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ВІТАЄМО ІЗ НОВИМ РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Шановні колеги!

Поспішаємо привітати всіх із Новим Роком та Різдвом Христовим! Від 
усього серця вітаємо Вас із найдовгоочікуванішими і світлими святами – Новим Роком 

та Різдвом Христовим! Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповнені світлом свята 
спільної радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного тепла і надії. Так вже традиційно скла-
лося, що у ці дні ми підводимо підсумки року минулого, аналізуємо перемоги та досягнення. Озирнув-
шись назад, можна сміливо сказати, що 2018-ий рік був прожитий не дарма. Цей рік був насичений 
подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей 
і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Бажаємо Вам не зупиня-
тися на досягнутому, слідувати найвищим стандартам в роботі та успішно розвиватися відповідно 
останніх вимог часу! Переконані, що попереду — плідні трудові будні, які принесуть Вам та навчально-
го закладу вагомі та реальні здобутки.

Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково здійсняться. 
Зичимо всім Вам добра і злагоди, щастя і міцного здоров’я, творчої наснаги і професійного зростання. 
Благополуччя Вам та Вашим сім’ям! Сердечно вітаємо Вас з Новим роком і бажаємо, щоб він пройшов 
під знаком миру і добра, любові та поваги, щоб став роком чистих помислів і добрих справ! Тепла і 
світла, любові і радості, посмішок і гарного настрою вам у прийдешньому 2019 році.

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Члени  методичної ради

2018 рік для багатьох  із нас став знаковим. 

Ми здобули багато перемог, зокрема: в професійній 
майстерності, в спорті, в художній 

самодіяльності, науковій діяльності. 
А найголовніше те, що ми стали на 

рік дорослішими, досвідченішими, 
мудрішими.

Перегортаючи останню сторінку 
цього року, хочемо побажати Вам 

в прийдешньому сподіватися і 
вірити у щось добре та світле. 
Хай Новий рік буде для Вас 
під знаком миру і добра, 
любові й поваги до ближ-
нього, буде роком чистих 
помислів і добрих справ та 
багатим на нові здобутки 
і приємні події. Бажаємо 
усім міцного здоров’я, 
віри в процвітання нашої 
країни. 

Віримо, що Україна і 
українці заслуговують на 
краще — і в Новому році 
всім обов’язково поща-
стить! 

Дорогі наші настав-
ники, бажаємо, щоб 

Ваша праця завжди була 
потрібною і корисною, а 

успіхи - вагомими та перекон-
ливими.

Щасливого та мирного Но-
вого року та Різдва Христового, 

нехай Ваші серця наповняться 
любов’ю, надією і вірою. Тепла і 

світла у ваших оселях. 

З найщирішими 

побажаннями,

представники учнівського  

самоврядування

Шановні працівники!

Від щирого серця  вітаю Вас і Ваших рідних з Новим 2019 роком та  
Різдвом Христовим!

Нехай цей новий рік буде добрим і світлим, мирним і щасливим, а Різдво наповнить серце 
любов’ю, вірою та надією на здійснення Ваших мрій і сподівань!

Будьте вільні у своїх помислах, відповідальні у своїх діях та духовно багаті від добра, по-
дарованого людям! 

Хай у новому році Вас минають усі негаразди, а Ваші оселі наповняться любов’ю, злаго-
дою та добробутом!

Хай новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату 
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!

З повагою, голова профспілки ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» Л.М. Захарчук

Із Новим роком та 

Різдвом Христовим!
Наближається новий 2019 рік. Постає багато 

запитань: а яким він буде для нас із Вами, для усієї 
України. Дуже хочеться, щоб закінчилась війна, 
наступила економічна стабільність. Все лихе, 
зло, чиновницька жадібність, байдужість, 
ненависть хай залишаться в минулому. Це 
цілком нормальні побажання у людей, 
які дійсно прагнуть позитивних змін в 
державі. 

Роблячи свою роботу професійно, 
якісно виховуючи та навчаючи мо-
лодих людей, ми наближаємо той 
час, коли Україна буде сильною та 
могутньою, ні від кого незалеж-
ною державою.

Для навчального закладу рік 
був насиченим на різні події із 
радощами та розчаруваннями 
але колектив впевненою ходою 
йшов, виконуючи святу справу, 
засіваючи щедро ниву розум-
ним та вічним.

 Щоб рік ні для кого не 
здавався швидкоплинним, 
не примітним та пустим, 
необхідно більше радіти жит-
тю, більше робити добра лю-
дям, відкинути все, що цьому 
заважає.

Тож Вітаю усіх з 
прийдешнім Новим 2019 роком 
та Різдвом Христовим. Щоб 
збулися мрії кожного, любові у 
Ваші душі, радості, достатку у 
Ваші сім’ї.

Творчого натхнення!
Знаю, ви заслуговуєте на кра-

ще життя. Вірю: тільки разом ми 
подолаємо усі перешкоди на шляху до 
нього.

З повагою

Директор ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 

О.Д. Дмитрик
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Гарною традицією вже вкотре ста-

ло щорічне проведення декади методичної 

комісії «Спеціальних технологій». Так і цьо-

го разу з 5 листопада по 16 листопада 

2018 року у Вінницькому міжрегіональному 

вищому професійному училищі свято 

професійної майстерності об’єднало учнів, 

які навчаються за професіями «Монтажник 

інформаційно-комунікаційного устаткування», 

«Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин», «Оператор 

телекомунікаційних послуг». 

Проведення декади мало на меті формування в учнів 

стійкої мотивації до обраної професії, розвитку творчої 

самореалізації, здійснення патріотичного, естетично-

го та морального виховання, активізації пізнавальної 

діяльності, розширення та поглиблення знань зі 

спеціальних дисциплін. Протягом двох тижнів учні мали 

можливість позмагатися за звання найрозумніших, 

найкмітливіших та найерудованіших професіоналів 

своєї справи. Дуже приємно, що до заходів долучилися 

не тільки справжні знавці цих професій (групи №39, 35, 

14, 34, 11, 4, 13), а й багато активних та завзятих учнів 

нашого навчального закладу, які навчаються за іншими 

професіями. 

Так, 8 листопада викладач спецдисциплін Р.А. Задо-

рожна організувала і провела пізнавальний і захоплю-

ючий квест «Green road». Згідно із отриманим маршру-

том, учні виконували різноманітні завдання.

Команди учнів групи №4 мали нагоду позмагатися за 

звання найкращих знавців своєї професії, беручи участь 

у грі «Битва професіоналів». Учасники конкурсу пока-

зали чудовий запас теоретичних знань, так і відмінні 

практичні навички, набуті в нашому закладі протягом 

навчання. 

Викладач спецдисциплін Колісник Катерина 

Вікторівна та майстер в/н Колесник Наталя Анатоліївна 

разом із заступником директора з навчально-

виробничої роботи Тютюнником Миколою Миколайо-

вичем перевірили знання з охорони праці. Для цього 

протягом тижня учням необхідно було взяти участь в 

онлайн олімпіаді та пройти тестування. За результатами 

тестування з учнів, які продемонстрували найвищі ре-

зультати, були сформовані команди. Ці команди змага-

лися за звання найкращих знавців охорони праці.

13 листопада відбувся професійний турнір «Розумні 

та винахідливі». Весело та корисно провести час 

зібралися 2 команди учнів групи №39 – «Розумники» та 

«Винахідники». Змагання на кмітливість, почуття гумо-

ру, ерудицію, знання програми і не тільки відбувалося 

у формі гри. Впродовж заходу учням доводилося роз-

гадувати логічні задачі, ребуси, зіграти гру «Вірю – не 

вірю», «Професійний марафон», «Знайди зайве», про-

явити майстерність у відомій всім грі «Крокодил». 

Найбільше захоплення та зацікавлення викликало в 

учасників змагання «Склади пазл», який і визначив 

переможців. Ними стали учні з команди «Винахідники». 

Тетяна Василівна організувала конкурс «Найкращий 

професіонал». Найкращий результат (24 із 25 балів) по-

казав учень групи №14 Ясинський Володимир.

Майстри в/н Заяць Віктор Валерійович та За-

яць В’ячеслав Валерійович провели брейн-ринг «El-

Classico», який зібрав у чудовій командній атмосфері 

учнів груп №4, №14 та №45.  Перемогу отримали учні 

першого курсу – група №45.

Всі конкурси та змагання вкотре продемонстру-

вали наскільки активними, розумними та творчими є 

наші учні. Завершився захід церемонією нагородження 

переможців конкурсів та всіх активних учасників дека-

ди. Заступник директора з навчальної роботи Корженко 

Світлана Гаврилівна привітала всіх із гарними результа-

тами та побажала подальших перемог.

Вітаю переможців та всіх учасників декади! До на-

ступних зустрічей!

Викладач спеціальних технологій

Коношевич Т.В.

У рамках проведення декади методичної комісії природ-

ничо-математичних дисциплін 12 грудня 2018 року з метою 

підвищення мотивації учнів до вивчення фізики, розширення і 

поглиблення знань про історію предмета, створення умов для 

повторення і закріплення програмного матеріалу, представ-

леного в неординарній формі, відбувся позаурочний захід із 

фізики «Фізики на грошових купюрах світу». 

Як правило, на грошових знаках країн традиційно зображають 

особистості, які внесли особливий вклад у розвиток суспільства, ми-

стецтва, науки, техніки. Серед таких особистостей, які удостоюються 

бути зображеними на банкнотах і монетах, в різних країнах світу опиня-

ються фізики, математики та астрономи, багато з яких стали відомими 

не тільки завдяки науковим досягненням. Прикладом можуть бути 

Ісаак Ньютон, який зробив великий внесок у порятунок і становлен-

ня фінансової системи Великобританії, або видатний президент США 

Бенджамін Франклін, який був не тільки політиком, але також і відомим 

математиком. Найчастіше на грошових знаках крім самого вченого зо-

бражують його наукові досягнення і відкриття. 

Головними дійовими особами позаурочного заходу були дві команди 

«Формули» та «White pride». Учасниками команди «Формули» були учні 

групи №7 Філімоненко А., Єрошенко В., Могила Н., Шаталов Р. та Фур-

ман А., а команди  «White pride»  - учні групи №3 Войтюк М., Гончаров Є., 

Мальований Д., Сивак С. та Пшенична А.. Боротьба була рівною та за-

пеклою. Учні показали гарні знання історії фізики та біографій видатних 

фізиків. Після першого туру, в якому учасники повинні були визначити  

прізвище фізика, зображеного на грошовій купюрі, команди набрали од-

накову кількість балів, тому все вирішувалося у другому турі. Другий тур 

складався з інтерактивного тесту, в якому потрібно було поєднати знання 

історичних фактів та законів фізики. У другому турі команди дали одна-

кову кількість правильних відповідей. Тому гра завершилася перемогою 

обох команд. 

У заході брали активну участь не лише команди-учасниці, але й 

глядачі, які палко вболівали за свої команди. Такі заходи сприяють роз-

витку пізнавального інтересу та творчої активності учнів, розширюють їх 

кругозір, формують інформаційну культуру, розвивають навички чіткого 

викладу своїх думок. Робота в такому форматі сприяє навичкам мо-

делювання ситуацій та гідного ведення суперечки,  виховує повагу до 

суперника,  допомагає учням проявити стійкість, волю до перемоги, 

винахідливість, уміння працювати в команді.

Ткачук Г. Е., Фурман Д.Ю., викладачі фізики

Дружня учнівська спільнота,

Високий натхнений наш злет.

В науці, у спорті, в мистецтві

Ми разом крокуємо вперед.

Діти – це майбутнє будь-якої 

нації, будь-якої держави, адже са-

ме з них починається усе на світі. Ні 

для кого не секрет, що в нашому місті 

проживає неймовірна кількість обда-

рованих дітей, які неодноразово дово-

дили, що талановиті діти — талановиті 

в усьому. Це і музиканти, і танцюри-

сти, і спортсмени, і математики, і 

літературознавці. А виявити, розкрити, 

допомогти та сприяти розвитку талан-

ту дітей, надати можливість прояви-

ти свою індивідуальність допомагають 

різноманітні конкурси та фестивалі. 

20 листопада 2018 року в міському Палаці 

мистецтв «Зоря» відбувся гала-концерт 

переможців обласного фестивалю-конкур-

су народного мистецтва «Перлини рідного 

краю», присвячений Міжнародному дню сту-

дента.

Тематична програма Фестивалю-конкурсу 

була спрямована на відродження народного 

мистецтва Подільського краю. Учасники за-

ходу представляли народну творчість регіону, 

відтворюючи особливості народного одягу, 

діалект, манеру виконання. 

Фестиваль охопив величезну кількість 

учасників, проте лише кращі з кращих мали 

можливість взяти участь у гала-концерті.

Талант - то крапля здібностей і море праці. 

Постійні виснажливі репетиції в актовій залі, 

невчасно виконане домашнє завдання, 

відмова від прогулянок із друзями  дали свій 

результат. Два художні колективи нашого на-

вчального закладу, а саме студія народного 

танцю «Мальви» із танцем «Поліська полька», 

керівник Оксана Македонська, та зразковий 

вокальний ансамбль «Душі криниця»  із на-

родною  піснею «Ой у полі 

грушечка», керівник Тетяна 

Будюк, були відмічені серед 

найкращих суворим, але професійним журі. 

Вміння згуртувати навколо себе 

учнів — великий дар і велика робота, яка 

покладається на керівника гуртка. Саме Ма-

кедонська Оксана Анатоліївна та Будюк Тетя-

на Ігорівна  вклали частинку власних душ та 

чимало зусиль, аби їхні вихованці гідно пред-

ставили навчальний заклад на фестивалі-

конкурсі.

Кожен із учасників  відчував свою 

відповідальність та особисту значимість у 

номері, що і допомогло  зразковому вокаль-

ному ансамблю «Душі криниця»  у номінації  

«Художнє виконавство» вибороти І місце, а 

студії народного танцю «Мальви» у номінації 

«Хореографічне мистецтво/ фольклорний та-

нець» здобути Гран-прі фестивалю.

Вітаємо наших талановитих, харизматич-

них учасників!

Бажаємо високих  злетів на творчій ниві!

Біла Л.О., заступник директора з ВР,  

Гладка К.І. , культорганізатор

ПЕРЛИНИ РІДНОГО КРАЮ

ДЕКАДА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 
«СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» – 

ПОЄДНАННЯ РОЗУМУ ТА КМІТЛИВОСТІ

ФІЗИКИ НА 
ГРОШОВИХ 

КУПЮРАХ СВІТУ
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«Ми птиці інформаційного простору. 

Іншого у нас немає» 

Ліна Костенко

Сучасна людина взаємодіє з ІТ-

пристроями постійно – на навчанні, 

роботі, дома, у машині, кав’ярні й 

навіть у трамваї чи парку. Комп’ютери 

та різноманітні гаджети стали 

невід’ємною частиною сьогодення, за-

ймаючи своє місце в нашій свідомості. 

Ми навіть не усвідомлюємо той факт, що 

багато в чому залежимо від працездатності 

цих дорогих шматків кольорового металу. 

Сміливо можна сказати, що всі ми поступово 

стаємо громадянами ІТ-всесвіту. 

А для життя в цьому всесвіті необхідно 

знати його правила, закони, мову, вміти 

вирішувати різноманітні завдання, знати 

принцип дії сучасної техніки та багато іншого. 

Використання інформаційних технологій 

не повинно зводитись лише до бездумного 

«вбивання» часу, сидячи у соціальних мере-

жах та комп’ютерних іграх. Вимогою сьо-

годення є творче освоєння інформаційно-

комунікативних технологій кожною сучасною 

людиною.

