняла Анастасія Лавренюк,
учениця групи №18.
Серед юнаків перемогу отримав Віталій
Голубенко, учень групи №45, друге місце
поділили Ашот Гукасян, учень групи №42, Микола Майданюк, учень групи №25 та Вадим
Берлюк, учень групи №42.
Але починати потрібно з бажання бути здоровим та успішним. Бажання + біг = здоров’я.
Отож, бігайте на здоров’я!

О.К. Петелько, викладач
фізичної культури
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Учітесь, читайте...

«Молодiжний вiсник»
Що важливіше: книга чи
комп’ютер?

Т.Г. Шевченко

Книга –
джерело знань

Книга… Що це слово значить для кожного з нас? Джерело
інформації, чи, може, просто впорядковані шматки спресованого
дерева? Думки розходяться. Для когось – це можливість дізнатись
певну інформацію, для когось це – розвага, а для когось – цілий
світ, у який читач поринає з головою, забуваючи про реальність,
але в той же час вдосконалюючи її своєю відданістю та натхненням.
І справді, чи потрібні нам книги? В епоху стрімкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, коли величезні потоки інформації, неначе океанські
хвилі, накривають суспільство з головою, ми стали забувати про книги як засіб
отримання інформації. Так, ми отримуємо величезну її кількість, проте не
вибираємо для себе щось таке, що дійсно потрібне. Недарма існує народна
мудрість: «Щоб стати мудрим, треба прочитати десять книг, але щоб знайти цих
десять книг, треба прочитати їх тисячі». Дійсно, далеко не вся інформація, яка
проходить повз наші вуха, є потрібною для нас, і тільки ми маємо вирішувати, що
саме нам потрібно.
Інтернет-ЗМІ ж не дають нам такого вибору. Вони, як і телебачення,
нав’язують нам те, що вказують вищі інстанції, обмежуючи світогляд та формуючи єдину «суспільну» думку. Книги ж, на відміну від ЗМІ, вибирає кожен читач
індивідуально, відповідно до своїх вподобань. Такі люди не піддаються суспільній
критиці, вони є незалежними. Недарма кажуть: «Той, хто читає книги, керує тим,
хто дивиться телевізор». І це справді так.
Внаслідок технічного прогресу люди стали забувати про звичайні книги,
віддавши перевагу електронним. Але бити на сполох зовсім не варто, книга не
втратила своєї популярності і вагомості, без неї людина не тільки не зможе отримувати матеріальні блага, а й навіть елементарно спілкуватися з іншими.
Вона лише змінила форму сприйняття, з паперової на електронну – своєрідна
«еволюція» книги, яку може зрозуміти не кожен, а особливо старше покоління.
Отож, незалежно від форми сприйняття книги, її художнього наповнення чи
цінності в певній галузі вона є джерелом знань для кожного з нас. «Учітеся, читайте, і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь», – так колись казав Тарас Шевченко. І незалежно, з книги читають, чи зі смартфона, головне, щоб люди були
освічені, бо без цього – ніяк.

Ярослав Іваніщев, учень групи №39

У
всіх
друкованих
виданнях
радянської доби герой оборони Севастополя 1855-1856 років значиться як
«русскій матрос Кішка» з українського
села Зямятінце. Я теж народився
у тому селі (Немирівського району), але відколи воно існує, то завше було Ометинцями. Назву переплутав Сергєєв-Ценський у романі
«Севастопольські жнива» ще 1939
року, але так ніколи і не виправив помилки.
Кішка був першим героєм мого дитинства.
Цим героєм ніхто не цікавився, невідомо
навіть, де він схоронений. Гуляли тільки
легенди, що це був бешкетливий чоловік
з Георгіївським Хрестом за хоробрість, у
сорочці з царського плеча, з золотим хрестиком від цариці та ще з келихом, на дні якого
написано, що він наповнюється у будь-якій
корчмі держави раз на день безкоштовно
за рахунок казни. Кішка випивав, сільської
праці не любив, ходив з чумаками в Крим по
сіль. Інколи веселив братію тим, що заходив
у тривалі балачки з поліціянтами чи жандармами, доводив їх до того стану, що їм уже й
хотілося заарештувати надто веселого чумака, але Петро на разі відгортав вилагу свити і показував груди з Георгієм. Служивому,
замість того, щоб зв’язати руки винуватцеві,
доводилось піднімати правицю і віддавати
честь героєві (такий був у Росії закон).
Жив Петро Кішка нужденно: одружений
був на вдовиці. Хата її садиби відчинялася не
в двір, а прямо на вулицю – землі ні аршина. Хтось підказав йому – зібратися і поїхати
прямо до царя, щоб розповісти про життя героя. Він не злякався. «Позичив» у пана коні й
сани, поїхав до панського лісу, набрав колод
і подався в Жорнище на базар – продати і
виручити гроші на потяг. Однак, його вже шукали бірюки. Погналися за ним навздогін. Це
Петрові подобалось, але на якомусь слизькому суглобові дороги сани пішли взатоки,
перевернулись, уся важка поклажа звалилась
Кішці на груди і за два дні він помер. Зберігся
у церковних святцях документ, написаний батюшкою Іоанном Крижанівським, що смерть

Перш, ніж відповісти, я пропоную дати
чіткі відповіді на питання «Що таке книга?»
і «Що таке комп’ютер?». Виходячи з цих питань, ми зрозуміємо, чи можна порівнювати
ці два поняття. Я пропоную почати з книги.
Пошукавши в інтернеті, я знайшла визначення
книги, яке дала Ганна Дятленко. Мені воно найбільше
сподобалося: «... Книга – це машина часу, яка може
розповісти нам про минуле та сьогодення, показати майбутнє. Книга – це альбом художника, в якому
замальовані красиві пейзажі і невідомі особи. Книга
– це щоденник мандрівника, в якому описані великі
країни і міста. Книга – це блокнот фантазера, в якому
він створює фантастичні історії з вигаданими героями. Книга – це замітки вченого, який ставить різні
експерименти, проводить досліди і відкриває нові
закони. Книга – це спосіб вивчення світу...».
Від себе можу додати, що книга – важлива складова людської культури і саме книги
століттями були носіями інформації. Книга –
матеріальна, її можна взяти в руки. Вона може бути
в красивій інкрустованій обкладинці з шикарними
фотографіями або малюнками. Як для мене, книга –
це ще й хороший подарунок. У моїй пам’яті завжди
залишиться книга О.С.Пушкіна «Казка про царя Салтана», яку подарував мені батько в 6 років. У гарній
обкладинці, з набором ілюстрацій до казки, під старовину розписаними буквами, справжній шедевр сучасного видавництва. Таких книг було видано невелику кількість. Після того як ми з братом виросли, я
подарувала свою книгу музею школи, де навчалася.
Я думаю, у кожної мислячої людина в домі є книги, кілька або ціла бібліотека. Є книги, які перехо-

дять у родині з покоління в покоління. На мій погляд, цінною книгою є та книга, за якою доглядають, підклеюють, коли вона розсипається, тобто
коли господар бачить, що вона може припинити
своє існування, якщо своєчасно її не «підлікувати».
Нерідко, книга, своєчасно прочитана, підказує
людині вихід зі складної ситуації. Я вважаю, книга –
вічна...
Переходимо до питання «Що таке комп’ютер?».
Життя не стоїть на місці. Прогрес йде по
наростаючій. Людина створила комп’ютер. Для
мене це, насамперед, сучасний носій потрібної мені
інформації. Комп’ютер завжди швидко допоможе
відібрати потрібну інформацію, прорахувати десяткі
варіантів і вибрати найкращий для мене.
З ним набагато швидше шукати будь-яку
інформацію а найголовніше зручніше. Будь-яку – це
означає не тільки числа. Інформація - це ще й тексти, звуки, зображення, схеми, інструкції, і багато іншого в тому числі і книги. Книга знаходиться в
комп’ютері у вигляді текстового файлу і вона там не
одна.
Комп’ютер може замінити в наш час людям
бібліотеку, особливо, коли книги дорогі. Але з іншого
боку, книгу замінити не можна, вона матеріальна.
Тому кожен для себе повинен вирішити, що
важливіше для нього: книга чи комп’ютер. Як для
мене, я завжди прагнула до пізнання всього нового,
що зможе полегшити мені життя. І я вважаю, що не
можна порівнювати несумісні поняття такі як книга і
комп’ютер.