Саме з метою вдосконалення професійної 

підготовки, прищеплення учням любові до 

вибраної професії, розвитку професійних 

знань, вмінь і навиків, залучення якнайбільшої 

кількості учнів до позаурочної роботи, 

пов’язаної з інформаційними технологіями, 

з 19.11.2018 р. по 30.11.2018 р. методич-

ною комісією спеціальних інформаційних 

дисциплін було проведено ряд різноманітних 

заходів у рамках тематичної декади «ІТ-

Всесвіт».

Протягом декади кожен мав можливість 

подивитись на інформатику та інформаційні 

технології з незвичного боку та відкрити для 

себе цілий незвіданий захоплюючий світ. 

Отож, у цій статті хочеться відмітити 

найкмітливіших, найактивніших, найнапо-

легливіших. 

Сучасний світ такий багатогранний, по-

вний пригод, що життя кожного з нас 

перетворюється на гру з нескінченною бо-

ротьбою заради досягнення заповітних цілей. 

Тому, у рамках декади були проведені різні 

цікаві ігри, вікторини, конкурси фоторобіт, 

виховні заходи, міжнародна година коду, 

всеукраїнські онлайн олімпіади та конкурси, 

участь у яких взяли учні, що навчаються за 

різними професіями.

Аліас (Alias) – популярна командна гра 

сучасної молоді. Назва Alias походить від 

англійського Alias – псевдонім (синонім), 

оскільки для перемоги треба максимально 

швидко пояснити своїй команді задані сло-

ва без використання однокореневих. Чим 

більше слів вгадано – тим швидше команда 

просувається до перемоги. Активно розвива-

ються комп’ютерні онлайн версії гри, та до-

датки до планшетів, смартфонів, тощо.

19 листопада викладачами Мельнічук Л.В., 

Чорбою Т.О. серед учнів 1 курсу було прове-

дено турнір з інтелектуальної ІТ-гри Alias. 

Участь взяло 8 команд. Лідерами стали: 

учні групи № 45 – І місце, учні групи №10 – ІІ 

місце.

22 листопада у групі № 29, що навчається 

за професією «Оператор 

комп’ютерного набору. Секре-

тар» було проведено гру «ЩО? 

ДЕ? КОЛИ? – взірцевий се-

кретар». Молодь мала нагоду 

проявити не лише свої знання 

та вміння, здобуті у стінах на-

шого навчального закладу, а й 

кмітливість у вирішенні певних 

професійних питань. За резуль-

татами конкурсу перемогла Сам-

сонюк Олена.

Викладач Черниш Т.М., май-

стри виробничого навчання Лу-

кашенко М.М., Гнатюк О.М. провели конкурс 

«Професіонал своєї справи», метою якого 

було виявити учнів, 

що найпрофесійніше 

володіють сліпим де-

сятипальцевим ме-

тодом набору тексту. 

Найкращими стали:

Гр №13, 2 курс, Щер-

батий Дмитро – 395 

зн./хв

Гр №6, 2 курс, Селез-

ньов Артур – 328 

зн./хв

Гр №4, 3 курс, Бойко 

Владислав – 309 

зн./хв

Гр №7, 3 курс, Кара-

пуз Денис – 302 

зн./хв

Гр №7, 3 курс, Моги-

ла Назар – 290 зн./хв

Гр №6, 2, курс, Пендзельський Денис 287зн./хв

Гр №6, 2 курс, Хоров Владислав 281зн./хв

Квест-кімната — вид інтелектуального 

та активного відпочинку, яку має велику 

популярність серед сучасної молоді. Команду 

із 2-5 чоловік зачиняють у тематичній кімнаті, 

сповненій таємниць, головоломок та загадок. 

В учасників є певний час на те, щоб розгада-

ти всі загадки, котрі приведуть їх до ключа від 

кімнати.

Учасники змушені організовуватись про-

ти завдань. Перемоги можна досягнути лише 

у разі успішного виконання їх всіх. Зіграти 

може кожен. Головне — це логічне мислення, 

загальні знання з інформаційних технологій та 

професійної іноземної мови.

У нашому навчальному закладі 26 листо-

пада викладачами Мельнічук Л.В., Чорбою 

Т.О., Бурою О.М. та Кирильчук М.Л. було 

організовано роботу трьох квест-кімнат із за-

гальною темою «Who is first?».

Командам груп №10, №3 та №45 необхідно 

було протягом 60 хв. виконати різноманітні 

цікаві завдання, щоб в результаті скласти 

слово-код, яке і стало ключем для виходу з 

кімнати. Першими знайшла ключ команда гру-

пи №10. Другою вибралась з квест-кімнати 

команда групи №45.

Участь у грі подарувала всім учасникам 

нові позитивні враження, гарний настрій та 

відчуття перемоги.

Протягом декади було проведено 

ряд виховних заходів із використанням 

інформаційних технологій: 

- у групі №16 викладачем Черниш Т.М. — 

«Шануй батька свого і матір свою…»;

- для учнів 1 курсу викладачами Гладкою 

Л.І., Мельнічук Л.В., Чорбою Т.О. —«Криваве 

клеймо – 33»; 

- у групі №3 викладачами Щербанюк Л.О. 

та Фурман А.В. — «Соціальні мережі: добро чи 

зло?». 

Захід «Соціальні мережі: добро чи зло?» 

проводився у вигляді рольової гри «Суд над 

соціальними мережами» та мав на меті спо-

нукати учнів поглянути на соціальні мережі з 

різних сторін, щепити інформаційну культу-

ру, поглибити знання у сфері законодавства, 

сприяти створенню ситуації успіху.

Викладачами Стець І. І. та Бурою О. М. був 

проведений традиційний щорічний конкурс 

фоторобіт «Світ через об’єктив».

Для участі у конкурсі приймалися креативні 

фотографії та фотоколажі, виконані авто-

ром засобами графічних редакторів з влас-

них фотографій. Допускалась будь-яка 

графічна обробка, крім використання гото-

вих шаблонів. Враховувались фантазія та 

креативність мислення фотографів.

Протягом декади усі бажаючі мали 

можливість переглядати презентації з усіма 

поданими роботами на телевізійних екранах 

училища та на сторінці Facebook «ВМВПУ фо-

токонкурс».

У номінації «Портрет»:

1 місце – Гоголєва Марія, група10

2 місце – Бабій Яна, група 10

3 місце – Болобан Злата, група 29

У номінації «Міський пейзаж»:

1 місце – Зінченко Максим, група 39

2 місце – Скаженюк Максим, група 7

3 місце – Мялковська Євгенія, група 2

У номінації «Чарівність природи»

1 місце – Молодиченко Іван, група 11

2 місце – Скаженюк Максим, група 7

3 місце – Кривонос Богдан, група 39

У номінації «Анімалістичний стиль»

1 місце – Скаженюк Максим, група 7

2 місце – Мялковська Євгенія, група 2

3 місце – Тунік Дмитро, група 13

У номінації «Моменти життя»:

1 місце – Копитько Лілія, група 29

2 місце – Болобан Злата, група 29

3 місце – Тронін Ігор, група 39

На заключному заході декади «ІТ-Всесвіт» 

переможці конкурсу були нагороджені ди-

пломами. Всі учасники конкурсу отрима-

ли  іменні винагороди – сувенірні «гроші» – 

«фотогенійки» із власними портретами.

Протягом декади  були проведені щоденні 

конкурси: конкурс головоломок, ребусів, 

цікавих задач під гаслом «Розгадай ребус – 

отримай бал»; конкурс ребусів і кросвордів 

«Секретар в ІТ-Всесвіті». Найактивнішими 

учасниками стали:  Селезньов Артур, 

гр. 6; Медведчук Вікторія, група 3.

Сучасне життя наврядчи можна уявити без 

інформаційних технологій. У майбутньому нас 

чекає щось нове і несподіване. А тому заходи, 

проведені в межах декади, якщо навіть не да-

ють можливості бігти «попереду потягу», то, 

принаймні, сприяють активним крокам «в ногу 

з часом».

Щиро вітаємо переможців та всіх 
учасників конкурсів та заходів! 

Мельнічук Л.В., Чорба Т.О., 

викладачі спецдисциплін 

ЛЮДИНА  В  ІТ - ВСЕСВІТІ
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«Минуле пам’ятай, теперішнє 

аналізуй, майбутнє плануй»

Виклики сьогодення ставлять 

перед громадянами нашої країни 

реалізації безлічі завдань,  які 

стоятимуть на захисті нашої дер-

жави. Так одним із приорітетних 

напрямків держави є впроваджен-

ня національно-патріотичного вихо-

вання. Сучасне виховання молодо-

го покоління українців передбачає 

їх звернення до історії свого наро-

ду, культурних надбань звичаєвості 

та традиційності. 

Колектив та учні Вінницького 

міжрегіонального вищого професійного 

училища на чолі з директором Дмитри-

ком Олександром Дмитровичем, який 

є першим заступником крайового от-

амана Вінницького крайового товариства 

Українського козацтва Книжника Андрія 

Михайловича, реалізовують вивчення, 

відродження та збереження тієї славної 

минувшини наших предків-козаків.

У силу тих обставин, які уже протя-

гом 5-ти років відбуваються на теренах 

нашої держави, ми повинні бути, як ніколи  

об’єднані, та звертатись до історичної 

спадщини наших предків, а доба козацтва 

чи не найкраще охарактеризовує міцний 

та непохитний дух українства.

 З цією метою наш навчальний за-

клад намагається долучатись  до якомога 

більшої кількості дійств, приурочених та 

присвячених козацькій звитязі, популя-

ризувати серед молоді дослідження та 

вивчення  історії своєї малої Батьківщини, 

проводити експедиційну та дослідницьку 

роботу. 

За цими напрямками щорічно учні учи-

лища беруть участь у безлічі заходів, які 

спрямовані на виховання молоді в дусі 

патріотизму, одними з таких є козацька 

гра-забава «Сокіл-Джура», де розігрують 

призи в історико-краєзнавчому квесті 

«Скарби Івана Богуна», переносять 

та відтворюють дух козаччини на свя-

то  Покрови Пресвятої Богородиці, яке 

віднедавна і є Днем Української армії.  

Цьогоріч започатковано і екскурсійно-

краєзнавчу діяльність по вивченню історії 

рідного краю, адже Вінниччина багата на 

ісорико-культурні пам’ятки часів славних 

лицарів козаків-характерників Івана Богу-

на., Івана Сірка та ін., слава яких луна че-

рез віки . 

 Так учні навчального закладу з метою 

всебічного культурного розвитку, ознай-

омлення з пам’ятками природи, історії, 

культури їх вивчення та дослідження 

здійснили історико-краєзнавчу експе-

дицію місцями козацької слави Східного 

Поділля під назвою «Вінниччина – край 

козацької звитяги», маршрут якої проля-

гав Липовецьким та Іллінецьким района-

ми.

Охарактеризовані плани педагогічного 

та учнівського колективів й на майбутнє: 

продовжувати роботу за даним напрям-

ком, відвідати та досліджувати місця 

козацької бойової слави рідного краю і 

України загалом та долучатись до збере-

ження історико-культурної спадщини на-

шого народу.

Цьогоріч знаковою подією для нашого 

навчального закладу є й те, що 22 грудня 

його відвідав гетьман Українського ко-

зацтва Пантелюк Микола Миколайович.

Ось на дворі вже ХХІ століття, сучасні 

українці навчились звертатись до своєї 

історії, вшановувати та пам’ятати її. Осо-

бливо приємно, що до традицій минув-

шини схиляється все більше і більше 

молоді, звичайно  завдячуючи діяльності  

козацьких організацій, які вивчають, 

зберігають та популяризують славне ми-

нуле українського народу.  

«Зберігай традиції минувшини, вони 

віднайдуть свого відображення в майбут-

ньому!»

Кермаш В.С. та Нагірна Т.В., 

викладачі

Кожен громадянин нашої держа-

ви знає, що сьогодні відбувається 

євроінтеграція України. Але для чого 

нам це потрібно? 

Основними цілями ЄС є створення 

економічного союзу з найвищим рівнем 

інтеграції економік держав.

На своїх уроках географії з розділу «Країни 

Європи», ми з учнями намагаємося з’ясувати, 

які чинники впливають на інтеграційні про-

цеси в Європі та яку участь у цьому бере 

Україна. Вигідне географічне положен-

ня, значні природні ресурси, загальні 

особливості економічного розвитку, історично 

сформовані господарські зв’язки, відносна 

однорідність етнічного складу населення. 

Всі перераховані характеристики властиві 

всім країнам Європи. На сьогодні до скла-

ду ЄС входять 28 держав. Україна підписала 

Угоду про асоціацію з Європейським Со-

юзом та визнана як така, що має перспек-

тиву членства у разі виконання відповідних 

умов. Ці умови або критерії були схвалені на 

засіданні Європейської Ради у Копенгагені у 

1993 році. Цим критеріям мають відповідати 

країни-кандидати на вступ до ЄС: демократія, 

верховенство права, повагу та захист мен-

шинств; незалежні органи правосуддя, орга-

ни конституційної юрисдикції; створення умов 

для нормального функціонування держав-

них установ; проведення вільних і справед-

ливих виборів; наявність як дієвої ринкової 

економіки, так і здатності витримувати конку-

рентний тиск і дію ринкових сил у рамках ЄС; 

виконання маастрихтських критеріїв: цінова 

стабільність, дефіцит бюджету, державного 

боргу, стабільність національної валюти.

Постає питання, яке постійно мені став-

лять учні: чому ж наша Україна маючи все те, 

що мають високоекономічно розвинуті країни 

Європи, є країною перехідної економіки та 

має невисокий рівень життя населення. Отже, 

одними із умов членства ЄС є незалежні ор-

гани правосуддя, тобто єдиний закон для 

всіх людей незалежно від статків, боротьба 

з корупцією, проведення економічних ре-

форм. А найголовніше – демократія, свобода 

слова, раціональне використання природ-

них ресурсів, на які так багата наша держава. 

Все це може в майбутньому привести Україну 

до членства в ЄС, тобто дати можливість 

бути рівними розвинутим країни Європи, 

найголовніше покращення рівня життя нашо-

го населення.

Довгань І.І., 

викладач біології і географії

КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ У 
ВІННИЦЬКОМУ МВПУ

«Козак – це українець, 

а українець  - це козак»

Пантелюк М.М.

22 грудня у день святої 

Анни у стінах «Вінницького 

міжрегіонального вищо-

го професійного учили-

ща» відбулася знакова 

подія для усієї козацької 

спільноти України, а саме 

Всеукраїнська президія 

генеральної старшини 

Українського козацтва, 

за головування гетьма-

на українського козацт-

ва Пантелюка  Миколи 

Миколайовича. 

Членами козацької ради 

стали представники генеральної старшини з 

усіх куточків України. Варто відзначити , що до 

роботи у раді долучилися представники Гуцуль-

щини, серед присутніх були також такі особи, як 

Володимир Степанович Пілат, який, до речі, уже 

бував у стінах нашого навчального закладу та є 

засновником відродження бойового гопаку, який 

свого часу був популяризований і в нашому на-

вчальному закладі. На сучасному етапі це бойо-

ве мистецтво набуло статусу національного виду 

спорту.

Робота ради розпочалася з вшануван-

ня пам’яті  загиблих побратимів козаків та 

випускників нашого навчального закладу, які по-

клали своє життя за Україну  в зоні проведення 

АТО.