Севастопольський герой – Петро Кішка
настала від «гарячки»
взимку
1882 р. на 54-му
році життя. Хоронити чоловіка
вдова не мала
за що, – мусила
віддати Георгія,
царську сорочку,
золотого хрестика і келиха.
Щодо подвигів, то про них
було і в книзі
Сергєєва-Ценського, і в переказах
описано:
як бомби з димовими фітілями
безбоязно хапав
Кішка і кидав у
баняки з гарячою
кашею, беручи їх
голими руками,
як поночі пробирався на бойові позиції ворога, заклепував спеціально виготовленими заглушками
порохові камінки гармат, щоб не стріляли. Як
просив товаришів бити по ньому з пищалів, а
сам, імітуючи втечу, біг зиґзаґами до французьких окопів. Звідти уже вітали його, галасуючи збуджено і радісно, а він стрибнув на
коня, що пасся перед окопами, погнав його
вздовж лінії фронту, а потім круто повернув
назад і, поки одурений ворог отямився, був
уже вдома. Він залюбки міг пробратися вночі
до англійських позицій, кинути туди кота з
прив’язаним до нього шматком бляхи, щоб
нагнати переляку. І все це не вигадки. Батько
військово-польової хірургії – М.І. Пирогов, що

вдосконалював
її саме під Севастополем, писав
про це дружині в
січні 1855 року:
«Тут у госпіталі на перев’язувальному
пункті лежить матрос – Кішка за
прізвиськом. Він
зробився знаменитою людиною,
його провідували
великі
князі.
Кішка цей брав
участь в усіх вилазках, та не
тільки вночі, а і
вдень робив дива
під пострілами.
Англійці знайшли у себе в траншеях двох наших
убитих
і
прив’язали їх, щоб обманути, гадаючи, що їх
будуть вважати вартовими. Кішка підкрався
поповзом до траншей, знайшов англійські
носилки, поклав труп на ці носилки, прорізав
у них діри і, пропустивши через діри руки по
плечі, одягнув носилки разом із трупом собі
на спину і потім знову плазом відправився
хутчій назад. Град куль було пущено в нього, частина їх попала у труп, а він приповз
здоровісінький. Тепер лежить у госпіталі, його
дістали на вилазці багнетом у живіт, але, на
щастя, багнет пройшов тільки під шкірою й
не зачепив внутрішніх органів. Він тепер уже
поправився, погулює, покурює папіроску і
здер недавно з попа і Калашникова (мого

М.В. Ісайкіна,
майстер виробничого навчання

помічника) по двогривенному на горілку. З
великими князями приїхав, кажуть, живописець Тімм і портрет Кішки буде надруковано в
«Листку».
Так воно і сталося. Цей єдиний портрет легендарного матроса ми друкуємо сьогодні, як
копію з того «Листка», що виходив друком у
Севастополі.
У 1905 році, коли відзначалося півстоліття
Севастопольської битви, влада викликала
сина Кішки – Тимофія і сказала, що сім’ї його
батька, держава будує, як подарунок, будинок
у селі Кущинцях під Гайсином і дарує чотири
десятини казенної землі. Правда, Тимофієві
як синові царського Героя, це не минулося
так собі. У 1920 році під час продрозкладки
червоноармійський загін експропріаторів,
який зупинився у гайочку за селом, послав
Тимоша за мішками у Кущинці, а, коли він
вертався назад з поклажею на спині, хтось
із червоноармійців перевірив на ньому своє
вміння влучно стріляти в ціль… Нащадків матроса не стало на землі.
У 1955 році, коли відзначали століття
Севастопольської оборони, Чорноморські моряки привезли в Ометинці великий концерт і,
як пам’ять про нашого земляка, – красивий
постамент з якорями, якірними ланцюгами і
масивне бронзове погруддя Петра Марковича, виготовлене талановитими скульпторами – братами Кейдуками. Торік мало виповнитися 150-ліття пам’ятника. Але у березні
2014-го, якраз перед 60-річчям звільнення
Ометинець від німецького фашизму, якась
чорна душа підігнала вночі автомобіль, зняла погруддя з п’єдесталу, в я кому було 50 кг
бронзи, і викрала.
Україно, що діється з тобою?
Щороку 9 травня в Ометинцях – День поминання. Напередодні я поцікавився у людей,
які мали б займатися пошуками пам’ятки, що
потрібно зробити, щоб усе-таки відшукати її?
На це ніхто нічого не міг відповісти.

З кореспондентських блокнотів Івана
Волошенюка, прозаїка, публіциста,
члена Національної спілки
письменників України та Заслуженого
журналіста України
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