Велика увага роботи ради приділялась таким 

питанням, як волонтерський рух УК, обумовлю-

валось питання про прийняття Закону України 

«ПРО УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО» та вироблення 

стратегії його впорядкування. Найбільша ува-

га була прикута  до військово-патріотичного 

виховання молоді, його напрямів діяльності, 

системності. У цьому напрямку роботи своїми 

досягненнями поділився отаман Маньківського 

козацького полку Уманського коша ім І.Гонти., 

осавул Карпенко Петро Миколайович та Си-

вак Володимир Миколайович, які,  до речі, є 

освітянами. Вони передали нашому навчаль-

ному закладу матеріали з досвіду роботи в на-

прямку військово-патріотичного виховання та 

заручилися співпрацею з даного питання.

Далі на порядку денному у ході ради було 

прийнято рішення про включення до складу УК 

Вінницьке крайове товариство УК, а Книжника 

Андрія Михайловича призначити крайовим от-

аманом  УК у званні генерала-осавула.

Традиційно на завершення гетьман УК 

Пантелюк Микола Миколайович перейшов 

до вручення нагород за досягнення перед  

Українським козацьким рухом.  У ході вручен-

ня нагород був відзначений козацькою грамо-

тою за сприяння, розвиток та популяризацію 

козацького руху серед молоді, а також активну 

громадську позицію в напрямку волонтерства 

та допомоги бійцям АТО наш директор, а за 

сумісництвом перший заступник крайового от-

амана ВКТУК Дмитрик Олександр Дмитрович  

та навчальний заклад загалом.

По закінченню ради гетьман привітав усіх із 

прийдешніми святами та побажав міцного ко-

зацького здоров’я, а нашому навчальному за-

кладу успіхів та процвітання.

Насамкінець учасники ради долучилися до ча-

стування традиційної козацької страви  - кулішу.

Булавний УК Кермаш В.С., 

викладач суспільних дисциплін

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
КОЗАЦЬКА РАДА 

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

ТРОХИ ПРО ЄС ТА УКРАЇНУ
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БЕСПЛАТНЫХ ЛАНЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Кожному з нас щодня дається 

шанс стати кращим, здобути нові 

знання, навчитись професійним на-

викам, поспілкувавшись із друзями, 

одногрупниками, зробити дивовижні 

відкриття в собі, оточуючих, одер-

жати незабутні враження. Проте це й 

ще прекрасна нагода проявити себе, 

перевірити власні сили і можливості. 

І територією наших змін найчастіше, 

звісно, виступають уроки, спортивні 

секції, різноманітні гуртки, майстер – 

класи тощо.

Поряд із тим, у нашому навчальному 

закладі діє спеціалізований тренінговий про-

ект для старост груп «Школа лідера», який 

має мету активізувати учнівське самовря-

дування в групах. Очолюють даний проект 

заступник директора з виховної роботи Біла 

Л.О. та викладач Грибик Т.А.

Заняття у «школі» проходять у теплій, 

дружній атмосфері, де кожен староста вільно 

може висловити свою думку або власні 

сумніви. Я із задоволенням відвідую та ко-

ординую роботу сектора старост першого 

курсу. Для спільної взаємодії ми прийняли 

правила роботи, нестандартно познайоми-

лись, пропрацювали обов’язки та виконали 

уже достатньо велику кількість вправ, зо-

крема, це «Бінго», «Цінності», «Аукціон», на-

малювали герб власного життя, пройшли 

ряд психологічних тестів, а також записали 

декілька порад щодо формування лідерських 

якостей та як організувати самого себе.

Будь – яка теорія перевіряється практи-

кою життя, і тому до виконання поставле-

них завдань готувалась особливо ретель-

но: разом із класним керівником Мельнічук 

Л.В., майстром в/н Лукашенко М.М., акти-

вом групи підготували презентацію-звіт про 

результати діяльності групи №10 за місяць, 

показавши залученість майже кожного учня 

в позаурочній діяльності, успішність групи, 

рівень досягнень тощо. 

 Виступ із такими презентаціями-звітами 

дав нам можливість познайомитись із тим, 

як здійснюється учнівське самоврядування в 

інших групах. До активного обговорення до-

лучились Пшенична Анастасія (група №3), 

Вишневська Любов (група №2), Реуцький 

Валентин (група № 39) тощо.

Нещодавно у складі всього старостату 

ми стали учасниками творчих зустрічей із 

поетесою Тетяною Романовою, лауреатом 

обласної літературної премії ім. М. Стельма-

ха та викладачем медичного університету, 

лікарем, психологом Дубовим О.О.. Обидві 

зустрічі були по – своєму цікаві і націлені на 

те, щоб ми не були егоїстичними та байдужи-

ми до своїх одногрупників, а навпаки навча-

лись відповідальності, дружелюбності, щоб 

ми допомагали та підтримували інших.

І не дивлячись на те, що пройшло лише 

декілька місяців нашої роботи, і у нас, ста-

рост першого курсу, ще не все належним чи-

ном виходить, але я вірю в те, що не зупиня-

ючись, спільними зусиллями подолати мож-

на все, і найцікавіше ще попереду! 

Бойчук Діана, 

староста групи№10

Вінницький навчальний науковий 

центр Одеської національної академії 

зв’язку «ОНАЗ» ім. О.С. Попова та 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне учи-

лище» співпрацюють майже з момен-

ту створення Центру, а це вже більше 

15 років. 

За цей час чимало випускників училища 

були і є студентами зазначеного навчаль-

ного закладу. Є й такі, що навчались (навча-

ються) у Вінницькому ННЦ, а потім повер-

нулись і працювали (працюють) в училищі. 

Зараз серед 127 студентів повного терміну, 

випускників училища - 66 чоловік, із них 31 

навчається за бюджетною формою.

Вінницький навчально-науковий центр 

- це структурний підрозділ Одеської 

національної академії зв’язку. Сама ж 

Академія – державний навчальний заклад I 

рівня акредитації. Навчання здійснюється у 

м. Вінниці за заочною формою, спеціальність 

«Телекомунікації та радіотехніка». Існує як 

бюджетна форма навчання, так і за кон-

трактом. Спеціальність 172. Телекомунікації 

та радіотехніка передбачає бакалаврсь-

кий освітній рівень за спеціалізаціями: 

«Комп’ютерні мережі та Інтернет», 

«Мобільний зв’язок», «Телекомунікаційні си-

стеми та мережі».

Магістерський освітній рівень можна 

здобути за спеціалізаціями: «Інформаційні 

технології та системи у бізнесі», 

«Комп’ютерні мережі та Інтернет», «Про-

грамне забезпечення інформаційних ме-

реж зв’язку», «Телемедицина», «Мобільний 

зв’язок», «Мультисервісні засоби 

телекомунікацій», «Телекомунікаційні систе-

ми та мережі», «Технології та засоби волокон-

но-оптичного зв’язку». 

Якою ж є перспектива працевлаштування 

випускників, що навчаються за вище пере-

рахованими спеціальностями? Випускники 

Вінницького центру обіймають інженерні та 

керівні посади в галузі телекомунікацій, у 

підрозділах транспортної телекомунікаційної 

мережі зв’язку України, мережах абонентсь-

кого доступу та наукових організаціях, ме-

режах мобільного зв’язку, радіотелевізійних 

передавальних центрах, радіонавігації та 

радіолокації. На підприємствах різної форми 

власності міста, області, України.

Значна кількість випукників 

впрацевлаштовані в компаніях IT-галузі, 

таких як: «Luxoft», «NetPeak», «Data Art», 

«NetCracker», «IT Ukraine», «Miratech» та інші. 

Випускники обслуговують мережі зв’язку 

та комп’ютерні мережі фінансових структур 

газового та нафтового комплексів України, 

Укразалізниці та силових структур.

У 2018 році лише 3 випускники училища 

були зараховані студентами першого курсу. 

На перший погляд, це, звісно, не так і багато, 

проте варто зазначити, що суттєвими під час 

вступу є результати ЗНО, які у більшості ба-

жаючих (27 чоловік) були недостатніми. 

Саме тому у січні 2019 року Вінницький 

навчальний науковий центр планує розпоча-

ти підготовчі 4-х місячні курси, які передба-

чатимуть підготовку до успішного складан-

ня ЗНО з математики, української мови та 

літератури, фізики.

При зарахуванні до навчального закладу 

слухачам підготовчих курсів додаватимуться 

10 пільгових балів.

На березень 2019 року запланова-

но дистанційний онлайн-етап, а у квітні 

- очний етап на базі Вінницького центру 

Всеукраїнської олімпіади Вищого навчаль-

ного закладу для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної 

середньої освіти з математики, фізики, 

української мови та літератури. Участь у 

Олімпіаді безкоштовна та дає можливість от-

римати при участі в конкурсі під час вступу до 

академії пільгових 20 балів.

Тому, якщо Ви випускник 2019 року, не 

відкладайте обрання вищого навчального за-

кладу на завтра! Вступна компанія 2019 року 

розпочалась – рішення за Вами! 

Вінницький навчальний науковий центр 

Одеської національної академії зв’язку 

«ОНАЗ» ім. О.С. Попова чекає саме на Вас!

Герасимлюк В. С., керівник  

Вінницького ННВЦ Одеської 

національної академії зв’язку 

ім. О.С. Попова

Мечтать вовсе не плохо, если сохра-

няется при этом умение трезво оце-

нить ситуацию и сделать выводы. Не 

соблюдать постоянную трезвость оце-

нок удается немногим, жизнь между 

реальностью и мечтаниями чаще всего 

сдвигается в сторону сказки. 

Так легче, к тому же очень многие не уме-

ют трезво оценить ситуацию именно в реша-

ющие моменты – достаточно вспомнить о не-

удачных браках и нелепых самооценках.

Не так давно была нам навязана и государ-

ственная мечта о молочных реках с кисельны-

ми берегами. Работали все хуже, а мечтали 

все живописнее. Впрочем, если собрать все 

обнародованные в последнее время проекты 

по устройству замечательной жизни, то сле-

дует признать, что и теперь реализма в обще-

стве не прибавилось, а фантазеров не стало 

меньше. Наши психологи обнародовали в 

утешение массам даже теорию о так называ-

емой «энергии» желания. Накопится, мол, ее 

достаточное количество, и нужное событие 

произойдет как бы само собой. Их бы уста-

ми!..

Иногда, когда становится ясно, что на свое 

государство надежд почти не осталось, люди 

начинают придумывать целые страны, где 

хорошо и тепло сразу всем. Запад, согласно 

этой теории, ждет нас не дождется (в Герма-

нии есть по этому поводу шутка: «Быв-

шие советские очень быстро придви-

гаются к Западу. Так быстро, что Запад 

едва успевает отскакивать»). Согласно 

статистике ООН, на свете около 20 

миллионов людей постоянно мечутся 

за пределами своих стран. Они ушли 

оттуда и хотят теперь попасть в стра-

ны более щедрые и лучше устроенные. 

Люди бегут за собственной мечтой, 

которую, им кажется, невозможно осу-

ществить дома, и мечтают, что все сбу-

дется как бы само собой.

Действительно, есть страны, где бедных 

подкармливают, выдают им пособия. Пожив 

в нескольких государствах подолгу, я, впро-

чем, так и не обнаружил ни одного, где мож-

но дармовые льготы с подачками получать 

просто так и неограниченно. Более того, не 

знаю ни одного государства, где получатель 

пособий не ощутил бы своего неравноправия 

с местными жителями, которые зарабатыва-

ют на жизнь и ничего не у кого не клянчат. Как 

гласит старая американская поговорка: «Бес-

платных ланчей не бывает». Эмигранты хоро-

шо постигли смысл этих слов.

Страны побогаче стремятся отгородить-

ся от попрошаек. Те же Соединенные Штаты 

определяют для граждан каждого государ-

ства особые квоты на въезд в зависимости 

от того, сколько народу из этой страны при-

езжает к ним на время, а остается навсегда. 

Сейчас мы у американцев в немилости, пото-

му что очень уж много у них нелегальных эми-

грантов из бывшего Союза. В Америке ко мне 

звонили мечтатели, когда-то голосовавшие 

за меня на выборах в Харькове, и требовали, 

чтобы я как депутат облегчил их американ-

скую жизнь. Это уже совсем с безнадеги…

К чему я клоню? К тому, что лучше всего 

живется там, где люди собрались с силами 

и устроили дома приличную жизнь. Кста-

ти, Америка – одна из таких стран. При всей 

склонности к мечтаниям, очень важно иметь 

страну осуществленной мечты. В идеале ее 

адрес должен совпадать с местами, где жили 

отец, мать, их родители и все другие близкие 

люди. Что же касается Америки, то замеча-

тельный заокеанский писатель Генри Миллер 

сформулировал очень точно: «Америки не су-

ществует вообще. Ее нет. Это название, кото-

рое люди дали вполне абстрактной идее…». 

Хорошо, когда эту идею удается осуществить 

дома.

Виталий Коротич, Бульвар Гордона 

№48 (708)
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У світі навколо нас багато всього цікавого 

та захоплюючого. Кожен може знайти собі 

щось до душі. Захоплення людини – це те, що 

вона робить не тому, що треба, а тому, що їй 

це подобається. Існує багато речей, які викли-

кають у нас інтерес, проте серед них, я хочу 

виділити  професію кухаря 

Немає такого місця на землі, де б не користували-

ся послугами кухарів. Наша професія тісно пов’язана з 

іншими професіями по простій, але життєво важливій 

причині – всім потрібна їжа.

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» надає якісні освітні по-

слуги та допомагає учням реалізуватися у житті. Тут 

працюють чудові вчителі, які можуть цікаво доне-

сти до учнів знання, які потрібні їм не лише для на-

вчання та роботи, а й будуть ко-

рисними у самостійному житті. Це 

цікаві, захоплюючі уроки вироб-

ничого та теоретичного навчання, 

виїзди на майстер-класи, ярмарки 

- усе це допомагає учням більше 

зацікавитися своєю професією. 

У 2018 році закінчив навчан-

ня учень групи №41 Зверько Де-

нис, який завітав до нас у гості та 

поділився своїми враженнями та 

здобутками .

Група №41, яка навчається за 

професією «Кухар. Кондитер», радо 

зустріла випускника, він розповів, 

що навчання в ДПТНЗ «ВМВПУ» до-

помогло йому знайти своє покли-

кання та здобути знання, які допомогли йому знайти 

улюблену професію, яка приносить не лише прибуток, 

але й задоволення. Він не шкодує, що прийшов вчити-

ся до нашого закладу, адже тут він знайшов хороших 

друзів, здобув професію.

Денис розповів, яку роль зіграло навчання в його 

житті, як це захопливо і цікаво, бо кулінарія - це не 

просто професія, а справжнє мистецтво, яке тре-

ба кожного року удосконалювати, адже технології 

не стоять на місці . Ми зрозуміли, що навчання - це 

найголовніше у нашому житті , адже без розвитку та 

знань людина не зможе зайняти комфортне для себе 

місце в суспільстві.                                                 

Л.С.Андрущенко, 

майстер виробничого навчання

Як правило, кожен із нас про 

щось мріє, чогось бажає, до чогось 

прагне й нарешті досягає.

Група № 16 навчається лише на І курсі. 

Та вже зараз дівчата думають про своє 

майбутнє. Адже чим раніше визначаться, 

тим більше буде часу для того, щоб вдо-

сконалити свої знання з тих предметів, які 

особливо знадобляться у майбутньому.

Саме тому 04.12.2018 було 

організовано профорієнтаційну зустріч 

учнів нашої групи у Вінницькому дер-

жавному педагогічному університеті 

ім. М.М.Коцюбинського. В атмосфері 

співпраці з викладачами відбулося знайомство зі 

спеціальностями навчального закладу.

По завершенню екскурсії нас провели до Музейно-

просвітницького центру, який включає музей історії 

університету, музей Михайла Коцюбинського, музей 

етнології Поділля, конференц-залу, виставкові площі.

Дівчата отримали багато позитивних вражень від 

побаченого й почутого. Всі поверталися з екскурсії в 

піднесеному настрої, а дехто вже для себе вирішив, 

що обов’язково сюди повернеться після закінчення 

нашого навчального закладу.

Майстер виробничого навчання Л.В.Березюк

1 листопада 2018 року в групі №39 відбулась зустріч з випуск-

ником 2018 року Юрківським Андрієм, який розповів про те, як 

проходило його навчання у “Вінницькому МВПУ”, за професією 

“Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування”.

Під час зустрічі Андрій поділився з учнями своїми спогадами про уро-

ки виробничого навчання та виробничу практику. На ІІІ курсі тодішня ви-

пускна група №39 побувала на екскурсії в ТОВ “Парк Аудіо ІІ”, яке є одним 

з найбільших в Україні виробників професійного музичного обладнання. 

Андрій завжди мріяв працювати на цьому підприємстві, так, як активно 

слідкував за цією компанією і неодноразово бував на великих виставках 

техніки ТОВ “Парк Аудіо ІІ”. По закінченню надзвичайно цікавої екскурсії 

Андрій вже був повністю впевнений у своєму виборі місця, де він хоче пра-

цювати. 

Проходячи практику на даному підприємстві Андрій зарекомендував себе 

кваліфікованим робітником, а по закінченню практики його охоче прийняли 

до колективу ТОВ “Парк Аудіо ІІ”.

У розмові з учнями групи №39 випускник наочно представив учням свою 

роботу та звернув їхню увагу на те, що усі предмети важливі і навіть ті, що 

на перший погляд здаються не зовсім цікавими. Також він звернув ува-

гу на те, щоб діти більше приділили часу урокам виробничого навчання та 

спеціальних дисциплін. Адже саме на них Андрій навчився практично всього, 

що зараз вміє та знає.

Учні із зацікавленістю слухали випускника та ставили йому безліч 

цікавих запитань. І зробили для себе висновок, що не помилилися з вибо-

ром своєї професії, а також, що на сьогоднішній день професія “Монтаж-

ник інформаційно-комунікаційного устаткування” потребує кваліфікованих 

робітників, якими учні групи №39 і хочуть стати.

М.А. Домінов, майстер виробничого навчання

НАЗУСТРІЧ 
ПРОФЕСІЇ

З метою виховання любові до рідного краю, 

збагачення знань про свою малу батьківщину 

її історичне минуле, цікавих людей, культурні 

та історичні надбання наших предків учні на-

шого навчального закладу, а саме учні груп 

№№ 39, 4, 2, 41 відвідали музей - садибу ім. 

М. І. Пирогова, та церкву-некрополь, де уже 

понад 137 років у забальзамованому вигляді 

покоїться тіло легендарного хірурга.

Наші учні мали можливість ознайомитися з життям 

та науковою творчістю по праву легендарного хірурга, 

який вважається батьком польовою хірургії, одним із 

засновників червоного хреста, творцем анатомічного 

журналу, який і досі використовується у хірургії та не 

має світових аналогів. 

Окрім вище перерахованого, за словами генія-

педагога Ушинського, Микола Пирогов є великим та 

знаним педагогом, який зробив революційні зміни в 

педагогічній науці.

Цьому видатному хірургу завдячують своїм жит-

тям такі видатні постаті світової історії, як Джузепе 

Гарібальді, видатний хімік Мендєлєєв та наш земляк, 

уродженець Віниччини, тоді подільської губернії, ле-

гендарний матрос Кішка, про якого знаний хірург зга-

дував: «Вот в который раз оперирую этого храброго 

лазутчика Кошку, смелости которого хоть одбавляй».

Унікальність та велич Пирогова полягає і в тому, 

що це перша людина у світі, яка є забальзамованою. 

Тіло хірурга вже понад 137 років зберігається у церкві-

некрополі, яку побудувала його дружина, також це 

єдиний випадок, коли священний синод дозволив 

бальзамування тіла.

Вінничани повинні гордитись, що саме наша мала 

Батьківщина стала прихистком на старості літ для 

генія медичної науки, велич якого прославлена на 

віки.

Досліджуйте історію рідного краю та при-
множуйте його багатство.

Кермаш В.С., викладач суспільних дисциплін,

Домінов М.А., майстер виробничого навчання

Грудень – зимовий місяць, сповнений веселими зустрічами та чудовими 

святами. Так, у День захисника Вітчизни, до навчального закладу завітав 

наш випускник 2014 року – Максим Луценко. На даний час він працює на 

фірмі «ВАК» системним адміністратором та ще навчається у Вінницькому 

ДПУ на факультеті Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.

Учні групи №13 радо зустріли гостя. Максим розповів про свою роботу 

та теперішнє навчання. Його дуже здивувало, що учні так зневажливо став-

ляться до навчання, адже це найліпший час для здобуття молодою люди-

ною освіти в такому навчальному закладі, де майстри виробничого навчан-

ня та викладачі докладають максимум зусиль для здобуття учнями професії 

та повної освіти.

Максим закінчив училище в 2014 році з червоним дипломом, брав ак-

тивну участь в позаурочній діяльності та був призером олімпіад з пред-

мету «Інформаційні технології» серед навчальних закладів в м. Вінниці, 

переможцем конкурсів фахової майстерності з професії «Оператор 

комп’ютерного набору». 

Під час навчання у Максима з’явилась мрія – бути майстром своєї спра-

ви та стати гарною людиною. Вдосконалення своїх професійних навичок 

розпочав з уроків виробничого навчання, виконуючи завдання підвищеної 

складності та підготовкою до конкурсів та олімпіад. Тому вибір майбутньої 

професії був цілеспрямований – піти вчитися комп’ютерним технологіям. 

Він зрозумів, що навчання інформаційним технологіям – це наше майбутнє.

Постійна робота над собою допомагає в досягненні мрій. Найголовніше 

– не боятись брати на себе відповідальність. Розумова високооплачувана 

робота в колективі – чого ще бажати? 

О.М. Гнатюк та В.В. Тихоненко, майстри виробничого навчання

ЗНАЙ ТА ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ

ПРОФЕСІЯ, ЯКА ПРИНОСИТЬ 
ЗАДОВОЛЕННЯ МРІЇ 

ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ!

ЗАМИСЛЮЮЧИСЬ НАД МАЙБУТНІМ
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Хто з нас може уявити сьогодення без 

спілкування в соціальних сервісах, без «Ок, 

Google!», без можливості швидкого пошуку 

інформації, без інтернет-покупок та іншого? 

Для молодого покоління відсутність доступу 

до мережі Інтернет перетворюється ледь не 

на трагедію. 

Нормою стало використання можливостей 

Інтеренет щодня, завжди і всюди! Тому стають акту-

альними питання: 

«Як зробити інтернет-серфінг безпечним?»

«Як не стати жертвою інтернет-шахраїв?»

«Як не втратити персональні дані?»

«Як захистити дитину в Інтернеті?»

Шляхам вирішення цих проблем приділяється 

багато уваги не тільки на уроках інформатики, а і в 

інтернет-спільнотах. 

Так, наприклад, онлайн портал «На урок» за-

пропонував Всеукраїнський конкурс «Безпечний 

Інтернет», з метою допомогти учням засвоїти пра-

вила поведінки в мережі та закріпити отримані 

раніше знання про безпеку в онлайні.

За сприяння викладачів Мельнічук Л.В., Чорби 

Т.О. та Черниш Т.М., учні нашого навчального закла-

ду теж перевірили свої знання та отримали наступні 

результати.

Дипломи 1 ступеня: Хмель Іван, Бондаренко 

Даніель, Голомисюк Влад, Джижула Тимофій, Гонча-

ров Євгеній, Олійник Лідія, Олійник Валерія.

Дипломи 2 ступеня:  Шуригін Максим, Мінзов 

Даніїл, Белостегнюк Дмитро, Блащук Максим, Во-

йтюк Максим, Герасимов Артур, Марчук Олександр, 

Гаврилюк Анастасія, Заїка Тарас, Іщук Іванна, Тихо-

нов Дмитро, Селезньов Артур, Топоровська Юлія.

Дипломи 3 ступеня: Д о р о ш  М а к с и м ,   

Молодиченко Андрій, Наконечний Ростислав, Бой-

чук Діана, Кисліцин Віталій,  Корнієнко Дмитро, 

Мальований Дмитро, Сошинський Володимир, 

Філімоненко Єлізавета.

Портал «На урок» пропонує пам’ятку, вико-

нання якої зробить ваше використання мережі 

безпечнішим. Використовуйте безмежні можливості 

з розумом та користю! 

Мельнічук Л.В. та Чорба Т.О., викладачі

Hour of Code – це безкоштов-

на міжнародна освітня ініціатива, що 

спрямована на популяризацію ІТ серед 

учнів  навчальних закладів за допо-

могою проведення одного спеціально 

розробленого інтерактивного уро-

ку інформатики. За час існування 

ініціативи в ній взяло участь понад 460 

мільйонів школярів зі 180 країн.

Цього року «Година коду» відбулася 3-9 

грудня в рамках тижня комп’ютерних наук 

по всьому світу. В Україні «Година Коду» вже 

втретє проходила за ініціативи компанїї «Май-

крософт Україна» та Фонду BrainBasket.

Глобальний рух підтримали Барак Оба-

ма, Білл Гейтс, Марк Цукерберг та чима-

ло інших політиків, акторів та музикантів. В 

Україні ініцативу також підтримали відомі 

особистості, такі як Сергій Притула, Олег 

Скрипка, Олександр Педан та інші

«Година коду» стала популярною у світі 

саме завдяки своєму унікальному формату, 

який допомагає відчути себе програмістом. 

У формі гри та зі зрозумілими інструкціями 

учень за одну годину вчиться писати код, 

відразу бачить результат своєї робо-

ти і пишається зробленим. Багатьом це 

допомагає розпалити інтерес до навчання та 

розширити світогляд. При цьому усе це абсо-

лютно безкоштовно.

За ініціативи викладачів Чорби Т.О. та 

Мельнічук Л.В учні груп 45, 6, 7, 13 також до-

лучились до години коду. Групи працювали за 

різними напрямами.

Групи 45, 7, 13 використали урок – «Learn 

How to Code with Karel the Robot». Спробували 

кодувати мовою Python і вирішувати пробле-

ми, керуючи Карелом Роботом через джунглі, 

гори і пустелі. Карел слідує конкретним 

інструкціям, як справжній робот. Учні вико-

нали програмування за допомогою простих 

команд, таких як «перейти», «отримати» 

та «поставити». Дізнались, як побудува-

ти повторювані цикли та умови у програмі, 

визначили власні команди для Карела. 

Учні групи 6 використали урок – «Dance 

Party» та створили код танцювального вечо-

ра для обміну з друзями. Завдяки Кеті Перрі, 

Мадонні, Дж. Балвіну, Сії, Кіт Урбан, Сіарі та 

ще 25 виконавцям вечірка вийшла незабут-

ньою. Учні курсу «ІТ-школярик» відчули себе 

маленькими програмістами і подорожували із 

Майнкрафт.

Година коду дає можливість зрозуміти, що 

будь-яка мова програмування є цікавою та 

доступною. Навчайтесь та розважайтесь ра-

зом із нами! :) 

Використані джерела: https://

brainbasket.org/

Чорба Т.О., Мельнічук Л.В.

Людський мозок унікальний. Він здатний виробляти безліч 

геніальних ідей і втілювати їх в життя. Важливим дітищем напруженої 

роботи думки представника gomo sapiens є комп’ютер. Винайден-

ня комп’ютера дало «зелене світло» появі мережі Інтернет і такого 

розділу інформатики, як комп’ютерна графіка. Класичним прикла-

дом останньої можна назвати 3D-формат зображень. 

У фахівців, що розробляють тривимірні анімації є Всесвітній день комп’ютерної 

графіки - це третій день грудня.

День проведення був обраний виходячи з креативних міркувань фахівців: 3 

грудня повторює абревіатура «3D». Переконайтеся самі: 3D – 3Deсember. 

Першу компанію під назвою «Evans & Sutherland» з виробництва комп’ютерної 

графіки заснували ще в 1968-му році. Одним з її засновників був американський 

вчений у галузі інформатики Айвен Сазерленд. Будучи аспірантом, Айвен написав 

програму Sketchpad, яка дозволяла створювати простенькі тривимірні об’єкти. 

Проте існує думка, що справжнім батьком-засновником 3D є Чарльз Уітстон, 

який винайшов у 1849 році перший стереоскоп. Пристрій був схожий на великий 

бінокль, перед окулярами якого ставилися подвійні малюнки, які ставали для гля-

дача об’ємними. Ці картинки годинами розглядалися щасливими володарями 

стереоскопів. Такий собі індивідуальний «кінотеатр». У Лондоні навіть провели 

рекламну кампанію під гаслом «жодного будинку без стереоскопа». Сьогодні ми 

можемо побачити приблизно те ж саме: 3D з кінотеатрів переселяється в кварти-

ри. Існують телевізори з тривимірним екраном, в якому отримуємо об’ємне теле-

бачення без жодних окулярів.

За матеріалами Інтернет підготувала викладач Щербанюк Л.О.

ГОДИНА  КОДУ  2018

БЕЗПЕЧНИЙ                
ІНТЕРНЕТ

ДЕНЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
ГРАФІКИ

У 1950 році Генеральна Асамблея 

ООН запропонувала всім державам 

святкувати 10 грудня як День прав лю-

дини, бо саме в цей день в 1948 році 

було прийнято Загальну декларацію 

прав людини. 

Адже кожна людина має право на життя, 

особисту недоторканість, рівність перед за-

коном, невтручання в особисте та сімейне 

життя, недоторканість житла, свободу думки, 

совісті та релігії, право на справедливий і неу-

переджений суд, право на працю та справед-

ливу винагороду за неї, яка б забезпечувала 

гідні умови існування людини.

У рамках Всеукраїнського тижня права 

гуртківці «Феміди» Базюк Н., Лободюк В., 

та Коваль В. опитали учнів групи №14 «Що 

таке права людини?» і отримали дуже ба-

гато різних відповідей. У кожного є своє 

специфічне розуміння прав людини. 

Норовічук М. 

Наша Конституція проголошує право на 

освіту. Але як щодо права на якісну і прак-

тичну освіту? Чому наші документи на освіту 

не визнають у інших країнах? Побутує думка, 

що наша освіта - це марнування часу. Резуль-

тат - багато моїх знайомих поїхали вчитись 

за кордон. Там залишаються і працювати. 

Зрозуміло, що не від щасливого життя. Сам 

виїжджати поки що не планую. Життя покаже.

Осіпов Б . 

А я можу порівняти наш навчальний заклад 

з державою. Де директор – президент і є га-

рантом наших прав і свобод, викладачі і май-

стри – депутати і приймають важливі рішення 

щодо організації нашого учнівського життя. А 

ми – народ, громадяни учнівської держави. 

І мир і злагода у нас будуть тоді, коли ми не 

будемо порушувати права інших і кожен буде 

належним чином виконувати свої обов язки. 

Паридуха Н.

Права людини існують тому, що ми — люди 

і вони нам дані з народження. Але я вважаю, 

що одних лише прав замало, необхідно мати 

і розум і виховання, щоб ними скористатися 

і вміти їх відстоювати. Серед моїх знайомих, 

багато є таких, що їхні права порушувалися, 

але вони навіть не намагалися їх захистити, 

бо переконані, що нічого з того не вийде. Тут 

дві проблеми – низька правова культура на-

ших громадян і велика недовіра до судової 

влади і правоохоронних органів. Можливо, з 

часом рішення разом будуть приймати суд-

дя та довершений суперкомп’ютер, якому не 

треба давати хабарі. Як вам подобається така 

ідея? 

Левицький В.

Я поважаю кожну думку, поважаю кож-

ну людину. Дуже спокійно ставлюся до лю-

дей з пірсингом та татуюваннями, мусуль-

ман чи християн. Мій знайомий, який по-

фарбував волосся у чорний колір має право 

на індивідуальність. Знаю, як багато лю-

дей страждає від того, що їх не сприймає 

суспільство такими, якими вони є. Ми маємо 

пройти іспит на право бути вільним, рівним, 

бути собою.

С.М.Бережок, викладач

ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?



Розвиток ІТ технологій  в 
освітньому середовищі має 
пріоритетний характер не лише 
тому, що це глобальний тренд 
у світі, а й тому, що це абсо-
лютна необхідність для форму-
вання висококваліфікованого 
працівника зі значним творчим та 
інтелектуальним потенціалом.    

Сфера IT не має кордонів. Адже 
професіонал ІТ-справи може працю-
вати в будь-якій компанії у різних 
куточках світу. А пріоритетним 
завданням нашого навчального за-
кладу є створення умов для того, 
щоб можливості глобалізації IT-
сектору були конкурентоздатні та 
відповідали сучасним тенденціям роз-
витку ринку праці. 

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне 
вище професійне училище» відкрило 
нову сторінку в історії закладу, адже 
12 грудня 2018 року відбулось урочи-
сте відкриття Навчально-практич-
ного центру сучасних ІТ технологій. 
Центр створено наказом директора 
училища відповідно до наказу Депар-
таменту освіти і науки Вінницької 
обласної державної адміністрації 
від 26.11.2018 року № 566 «Про ство-
рення навчально-практичного цен-
тру сучасних ІТ технологій на базі 
ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне 
вище професійне училище»» та листа 
департаменту професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України 
№ 3-926 від 13.11.2017 року «Про 
навчально-практичні центри». 

Навчально-практичний центр 
створений з метою реалізації завдань 
щодо вдосконалення практичної 
підготовки учнів, підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, 
фахівців підприємств, організацій, 
установ, впровадження у освітній про-
цес новітніх виробничих технологій 
із застосуванням сучасного облад-
нання, інструментів і матеріалів, 
здійснення шляхом співробітництва 
і взаємодії постійного зв’язку між 
підприємствами та іншими за-
кладами професійної (професійно-
технічної) освіти для поширення 
інноваційних педагогічних та вироб-
ничих технологій, інформації щодо 
новітніх матеріалів, інструментів і 
обладнання. 

На урочистому відкритті На-
вчально-практичного центру сучас-
них ІТ НПЦ СІТ технологій були 
присутні: В.о. директора Депар-
таменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації - Буняк 
В.В.;  заступник директора Депар-
таменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації - началь-
ник управління професійної освіти, 
інноватики та науки - Бачинський 
В.Г.; в.о директора Навчально-мето-
дичного центру професійно-технічної 
освіти – Дорош В.С.; заступник 
директора Вінницького державно-
го центру естетичного виховання 
учнів ПТНЗ - Бадюк В.В.; началь-
ник відділу професійно-технічної 
освіти, управління професійної 

освіти, інноватики та науки - Да-
ценко А.В.; заступник директора 
Департаменту освіти Вінницької 
міської ради – Божок І.В.; пред-
ставники адміністрації навчальних 
закладів, керівники підприємств та 
організацій м. Вінниці та Вінницької 
області, соціальні партнери, пред-
ставники громадських організацій і 
засобів масової інформації, викладачі 
та учні навчального закладу.

Звичайно, як на святі, були слова 
вдячності за роботу, вагомі досяг-
нення. Нагородження грамотами, 
дипломами, цінними подарунками. 
Директор училища Дмитрик О.Д. у 
своєму виступі подякував усім, хто 
долучився до створення НПЦСІТ. 
Олександр Дмитрович відмітив, що 
для організації роботи Центру було 
придбано персональні комп’ютери, 
ноутбуки, планшети, проектори, до-
кумент-камери, інтерактивні дошки, 
фотоапарати, відеокамери, принте-
ри, ксерокси, різографи, ламінатор, 
біндер, різак, термопрес та інше 
технічне обладнання.

Важливим є те, що на базі Цен-
тру створені умови для професійної 
адаптації учнів шляхом виконан-
ня певних соціальних ролей, фор-
мування компетенції зі створення 
власної якісної продукції та навичок 
управління медійним простором і 
медійним контентом.

Навчально-практичний центр 
сучасних ІТ технологій може нада-
вати практичну та методичну до-

помогу закладам професійної освіти 
із питань впровадження у освітній 
процес новітніх інформаційних 
технологій; організовувати та про-
водити семінари-практикуми, 
вебінари, тренінги, майстер-класи, 
конференції та інші заходи.

Організована таким чином 
діяльність дасть можливість забезпе-
чити якісно новий підхід до організації 
освітнього процесу, підвищити 
професійний рівень підготовки та 
подальшої конкурентоспроможності 
робітничих кадрів; задовільнити 
сучасні потреби міжгалузевої 
підготовки, забезпечити навчання за 
інтегрованими професіями у реаль-
них умовах виробництва на реальних 
робочих місцях. Такаж частково за-
безпечити оплачуваними робочими 
місцями учнів навчального закладу 
під час проходження виробничої прак-
тики.

Особливим моментом урочисто-
го заходу було розрізання символічної 
стрічки під час відкриття Навчаль-
но практичного центру ІТ технологій 
присутності гостей, колективу на-
вчального закладу та ознайомлення з 
його матеріальною базою.

Завдяки впровадженню новітніх 
технологій навчальний заклад й надалі 
залишатиметься сучасним центром 
первинної професійної підготовки та 
з гордістю нестиме звання флагману 
інформаційних технологій.

Викладачі: Гавриш Н.Л., 
Петрова В.О.

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-



ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 
СУЧАСНИХ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ
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Наша мова – це золо-

та скарбниця, з якої ми 

одержуємо найцінніший спа-

док: знання про навколишній 

світ, про життя попередніх 

поколінь українців і про розви-

ток самої української мови. 

Моя мова – чарівна, одна з 

найдавніших мов у світі. Вона за-

знавала періодів розквіту і зане-

паду, але завжди жила в побуті 

українців, в творах митців. Незва-

жаючи на всі перепони і заборону 

їхніх творів, піклувалися про збере-

ження і розквіт української мови у 19 

столітті Тарас Шевченко, Іван Фран-

ко, Леся Українка, Панас Мирний,    

І. Нечуй-Левицький.

На жаль, і 20 століття не стало 

винятком у зневажливому ставленні 

до української мови. Після корот-

кочасного Відродження в 20-30 

роках настала доба Розстріляного 

Відродження, коли українська куль-

тура втратила найкращих своїх 

представників, а, відповідно, і най-

кращих пропагандистів українського 

слова. Українське слово бідувало, 

вмирало з голоду, плакало над стра-

ченими, але відроджувалося. І доки 

народ мав свою мову, його серце 

завжди оживало, гоїлося, сміялося. 

Сьогодні наша мова також 

потребує підтримки: очищення 

того джерела, яке замулив суржик, 

зайві й недоречні запозичення з 

інших мов, лайливі слова. Про неї 

має подбати держава, ухвалюючи 

необхідні закони, про неї має дбати 

кожен свідомий громадянин України 

не залежно від національності і, зви-

чайно ж, кожен українець. 

Підтримуючи думки Кули-

нич Аліни, я, Мазуренко Світлана 

Павлівна, хочу продовжити поетич-

ним словом:

        Моя мова

Ранку ніжний передзвін,

І жоржини жаркий шепіт,

Айстрів, садових зорин,

Різнокольоровий трепет,

Спів струмочка в низині,

І бурштин вишень у липні,

Голос пращурів в мені –

Моя мова, слова рідні.

В них і дума, і кохання,

Плач бандури й бій 

козацький,

Голос нації зростання,

Досвід і запал юнацький.

Сила духу в моїй мові

Тих, хто прагнув до свободи,

Хто вточив із серця крові,

Щоб вважали нас народом. 

Переможно хай зоріє 

В Україні наше слово,

В кожнім домі заяскріє,

Задзвенить потужно, ново.

Учениця групи №29 Кулинич 

Аліна та викладач української 

мови та літератури Мазуренко 

Світлана Павлівна

Хай книжка захоплює так, 

як улюблена мелодія, як пре-

красний танок…

В. Сухомлинський

Книга – друг і мудрий учитель, 

вічно живе джерело думки і слова. 

Це не просто красиві вислови – це 

велика істина та безмежна віра у ви-

ховну силу книги.

У шкільні роки вивчаючи твори 

титанів української та зарубіжної 

літератури: Лесі Українки, І. Фран-

ка, Ш. Бронте, Е. Хемінгуея, я захо-

плювалась їхньою майстерністю та 

вмінням висвітлити людські пробле-

ми, які є актуальними і у наш час.

Відвідуючи сьогодні бібліотеки, 

я звертаю увагу на молодь, яка 

захоплюється класичною та сучас-

ною літературою, і розумію, що жит-

тя молодої людини неможливе без 

спілкування саме з книгою. 

Сучасне інноваційне суспільство 

вражає своєю реактивністю роз-

витку. Сьогодні модним є читання 

літератури у електронному форматі, 

проте, на мою думку, не варто забу-

вати про паперові книги, читаючи, 

які ми поринаємо у їхній багатогран-

ний світ, відчуваючи навіть запах па-

перових аркушів. 

Я вважаю, що розвиток розу-

мових здібностей і становлення 

особистості, її духовне життя, за-

лежать саме від того, як і що вона 

читає…

Бібліотека ДПТНЗ «Вінницького 

МВПУ» забезпечена не тільки 

підручниками, а й худож-

ньою літературою. Бібліотекарі 

організовують виховні заходи, на-

дають широкий спектр інформації та 

оформляють тематичні виставки, які 

приваблюють читачів своїм оформ-

ленням і актуальністю тем. 

У бібліотеці було проведено опи-

тування «Моя улюблена книга», де 

учні навчального закладу висвітлили 

свої думки про твір, який справив на 

них найбільше враження.

Швець Олена, 

учениця групи №16

Моя улюблена книга Барбари 
Редінґ «Безумці», яка належить до 
сучасної української літератури. 
У романі розповідається про ви-
датного українського письменни-
ка Михайла Коцюбинського та 
його таємне кохання до Олексан-
дри Аплаксіної. Також мені спо-
добалась розповідь про подорожі 
письменника і цікаві історії про 
написання своїх творів.

Жила Тетяна, 

учениця групи №48

У сучасному світі з кожним 
днем з’являється все більше 
технічних новинок, але саме 
друкована книга – споконвіку 
найцінніше джерело інформації. 
Саме вона вчить нас мислити, 
допомагає розвивати уяву, ство-

рювати власні образи і фантазу-
вати. 

Зараз неабиякої популярності 
серед молоді набувають українські 
автори, завдяки своєму нестан-
дартному підходу до написання. 
Максим Кідрук, Оксана Забуж-
ко, Ірен Роздобудько – це саме ті 
письменники-новатори, які пи-
шуть так, що хочеться читати.

Чесно кажучи, зі списку 
прочитаної літератури вибрати 
одну улюблену книгу дуже важко, 
бо кожна навчає чомусь новому, 
надихає і відкриває нові погляди 
на життя. Книги мають осо-
бливу чарівність, розмовляють 
із нами, дають нам добрі поради, 
вони стають живими друзями 
для нас. 

Бойчук Діана, 

учениця групи №10

Я дуже люблю читати книги, 
тому мені важко вибрати улю-
блену. Захоплююсь переважно де-
тективами, у яких розкривається 
певна таємниця, пов’язана зі зло-
чином. Багато письменників пра-
цюють у цьому жанрі.

Але найбільше зацікавила 
мене книга Артура Конан Дой-
ля «Пригоди Шерлока Холм-
са». Письменник у своєму творі 
переносить нас у Англію XIX-XX 
ст., де відбуваються незвичайні 
кримінальні історії, розкрити які 

під силу тільки видатному детек-
тиву.

Гринюк Іванна, 

учениця групи №41

Світ літератури виховує в 
людині кращі риси. У книзі ми 
знаходимо ті почуття і події, 
яких нам не вистачає у реальному 
житті. Я дуже люблю книгу Емілі 
Бронте «Буремний перевал» - це 
найромантичніший твір, у якому 
розкриваються важливі людські 
цінності: кохання, людяність, до-
брота, християнське милосердя і 
тепло домашнього вогнища.

Наваліхін Іван, 

учень групи №7

Книга, яка мене змінила – 
роман-антиутопія  Ентоні 
Берджеса «Механічний апель-
син». Це важлива книга для 
молоді про причини виникнення 
і шляхи вирішення життєвих 
ситуацій, які призводять до неба-
жаних наслідків та про вплив му-
зики на формування особистості. 
На мою думку, ніяка мета не 
виправдовує засоби, не повинно 
бути маніпулювання людьми.

Жосану Андріан, 

учень групи №24

Моєю улюбленою книгою є ро-
ман відомого французького пись-
менника Жуль Верна «Подорож 
до центру Землі». Я думаю, що 
кожен в дитинстві прочитав цей 
чудовий твір про незвичайну по-
дорож та самотність вченого у 
світі заздрісної конкуренції. 

Бажаю дітям XXI 
століття більше читати та 
інтелектуально розвиватись, 
адже книги змінюють наше жит-
тя на краще.

Бабій Яна, 

учениця групи №10

З дитинства я захоплююсь 
книгами, любов до читання мені 
прищепила матуся, читаючи пе-
ред сном чарівні казки. 

Тепер мені дуже подобаються 
гостросюжетні та психологічні 
твори українських і зарубіжних 
письменників. Вивчаючи у на-
вчальному закладі зарубіжне 
літературу, мене вразив своєю 
фантастичною основою ро-
ман Оскара Уайльда «Портрет 
Доріана Грея». Цей твір дуже по-
вчальний. Він змушує задуматись 
над тим, що людина за своєю 
сутністю повинна бути доброю, 
щирою та порядною.

Отож, за результатами опиту-

вання можна зробити висновок, що 

у кожного учня свої вподобання та 

смаки з приводу літератури. Хтось 

надає перевагу сучасний літературі, 

а хтось полюбляє читати класичні 

твори.

Читання важливе для кожного, 

адже ми потребуємо постійного 

розвитку та самовдосконалення.

Читайте! Нехай кожен день 

відкриває для вас нові горизонти 

захоплюючого світу книги.

Крючкова Т. С. , бібліотекар 

«Вінницьке МВПУ»

ЧИТАТИ – ЦЕ МОДНО!

УКРАЇНСЬКА МОВА 
СЬОГОДНІ
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Життя! А ви коли-небудь замислю-

валися над тим, що прожити його тре-

ба гідно? А що значить «жити гідно»?

Напевно, кожен намагається залишити 

про себе хороші спогади. А як це зробити? 

По-перше, щоб жити гідно, потрібно навчи-

тися жити для людей. Це означає: віддавати 

всі свої душевні сили на те, щоб люди навко-

ло тебе були духовно вище, щасливішими. 

Потрібно бачити в людині людину, любити та-

кою, якою віна є.

Також потрібно навчитися розуміти 

інших. Турбота про мир і спокій в родині, 

про радість і щастя батьків і близьких лю-

дей, самовдосконалення повинні стати сен-

сом твого життя. Пам’ятайте, що в житті все 

взаємопов’язане: як ви будете ставитися до 

своїх батьків, так і ваші діти ставитимуться до 

вас, коли ви станете батьками. Як говорив В. 

Сухомлинський: «Любов до людей - це твоя 

моральна серцевина. Живи так, щоб твоя сер-

цевина була здоровою, чистою і сильною ». 

Батьки намагаються вкласти те найкраще, що 

вони можуть дати своїм дітям. Любіть і цінуйте 

своїх батьків!

Спочатку все в дітей закладають бать-

ки, але звідки ж тоді у хороших батьків 

з’являються діти-хами? Нерідко хороші 

люди можуть образити, навіть без злого 

умислу, тому що не подумали. Слово може 

підтримати, але ж може і поранити люди-

ну. Таким чином, хороші манери - це внесок 

людини в суспільство. Цей вклад приносить 

людині гарний настрій і прихильність до неї 

інших людей. Самоосвіта і самореалізація теж 

відіграють важливу роль. Як важливо багато 

читати, дізнаватися про навколишній світ, про 

видатних людей. 

Ми беремо досвід героїв з книг, вчимося на 

їхніх помилках, замислюємося над їх погани-

ми або хорошими вчинками. Виховувати себе, 

ставити до себе майже нездійсненні вимоги - 

це шлях до моральної краси. У наш нелегкий 

час люди, на жаль, думають тільки про свою 

наживу, про свої блага. Вони живуть у своєму 

маленькому світі. Обмеженість їх інтересів 

веде до нудного і одноманітного існування. 

Але навіщо таке життя? Адже ми можемо зро-

бити його набагато кращим і щасливим!

Що ми залишимо своїм нащадкам? Яка 

пам’ять залишиться про нас? Життя робить 

людей черствими, жорстокими, байдужими. 

Але тільки той може сказати, що прожив гідно, 

хто витримав усі життєві випробування.

Жити гідно - це мета для кожного з нас. Як 

говорив В. Шукшин: «Народ за свою історію 

відібрав, зберіг, звів у ступінь поваги такі 

людські якості, які не підлягають перегляду: 

чесність, працьовитість, совісність, доброту... 

Пам’ятай це. Будь людиною».

Олійник Л.М., 

майстер виробничого навчання

Століттями склалось так, що будь-яка 

робота поділена на чоловічу та жіночу. 

Важка фізична покладалась звичайно ж 

на чоловіків. Ще у первісні часи вони хо-

дили на полювання, будували житло та 

захищали сім’ю. У цей час жінка зай-

малась благоустроєм сім’ї. Домашніми 

справами та дітьми. 

Пройшли століття, змінилися правила, норми 

та виховання, але чи суттєво змінився розподіл 

обов’язків жінок та чоловіків. Ось тут і постає 

дискусійне питання. Хтось вважає, що жінка в 

основному має займатися сім’єю та хатніми 

справами. Більшість жінок це обурює, тому 

що сучасна жінка – це «майстер на всі руки» і 

професіонал у будь-якій сфері роботи, за яку не 

візьметься. З цих пір і стала зникати чітка межа 

між чоловічою та жіночою роботою.

 Жінки почали займатися важкою фізичною 

роботою, їх все частіше прихначають на  керівні 

посади на підприємствах та державних устано-

вах. Нікого вже не здивує жінка-прокурор, суд-

дя, депутат, підприємець. Кожен знає, що жінка 

– це дуже пунктуальна та прискіплива особа, а 

значить, доведе будь-яку роботу до ідеалу.

 Якщо ж говорити про чоловіка, то тут тро-

хи схожа ситуація. Чоловіки можуть займатися,  

на перший погляд, й жіночою роботою. Ось на-

приклад, перукар чи дизайнер. У цьому немає 

нічого ганебного, адже чоловіки – естети, при-

хильники краси та вишуканості, тому також мо-

жуть творити красу. Ходять думки, що найкращі 

лікарі та кухарі – саме чоловіки і з цим не мож-

ливо не погодитись. Знані шеф-кухарі саме 

чоловічої статі. 

 У будь-якому випадку жінка та чоловік 

є професіоналами своєї справи, якщо за-

ймаються тією справою, до якої мають хист. 

Майстерність спеціаліста залежить не від статі, 

а від розуму та уміння. Поряд з цим є професії 

які повинні виконувати тільки чоловіки – і в 

цьому не може бути ніяких сумнівів. Професія 

будівельника, військового, вантажника і так далі 

– суто чоловіча робота, адже ці справи зале-

жать від фізичної сили, витримки та підготовки. 

Жінка завжди повинна залишатись жіночною та 

граціозною, ніжною та вишуканою. 

Що стосується сім’ї та розподілу обов’язків 

в ній, то тут також є проблемні питання. Май-

же кожен чоловік й досі вважає, що жінка лише 

біологічно, слабка особа, яка може реалізувати 

себе лише в народженні дітей та створенні еле-

ментарного побутового комфорту. Але водночас 

із тим, що жінка повинна підтримувати порядок 

і дисципліну у родині, вона ще й працює, будує 

кар’єру і самовиражається як особистість. І 

саме тут, коли чоловік має підкласти своє пле-

че і допомогти жінці, у хатніх справах виникає 

дилема, що «сім’я - це суто жіноче». Звичай-

но ж, це стосується не усіх чоловіків, але в 

більшості випадків саме така складається 

ситуація. Це протиріччя напряму залежить від 

взаємостосунків у сім’ї. Від почуття любові та 

поваги жінки та чоловіка. Якщо саме на таких по-

чуттях об’єднана родина, то і сперечань з при-

воду розподілу обов’язків не виникає. Чоловік, 

батько повинен на рівні з жінкою займатися об-

лаштуванням будинку та вихованням дітей. Тоді і 

жінка, сповнена натхнення та любові буде берег-

ти сімейне вогнище і водночас займатися своїм 

самовдосконаленням. 

Така ідилія не завжди присутня, адже має 

пройти ще не один десяток років доки зміняться 

усі традиційні погляди і переконання ролі жінки 

та чоловіка у сучасному суспільстві. А доти ми 

маємо боротися із застарілими тенденціями та 

звичками і перебудовувати систему розподілу 

обов’язків чоловіків та жінок. Чоловіку та жінці 

у цьому світі завжди доводиться робити вибір. 

Головне, щоб цей вибір був правильним та зва-

женим, адже від нього залежить життя інших лю-

дей.  

Як бачимо, це питання рівності було акту-

альне і в минулих роках, і в майбутньому також 

залишиться актуальним. З часом повинно при-

йти розуміння того, що ця суперечка немає 

ніякого сенсу, адже чоловіки та жінки рівноцінні 

і відрізняються лише фізіологічно. А психологічні 

відмінності між ними сприяють удосконаленню 

один одного.  

К.В.Старкова, 

майстер виробничого навчання

Якість нашого життя визначається безліччю факторів. Серед довгого 

списку важливих позицій істотне значення має і якість тих товарів і по-

слуг, якими ми користуємося щодня. Дуже часто мені доводилось чути 

про неякісний товар чи непрофесійно надану послугу. Незважаючи на 

погані відгуки, люди всеодно ходили в одні й ті ж місця: хтось – через 

близьке місце розташування, хтось – тому що вже звик, а хтось - че-

рез відсутність коштів на більш якісну продукцію. Ці негативні момен-

ти безперечно ніяк не можуть нам додати ні здоров’я, ні психологічного 

комфорту, тримають у постійній, дуже часто зайвій напрузі, викликають 

недовіру і тривогу.

Як часто нам доводилося чути про неякісність того чи іншого товару або послуги? 

Багатьом з нас доводиться констатувати це майже щодня. Чому так багато неякісних 

товарів на полицях наших магазинів?

Всі ми розуміємо, що проблеми якості не виникли на порожньому місці. Їх ви-

никненню активно сприяв бурхливий економічний ріст і сувора, інколи жорстока 

конкуренція, коли для сприйняття якості недобросовісними виробниками ставить-

ся їх особистий меркантильний інтерес. Це стосується всіх, включаючи навіть ряд 

багатьох іменитих брендів. Але практика доводить неспроможність такої позиції. 

Незадовільна якість виступає в ролі стримуючого і вкрай негативного в економічному 

відношенні фактора для всієї світової спільноти, для кожного споживача, і звісно 

для підприємства. Які б плюси не ніс продаж великої і дешевої неякісної продукції, 

підприємство не досягне економічних вершин, а зупиниться на місці і швидко 

відстане від конкурентів.

 Прогресивна світова спільнота, спостерігаючи ці негативні тенденції, ще, почина-

ючи з 1989-го року відкрито заявила свій рішучий протест з цього приводу, заснував-

ши Всесвітній день якості.

Ініціаторами цієї дати в наших календарях, за даними проекту DilovaMova.com, 

виступили шановані в усьому світі громадські організації, серед яких і Європейська 

організація з якості та Американське товариство з контролю якості, Японський союз 

учених і інженерів і Латиноамериканська організація з якості. За підтримки ООН про-

ведення Всесвітнього дня якості набуло щорічний характеру. 

У цей день я приєднуюсь до цієї світової ініціативи і бажаю нам усім якнайменше 

зустрічатися з відвертою халтурою наших недобросовісних виробників.

Будьте уважні і якість вашого життя стане рости, знімаючи з нас зайві турботи і до-

зволяючи нам воістину насолоджуватися життям, адже воно прекрасне і дивовижне.

Задорожні Аліна та Зоріна, учениці групи №33

Ми живемо в суровому та жор-

стокому світі, в якому все частіше 

в людях проявляється замало 

людяності. На мою думку, голов-

ним мірилом людяності є доброта.

Доброта – це якість, яка повинна бути 

знайома кожній людині, нею повинен 

володіти будь-який житель нашої плане-

ти. Добра людина завжди готова прийти 

на допомогу всім нужденним і віддати 

останній шматок хліба, не чекаючи нічого 

натомість.

Доброта повинна бути безкорисли-

вою, якщо людина робить добро заради 

чогось взамін, то таку людину не можна 

назвати по-справжньому доброю. До-

брота – це те, без чого ми не можемо 

існувати і з таким твердженням важко не 

погодитися.

Люди заради допомоги іншим зда-

ють кров, займаються благодійністю і 

роблять все для того, щоб іншим лю-

дям було добре. Можна назвати добрих 

людей альтруїстами? – мабуть, так! Ба-

гатьох добрих людей можна назвати 

альтруїстами, адже такі люди роблять 

добро, не вимагаючи нічого натомість. 

Деякі люди не тільки по можливості до-

помагають іншим, але і створюють цілі 

благодійні організації з метою допомогти 

величезній кількості людей.

Події на Україні засвідчили, що рівень 

патріотизму та доброти у людях зріс за 

досить короткий проміжок часу. На да-

ний момент існує багато організацій, які 

започатковують волонтерський рух до-

помоги військовим в АТО. Наше учили-

ще також безпосередньо брало участь 

у цьому русі, і кожен хто, тут навчається 

зміг зробити свій вагомий внесок у цю 

справу.

Тож будьмо добрими, творімо добрі 

справи і, я вірю, що світ стане набагато 

кращим.

Вязнікова Ольга, 

учениця групи №42

ЩО ОЗНАЧАЄ 
«ЖИТИ ГІДНО»?

ГРА «ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ» 
АБО ХТО ВАЖЛИВІШИЙ: ЧОЛОВІК 

ЧИ ЖІНКА?!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ЯКОСТІ

ДОБРОТА У НАШ ЧАС
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Дружба – це дуже непросте поняття. Кожна людина в світі 

може дати абсолютно різне визначення цього слова. Коли хтось 

оточений своїми близькими, приятелями, йому здається, що 

він в цьому світі не самотній, завжди є на кого покластися, хто 

може допомогти в скрутну хвилину словом і ділом, вислухати. 

Друзі готові прийти на допомогу, на їх бік встають навіть тоді, 

коли вони не праві. На сьогодні дружба є невід’ємним елемен-

том життя кожної людини. 

У чому суть дружби? У психології дружбу відносять до аттаракцій. Це 

слово означає «потяг, емоційне тяжіння до іншої людини». Для визначення 

слова «дружба» характерна не тільки потреба егоїстично взяти щось у то-

вариша (співчуття, любов, підтримку, бажання бути почутим, отримати до-

помогу в скрутну хвилину), але і можливість поділитися тим самим, дати, 

таким чином, не менше . З цього складається манера сприйняття іншого, 

яку психологи називають «емпатією». Тобто дружба – це коли ти не тільки 

береш, але й даєш натомість. Ось, що таке справжня дружба, дружба, по-

справжньому близькими духом людьми.

Друзів знаходять у різних місцях. Ми ніколи не знаємо, коли і де ми 

знайдемо справжніх 

друзів. І я це можу до-

вести на своєму влас-

ному  прикладі. Я ніколи 

не думав, що вступив-

ши до нашого училища 

я тут знайду тих, хто, 

наповнить моє життя 

радістю, приємними 

спогадами, тих з ким я 

знайду спільні інтереси, 

тих на кого я можу 

понадіятись у скрутний 

момент мого життя, тих 

хто вміє підтримувати і 

без краплі сумніву при-

йде на допомогу.

Володимир Палада, 

учень групи №35

«Майбутнє прекрасне!» – кажуть 

оптимісти. «У майбутньому нас чека-

ють тільки неприємності!» – стверджу-

ють песимісти. Але ні ті, ні інші, зви-

чайно ж, не стануть заперечувати, 

що основи майбутнього закладають-

ся в сьогоденні, а сьогодні ми нерідко 

користуємося плодами минулого.

Всім людям хотілося б жити в майбутньому, 

де немає воєн, економіка стабільна, природа 

первісно чиста, а люди здорові і щасливі. Од-

нак сучасний стан справ показує: в світі не все 

благополучно, і неможливо побудувати ніяке 

майбутнє на планеті без природи.

Ліси Амазонії стрімко вирубуються, 

а це значить, що «зелені легені» плане-

ти скоро відмовляться працювати. Уже 

сьогодні помітні серйозні зміни клімату в 

багатьох регіонах, викликані винищенням 

південноамериканських лісів.

Щодня на Землі зникають цілі види тварин. 

Це означає, що екосистеми не зможуть са-

мооновлюватися, і тоді можуть зникнути цілі 

природні комплекси.

Світовий океан, площа якого набага-

то перевищує площу суші, забруднюється 

катастрофічними темпами. Це означає, що в 

недалекому майбутньому можливі воістину 

глобальні зміни як клімату, так і рельєфу 

материків.

Озонові діри продовжують розширювати-

ся. Мало знайдеться регіонів, над якими озо-

новий шар атмосфери залишається в цілості. 

Це означає, що землянам загрожують важкі 

захворювання, зокрема рак шкіри ...

Навіть просте перерахування проблем, що 

нависли над людством, виглядає абсолютно 

катастрофічно. Невже у Землі немає майбут-

нього? Невже людству загрожує вимирання?

Кожному з нас саме час задуматися про те, 

що майбутнє починається сьогодні. Так з чого 

ж наше покоління почне свій шлях в майбутнє?

Кожна людина повинна внести свій вклад 

в справу захисту навколишнього середови-

ща. Акції на захист навколишнього середо-

вища дозволяють привернути увагу широкої 

громадськості до проблем, які стосуються всіх 

землян. Такі акції можуть бути спрямовані, на-

приклад, проти підприємства, яке забруднює 

навколишнє середовище. Захисники природи 

можуть звертатися і до урядів держав, а також 

світової спільноти в цілому.

У сучасному суспільстві з’явилася сила, 

яка здатна об’єднати зусилля захисників 

навколишнього середовища, – Грінпіс. 

Це неурядова організація, мета якої дуже 

благородні – збереження природного сере-

довища в масштабах всієї планети. Сьогодні 

Грінпіс представляє собою досить автори-

тетну організацію, з якою рахуються уряди 

найвпливовіших держав. У нашій країні зелені 

– так називають борців за чистоту навко-

лишнього середовища – є партією, яка має 

своїх представників в парламенті. Зелених у 

парламенті поки не так багато, але їх автори-

тет дуже високий.

Членом організації Грінпіс або Партії Зеле-

них може стати будь-хто. Це хороший вибір 

– вступаючи в ряди зеле-

них, людина заявляє про 

свою активну громадянську 

позицію. Тепер у нього є шанс бути почутим і 

зрозумілим на державному рівні.

На мій погляд, робота зелених спрямо-

вана на створення здорового майбутнього 

для планети. Сьогодні ці ентузіасти думають 

про те, що буде на Землі через сто років. Не-

важко зрозуміти, що повна заміна «брудних» 

виробництв екологічно чистими дасть не-

гайний ефект: атмосфера стане чистіше, со-

нячне світло – яскравіше, вода – прозоріше. 

Використання «чистих» енергій – сонячного 

світла, морських припливів – задовольнить 

потреби людства і в той же час не порушить 

енергетичного балансу в світовому масштабі. 

А в проекті – вихід на новий рівень екологічної 

свідомості, розумне обмеження споживання 

природних ресурсів і навіть відкриття нових 

видів енергій з подальшим їх використанням.

Я вірю, що сьогодні ми стоїмо на 
сходинці в світле і радісне майбутнє. 
У той самий майбутнє, яке людство 
побудує своїми руками.

О.М. Бура, викладач спецтехнологій

Предмет «Захист Вітчизни» є складо-

вою військово-патріотичного вихован-

ня. Військово-патріотичне виховання 

здійснюється, насамперед, у процесі навчан-

ня, де в учнів закладається фундамент глибо-

ких знань, формується світогляд, національна 

самовідданість. 

На сьогодні навчальні заклади є єдиним центром 

з підготовки молоді до захисту Вітчизни. Військова 

підготовка в стінах нашого навчального закладу, який 

безпосередньо ( в більшості випадків є раз у житті) 

дає учням знання й уміння, пов’язані з їх майбутньою 

діяльністю.

Однією з основних форм військово-патріотичного 

виховання є військово-шефська робота, яка полягає 

у встановленні та підтриманні зв’язків військових ча-

стин з навчальними закладами, з метою проведення 

спільних заходів з військово-патріотичного виховання 

молоді, виховання у неї громадських почуттів та яко-

стей.

Так, 5 грудня 2018 року був проведений разом 

із військовими Вінницького зонального відділу 

військової служби правопорядку в групі №2 «Урок 

Мужності». Метою проведення цього уроку було, перш 

за все, ознайомити учнів з особливостями військової 

служби: виховання поваги та любові до своєї країни, 

виховувати дисциплінованість, рішучість, впевненість 

у своїх діях.

Лейтенант Юрій Березовський, солдати строкової 

служби Олег Вакуляк та Володимир Форару розповіли 

про військову службу, уміло та кваліфіковано про-

демонстрували стрілецьку зброю, яка нині є на 

озброєнні сучасних збройних сил.

Емоції та враження переповнювали хлопців і дівчат, 

вони обмінювалися думками, висловлювалися як 

справжні Захисники Вітчизни. Учні з гордістю брали до 

рук бойові автомати АК-74, пістолети Макарова. Ко-

жен з них потримав вперше ручний гранатомет, яким 

на полі бою можна знищити ворожу техніку, уявляючи 

себе справжніми бійцями Збройних сил України.

Слава Україні! 

Євген Тимощенко, викладач 

МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
СЬОГОДНІ

ЩО ТАКЕ СПРАВЖНЯ 
ДРУЖБА?

ГОТУЄМОСЯ ДО СЛУЖБИ В 
ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ДЕНЬ МОЛОДОСТІ, РОМАНТИКИ І ВЕСЕЛОЩІВ
Життя кожного студен-

та наповнене яскравими мо-

ментами та емоціями. Адже 

це незабутні роки життя, вони 

ніколи не бувають нудними. 

Студентське життя завжди хви-

лююче і насичене цікавими при-

годами. У молоді є важливе свя-

то. Це свято всіх студентів, яке в 

Україні відзначають 17 листопа-

да. Саме цей день асоціюється у 

мене із днем молодості, роман-

тики і веселощів. Цей святковий 

день проголошує дружбу у всьому 

світі. Для когось цей день привід 

для зустрічі з друзями, щоб пове-

селитися, а для декого привід для 

об’єднання. 

Студентські роки для мене 

– період в житті, коли все 

тільки розпочинається, коли 

замислюєшся над тим, як жити 

далі, де і ким працювати. Це час, 

коли можна отримати безліч знань. 

У день студента хочеться по-

бажати усім учням «Вінницького 

МВПУ», щоб навчання давалося 

легко, іспити здавалися з пер-

шого разу, а ентузіазм привів 

Вас до улюбленої престижної та 

затребуваної професії.

Ігор Бартков, 

учень групи №48
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За інформацією із Вікіпедії: ку-

льова стрільба — один із підвидів 

стрілецького спорту.

У цьому виді спорту, стрільба 

проводиться з пневматичних (4,5 

мм), дрібнокаліберних (5,6 мм) і 

великокаліберних (7,62 мм для 

гвинтівок і 7,62-9,65 мм для пістолетів) 

гвинтівок і пістолетів. Поділяються 

на стрільбу з пістолета, гвинтівки, 

стрільбу з гвинтівки по рухомій мішені. 

Кульова стрільба є олімпійським ви-

дом спорту. 

Невеликий екскурс з історії кульової 

стрільби: стрілецький спорт – один із 

найдавніших прикладних видів спорту. Він 

бере початок від змагань у стрільбі з лука та 

арбалета. З появою в середині XIV століття 

вогнепальної зброї почалися змагання зі 

стрільби з гладкоствольних рушниць, а ство-

рення нарізної зброї зумовило розвиток 

кульової стрільби.

Змагання у стрільбі із гвинтівки і 

пістолета були включені до програми пер-

ших Олімпійських ігор в 1896 році, з 1897 

року проводяться чемпіонати світу з кульової 

стрільби. Одним з ініціаторів включення 

змагань із кульової стрільби до програми 

Олімпійських ігор був П’єр де Кубертен, який 

сам був семиразовим чемпіоном Франції зі 

стрільби з пістолета.

З метою популяризації та розвитку 

кульової стрільби на Вінниччині, виявлен-

ня найсильніших спортсменів 27.11.2018р. 

на передодні міжнародного дня людей з 

обмеженними можливостями Вінницький 

обласний підрозділ ВГО «Ніхто крім нас» 

спільно з ВОА «ХХI сторіччя», за підтримки 

Благодійного фонду «Ніхто крім нас-Вінниця», 

магазину зброї «Хантер», регіонального 

центру «Інваспорт», Вінницького 

міжрегіонального вищого професійного 

училища, було проведено відкриті обласні 

змагання з кульової стрільби серед дітей та 

молоді з обмеженими можливостями «Я – за-

хисник! Стріляю – влучно!».  Змагання прово-

дились на базі стрілецького тиру Вінницького 

міжрегіонального вищого професійного учи-

лища під керівництвом тренера О.А.Фєнєва, 

який є президентом ГО «ВОА ХХI сторіччя».

Серед учасників змагань були 

представлені команди від Вінницького об-

ласного центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Обрій», об-

ласного пансіонату для осіб з інвалідністю та 

осіб похилого віку, громадської організації 

«асоціація захисту прав та допомоги людям з 

інвалідністю «Відкриті серця»,  Міського цен-

тру соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія», ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ».  Най-

молодшому учаснику змагань було11 років.

Учасники змагань прибули з м. Вінниця, 

Вінницького, Липовецького, Тульчинського 

районів. 

Наш навчальний заклад представляли 

Дячук Владислав, Буряк Христина, Махнюк 

Назарій, Барбазюк Дмитро, Кривонос Богдан.

Програма змагань передбачала вико-

нання двох вправ. Перша вправа – стрільба 

з пневматичної гвинтівки ГП-1: калібр 4,5 

мм. Відстань – 10 метрів, мішень №6, кулі 

пневматичні.  Вправа друга – пістолет пнев-

матичний ПП – 1. Відстань – 10 метрів, 

мішень №9, кулі пневматичні.

За результатами особистого заліку виз-

начено переможців. У вправі ГП – 1 1 місце- 

Юденко Сергій (ГО «Гармонія»), 2 місце – 

Махнюк Назарій (ВМВПУ), 3 місце – Устимен-

ко Олег (КУ «ОПОІОПВ»).

У вправі ПП-1  1 місце – Сивак Олексій 

(ЦР «Гармонія»), 2 місце - Дука Ігор (ЦР 

«Гармонія»), Майданюк Володимир (ЦР 

«Обрій»), 3 місце – Татусяк Анатолій (ЦР 

«Обрій»)

 Учасники змагань були нагороджені при-

зами, грамотами та подарунками.

Хотілося б відзначити, що на відміну 

від інших видів спорту, де спортсмени 

зустрічаються у поєдинках один з одним, 

стрілець веде найважчий бій — бій із самим 

собою. Шлях до успіху у цьому спорті насам-

перед залежить від вміння психологічно на-

лаштовуватись. 

Р.А. Задорожна, викладач 

спеціальних дисциплін

День чоловіків відзначається в пер-

шу суботу останнього осіннього місяця. 

В 2018 році припадає на 3 листопада, 

у поточному році йому виповнюється 

15 років. 

Чи можна порівнювати це свято,

 здавалося б, з аналогічним, жіночим 

днем? Ну, хіба що тільки по суті, адже 

чоловіки і жінки такі різні. Хочеться 

відзначити, що чоловічий день не такий попу-

лярний, як жіночий, більшість жінок навіть не 

знають про нього, тому наші дорогі чоловіки 

не завжди отримують подарунки та гарні 

слова – привітання на свою адресу. Хочеть-

ся це виправити, тому сьогодні ми жінки, 

поспішаємо привітати Вас, із Днем чоловіків! 

А учні групи № 23 хочуть привітати та сказати 

приємні слова про найголовніших чоловіків у 

їхньому житті.

Мій найкращий тато!

Тато – це важливе слово в житті кожної лю-

дини. Воно звучить гордо й так само вагомо, 

як і мама.

Бути батьком – не тільки велика радість, 

але й відповідальність.

Мій тато це усвідомлює і намагається все і 

всюди встигнути. Батько піклується про свою 

родину і прагне забезпечити всім найкра-

щим. Він завжди був і залишається для мене 

взірцем справжнього чоловіка- вірного, тур-

ботливого, відповідального.

Ми, діти, назавжди залишимося в неоплат-

ному боргу перед своїми батьками, адже їх 

подарунок – життя – безцінний.

Мій батько дуже добра людина, він завж-

ди допоможе доброю порадою, врятує у 

хвилини небезпеки, навчить того, чого мама 

ніколи не зможе навчити. Він допоможе по-

лагодити зламану іграшку, навчить їздити на 

велосипеді, а згодом і на машині. З ним я по-

чуваю себе надійно, мов за кам’яною стіною. 

З татом дуже весело й цікаво проводити час. 

Хто крім нього підкине до стелі, так що душа 

завмирає, хто буде наздогоняти і лоскотати, 

хто зніме кошеня з дерева – як його за це не 

любити?! Донька для тата – справжнє щастя. 

Вона його ягідка і зайка, дівчинка і кицюнька. 

Він дарує їй ніжність і турботу. Недарма ка-

жуть, що дочка для тата дорожче найбільшого 

в світі алмаза. Батько потрібний кожній 

дитині. Він є опорою для всієї родини. І ко-

жен тато повинен чітко розуміти, який скарб 

довірив Бог в його руки..

Моєму улюбленому татові зараз трид-

цять чотири роки. У нього вища освіта, він 

економіст. Зараз він працює провідними 

фахівцем на підприємстві. Він добре грає в 

баскетбол. На вихідних тато їде на риболов-

лю, він бере з собою нас і своїх друзів.

Я дуже люблю очі батька, я бачу у них 

різний настрій та різні почуття. Я впевнена: 

очі батька мене ніколи не зрадять. 

Отже, я з гордістю можу сказати, що мій 

батько – приклад сильного, рішучого, справж-

нього чоловіка. Я хочу привітати його зі свя-

том – Днем чоловіків, та подякувати йому за 

нескінченну турботу про нашу сім’ю та сказа-

ти слова любові та вдячності, що саме він є 

моїм татом, а я, в свою чергу, постараюся не 

засмучувати та завжди любити.

Анна Гріщенко

Кожен має свій ідеал. Людина, на яку 

я хочу бути схожою – це мій тато. Йому 43 

роки. Мій батько завжди готовий прийти на 

допомогу, бо він розумний, мужній, рішучий 

чоловік. Мама говорить, що я схожа на ньо-

го зовнішньо та характером. Швидко і й не-

стримно іде час, вже 10 клас, усі ці роки я 

щодня відчуваю батьківську турботу. Його 

готовність зрозуміти, пробачати та допома-

гати. Знаю, як його засмучують невдачі, ми 

багато часу проводимо з усією родиною на 

вихідних, також не забуваючи про домашніх 

улюбленців, за якими ми доглядаємо і 

піклуємось, але настав такий жахливий день, 

коли мій тато пішов на війну, він там був до-

вго, ми за ним всі сумували, не бачилися з 

ним півроку. Ми дуже всі чекали його з війни, 

а ще одного жахливого дня мого тата порани-

ли. Ми про це не знали, тому що він не хотів 

нас засмучувати. Минув місяць, він повернув-

ся додому. Пройшов рік і він знову пішов за-

хищати свою Батьківщину. Зараз ми всі разом 

щасливі. У вільний час тато любить дивитися 

футбол по телебаченню. Читати різні історії.

Я ціную і люблю свого тата. Для мене дуже 

важливо, щоб на його обличчі була усмішка, 

тож я докладу зусиль, щоб батько пишав-

ся мною, як я ним. Він є сміливий, сильний, 

завжди дасть правильну пораду, тож хочеть-

ся привітати його зі святом та побажати йому 

міцного здоров’я, він для мене завжди зали-

шиться справжнім чоловіком.

Мій тато найкращий!

Вікторія Димінська

Тож приймайте наші привітання, 
дорогі наші чоловіки

Викладач А.В. Козачок та 

учні групи №23

МАЙБУТНІ ОЛІМПІЙСЬКІ ПРИЗЕРИ

ДОБРИЙ ЧОЛОВІК 
НАДІЙНІШЕ КАМ’ЯНОГО МОСТУ

Кожна країна у своїй історії має славетні дати, 

забувати які не дозволяє совість, бо саме вони 

є свідченням безмежної мужності та доблесного 

героїзму її народу.

У певної вагомої події є свої герої: і у буремні роки 

Другої Світової, і у неоголошеній Афганській війні, і під 

час ліквідації жахливої аварії на Чорнобильській  АЕС, і у 

страшної, як небесна кара, війни на Сході.

 Герої сьогодення… надійні, справедливі, сміливі, 

вольові та безстрашні, загартовані у горні бою, 

самовіддано відстоюють незалежність та територіальну 

цілісність України. Пам’ять про їхні подвиги житиме у сер-

цях тих, для кого вагомі істинні людські цінності: любов до 

Батьківщини і небайдужість до чужого горя.

Скільки їх?.. Відданих своєму народові патріотів: з не-

абияким досвідом чи зовсім юних, знаних для багатьох, чи 

тільки для найрідніших, веселих, суворих, сімейних, одино-

ких, люблячих батьків, чи закоханих мрійників… - всі вони 

назавжди залишаться у народній пам’яті вірними синами 

та дочками неньки-України. 

Війна… Забравши тисячі найкращих українських життів 

– скалічила сотні тисяч людських доль. Відійшли у вічність 

і здіймаються до неба невинні душі героїв, які на алтар пе-

ремоги поставили найдорожче – своє життя.

Пам’ятаймо… Нехай світлий спогад вічно житиме у 

наших серцях,  а ми схилімо голови у щирій молитві за 

вірних захисників українського народу, за багатостраж-

дальну рідну Україну. 

У бібліотеці нашого навчального закладу оформле-

но тематичну виставку «Герої сьогодення», яка висвітлює 

трагічні сторінки воєнних дій у зоні АТО, безмежний 

патріотизм і стійкість наших воїнів та плідну волонтерську 

роботу працівників і учнів навчального закладу. 

Будьмо вдячними, милосердними і пам’ятаймо велич-

ний подвиг славних синів і дочок народу України.

Завітайте до бібліотеки навчального закладу для більш 

змістовного ознайомлення з виставкою.

Пам’ятаймо героїв!

Н.П. Січкоріз, зав. бібліотекою та

Т.С. Крючкова, бібліотекар

ГЕРОЇ СЬОГОДЕННЯ
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ШЛЯХ ДО  УСПІХУ

Фізичне виховання і масовий 

спорт є важливою складовою про-

цесу повноцінного розвитку люди-

ни та її виховання, дієвим засобом 

профілактики захворювань, підготовки 

до високопродуктивної праці, забезпе-

чення творчого довголіття, організації 

змістовного дозвілля. Саме тому в 

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» цей на-

прям займає чільне місце у навчаль-

но-виховному процесі з підготовки 

висококваліфікованих, а головне, здоро-

вих робітників.

Щорічно до нашого навчального закладу 

вливається велика кількість першокурсників. 

Серед них є багато юнаків і дівчат, які захоплю-

ються спортом. Перед викладачами фізичної 

культури і керівниками спортивних гуртків 

стоїть нелегке завдання – знайти тих тала-

новитих дітей-«зірочок спорту», які потім бу-

дуть гідно представляти ВМВПУ на змаганнях 

різних рівнів. Тому протягом навчального року 

в училищі проводяться змагання з різних видів 

спорту в рамках Спартакіади ВМВПУ. 

У листопаді-грудні поточного року в на-

шому училищі проходили змагання серед 

першокурсників з волейболу. У першості з во-

лейболу брали участь команди юнаків та дівчат. 

У когось виходило краще, в когось не дуже. Але 

це не так важливо, головне, що всі старалися і 

прагнули до перемоги. Під час ігор учні з різних 

груп спілкувались в неформальній, але дружній 

атмосфері, зближалися, гуртувалися. Загалом 

усі грали дуже емоційно та натхненно, раділи 

своїм перемогам, підтримували тих, хто про-

гравав. Серед юнаків переможцями стали гру-

пи №№45; 23;10, а серед дівчат кращими стали 

групи №№ 23;41;16. Усі учні були нагороджені 

почесними грамотами. Серед учнів, які най-

краще зарекомендували себе на змаган-

нях: Смірнов Олександр (гр.№45), Бойченко 

Олег (гр.№39), Бондаренко Денис (гр.№10), 

Болотнікова Юлія (гр. №41),  вони і поповнили 

збірні команди нашого училища. 

Бажаємо усім постійно працювати 

над собою, по можливості брати участь у 

різноманітних змаганнях та врешті-решт пере-

магати.

Петелько О.К., 

викладач фізичної культури

Збірна команда юнаків з футза-

лу ДПТНЗ «ВМВПУ» – срібні при-

зери Вінницької області. У ду-

же нелегкій, безкомпромісній, 

напруженій боротьбі вони вибо-

роли срібні нагороди серед май-

же 30-ти команд ПТНЗ Вінницької 

області. 

На першому етапі змагань коман-

да нашого навчального закладу потра-

пила до групи № 4, де посіла 1 місце, 

зігравши з ВПУ №7 із рахунком 10-3 на 

нашу користь та 9-3 із ДНЗ «Гущинець-

ке ВПУ», таким чином, вийшовши до 

фінальної частини змагань.

15 листопада пройшла фінальна 

стадія змагань із футзалу в рам-

ках обласної спартакіади. Змаган-

ня проходили на футбольних полях 

спортивної бази «Колос». У нашій групі 

за чемпіонство змагалось 6 команд. Це 

команди, як і наша, переможці зональ-

них змагань. У першій зустрічі за жереб-

куванням ми виграли у команди учили-

ща з м. Хмільник з рахунком 4-1. Потім 

після перерви ми грали за вихід в фінал 

з командою Вінницького ВПУ сфери по-

слуг. Тут було важче: наші хлопці зіграли 

з рахунком 2-2. І нарешті фінал. Нашим 

суперником були учні ЦПТО №1. 

Слід сказати про те, що в команді су-

перника грали два професійні гравці: 

Яськов Максим, гравець  команди ФК 

«Ниви», та Перков Ярослав, гравець 

футзальної команди МФК «Вінниця». 

З перших хвилин гри суперник повів у 

рахунку, наша команда проявила харак-

тер і зрівняла рахунок, завдяки швид-

кому виходу з оборони в атаку Сулими 

Олега (гр. №42) та Вергелеса Євгена 

(гр.№42): Євген, обігравши голкіпера, 

пробив у дальній кут воріт, а Гукасян 

Ашот (гр.№42) замкнув удар в пусті во-

рота.

У другій половині зустрічі на останній 

хвилині матчу Теке Мустафа, учень гру-

пи №25, у результаті атаки обіграв за-

хисника на фланзі й віддав пас нашо-

му капітану Бондаровському Владу (гр 

№42), який в один дотик потужно про-

бив – м’яч пролетів поруч зі штангою 

воріт суперника. А через хвилину спра-

цювало старе футбольне правило: «не 

забиваєш ти – забивають тобі»: після 

подачі голкіпера нападник ЦПТО №1 

чиркнув м’яч головою й переправив його 

у сітку воріт за 10 секуд до закічення 

матчу. На мою думку, ми все-таки не 

заслуговували на поразку: хлопці пере-

гравали команду ЦПТО №1 але, на жаль, 

один епізод вирішив долю матчу.

Внаслідок хвороби, не брав участі 

в іграх кращий бомбардир коман-

ди Підгаєцький Дмитро (гр. №42), за 

підсумками першості  міста з футзалу, 

де наші учні училища грають за команду 

МФК «МАКСИМУС».

Склад команди: гр.№ 25: Теке Му-

стафа; гр.№ 42: Гукасян Ашот, Вергелес 

Євгеній, Керпань Антон, Підгаєцький  

Дмитро, Бондаровський Владислав, 

Сулима Олег; гр. № 48: Арбуз Максим; 

гр. № 41: Юзвак Максим; гр. № 4: Чер-

нявський Назарій, Гончарук Володимир. 

Ці хлопці показали справжній футбол. У 

кожному ігровому моменті було видно 

цілковиту самовіддачу і волю до перемо-

ги. А на весні у нас ще буде можливість 

здобути перемогу. 

Моргун Р., 

викладач фізичної культури

8 листопада у 

місті Хмільник про-

ходили фінальні зма-

гання з настільного 

тенісу серед 

учнів професійно-

технічної освіти в 

рамках обласної 

спартакіади. 

Наші учні: Нікрасевич 

Влад ( учень гр.№ 35) 

та Буренко Олександр 

(учень гр.№48) пред-

ставляли збірну команду 

ДПТНЗ «ВМВПУ». Крім 

наших юнаків у змаган-

нях брали участь спор-

тсмени з 25 закладів 

ПТО Вінницької області. 

Тенісні сутички були дуже цікавими і запеклими. Адже там зібралися найкращі і ко-

жен прагнув перемогти. Тому дуже приємно відзначати той факт, що наші майстри з 

настільного тенісу зійшли на найвищу сходинку п’єдесталу, ставши чемпіонами.

Варто відмітити, що до цієї перемоги хлопці йшли цілих три роки, демонструю-

чи стабільно високі результати: у  2016 році – бронзові призери, у 2017 році – срібні 

призери, 2018 рік – бронзові призери у складі збірної команди Вінницької області з 

настільного тенісу на Всеукраїнській спартакіаді ПТНЗ.

Ця перемога – результат постійних тренувань на удосконалення спортивної 

майстерності, непереборної волі та прагнення бути найсильнішими. Ми пишаємося 

вами, хлопці, рівняємось на вас і бажаємо завжди триматися на висоті.

До наступних яскравих перемог!!!

Петелько В.В., викладач фізичної культури

ТРЕНУЙСЯ, ЗМАГАЙСЯ, 
ПЕРЕМАГАЙ!

НА  ДОСЯГНУТОМУ 
НЕ ЗУПИНЯЄМОСЯ

НАШІ ЮНАКИ – ЧЕМПІОНИ З 
НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 
У ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ 
СЕРЕД ПТНЗНа мою думку, у кожної людини має 

бути мета, якої вона хотіла б повинна 

досягати. Шлях до своєї мети я розпо-

чала ще зовсім дитиною.

Розпочала займатися акробатикою 

у Вінницькій обласній дитячо-юнацькій 

спортивній школі із складнокоординаційних 

видів спорту, коли мені було всього лише 

4 роки. Моє життя побудоване так, що ко-

жен новий день складається з тренувань,  

наполегливої праці над собою, удоскона-

лення своїх спортивних здібностей. Я брала 

участь у багатьох обласних, всеукраїнських, 

міжнародних змаганнях. Займала призові 

місця у складі жіночої групи. А наша група є 

членом збірної команди Вінницької області і 

складається з трьох дівчат. На даний час мої 

партнерки продовжують навчання в школі. 

У 2018 році наша група виконала програму 

майстра спорту на змаганнях, які проходили в 

Львові. Там було багато спортсменів із різних 

областей України. Я мала змогу побачити їх 

досвід і виступи. 

Багато разів ми виступали в Польщі, де 

демонстрували високий рівень. Це були 

найкращі поїздки. Завдяки відвідуванню інших 

країн, я дізналась багато цікавого і побачила 

різні історичні пам’ятки. 

Спорт – це і моє життя, і моя любов. Він 

вчить мене бути вольовою, дисциплінованою, 

сильною і сміливою. Я вважаю, що люди, які 

ставлять перед собою цілі, досягають їх. Але 

потрібно дуже багато працювати. 

Гоголева Марія, учениця групи №10
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«Нехай мовчить той, хто дав; 

нехай говорить той, хто отримав.»

 Сервантес М.

Ніколи не замислювалась над таким 

запитанням як: «Кому я хочу сказати 

спасибі?». Роздуми над даною темою за-

йняли не одну хвилину. З вершини прожи-

тих років, я розумію що щире «спасибі» я 

насправді хотіла сказати завжди різним 

людям, подіям, вчинкам… І це все зале-

жало від певного періоду мого життя. 

Але є єдина людина, якій я щоденно, щогоди-

ни, щохвилини хочу говорити «спасибі», це моя 

МАМА. Дякую за життя та вміння його цінувати, 

виховання, розуміння, терпіння, підтримку…. За 

все, що є у мене в житті, я завдячую їй – МАМІ. 

Для того, щоб я змогла підніматись сходинками 

власного життя, вона підтримувала їх, щоб я не 

мала можливості спіткнутися.

І це не тільки моя думка. Я запропонувала 

учням однієї з груп продовжити вислів «Хочу 

сказати спасибі…». Я процитую їх відповіді, без 

імен і прізвищ (побажання учнів), але кожний з 

них свою відповідь розпізнає.

«Я хочу сказати спасибі батькам за жит-

тя, яке дали мені і зробили його якнайкра-

щим для мене»; «Бабусі за те, що завжди мене 

підтримує, допомагає, виховує, завжди пора-

дить і зрозуміє»; «Нікому, ні за що не дякую!!!»; 

«…своїм друзям, одногрупникам, вчителям»; 

«…тим людям, які підтримували у важкі часи, а 

саме – матусі, і тим людям, завдячуючи яким ми 

ще живі в Україні»; «…друзям, батькам, вчите-

лям за терпіння»; «мамі, своєму коханому і його 

мамі, за те, що підтримують мене у всьому, учи-

телям за навчання і терпіння»; «…в першу чер-

гу своїй бабусі, за те, що вона допомагає мені, 

батькам, за те, що виростили, своєму хлопцю, 

на даний момент він моя найбільша підтримка, 

він всіма способами робить мене щасливою»; « 

…мамі»; «…батькам» і т. д.

Після прочитаного, зрозуміло, що пер-

ше місце для «спасибі» займають батьки, на 

будь-якому етапі життя. А далі це всі, хто нас 

оточує. І кожного дня на вдячність заслуговує 

кожна людина, а причину знайти завжди мож-

на. Неможливо принести у наше життя більше, 

якщо ми не відчуваємо вдячності за те, що вже 

маємо. Чому? Тому що думки і відчуття, що 

випромінюються нами, коли ми не відчуваємо 

подяки, – це негативні емоції. Ревнощі, роз-

дратування, незадоволеність або відчуття 

«недостатності» – подібні відчуття не можуть 

принести нам того, чого ми хочемо. Вони мо-

жуть лише повернути нам ще більше того, чого 

ми не хочемо. Негативні емоції відгороджують 

нас від добра, яке в іншому випадку прийшло б 

до нас.

Ми говоримо: «Спасибі», «Дякую». Дякувати 

– значить робити добро, дарувати благо. І спра-

ва навіть не в тім, щоб уміти вимовляти ці слова 

в потрібний момент, а в тім, щоб рухами самої 

душі відповідати на добро, що зробили тобі інші 

люди.

Бондарчук М.В., викладач

«Найбільша перемога - це пере-

мога над собою, а найганебніше 

- це бути переможеним своїми 

пристрастями» 

Х.Демокріт

Коли людина виконує якісь дії постійно, 

підсвідомо у неї виникає бажання робити 

їх знову – це і є звичка.

Звичка є важливим аспектом життя лю-

дини стосовно здоров’я людини, її спосо-

бу життя. Звички можуть бути корисними  і 

шкідливими. 

Важливими звичками, які сприяють 

зміцненню здоров’я дівчат і хлопців, є 

пунктуальність, охайність, ввічливість, 

заняття спортом, виконання ранкової 

гімнастики, дотримання правил особистої 

гігієни. 

Приклади шкідливих звичок: облиз-

ую пальці, гризу нігті, сьорбаю, коли їм, 

колупаюся в носі, кидаю сміття, сварюся, 

не реагую на зауваження, не допомагаю 

вдома, лінуюся прибирати, багато сиджу 

за комп’ютером, телевізором, пізно ля-

гаю, не буваю на вулиці, не люблю митися 

і прати білизну, їм багато солодкого, не ро-

блю гімнастику, пробував курити тощо.

Нікотин — одна з найсильніших рослин-

них отрут, основна складова частина тю-

тюнового диму. У чистому вигляді це без-

барвна оліїста рідина неприємного запаху, 

гірка на смак. Вона добре розчиняється у 

воді, спирті, ефірі й легко проникає крізь 

слизові оболонки порожнини рота, носа, 

бронхів, шлунку. 

Давно вже став звичним плакат “Крапля 

нікотину вбиває коня!”  Але ж таки справді 

вбиває! Велика гарна тварина падає від 

краплини страшної отрути. Дуже чутливі 

до нікотину птахи, ссавці, а також риби 

і земноводні. Наприклад, якщо змочити 

кінчик скляної палочки нікотином і дотор-

кнутися нею до дзьоба горобця, то він за-

гине. Також краплина нікотину призводить 

до загибелі всіх риб в акваріумі. 

Результати досліджень свідчать про 

те, що багато курців набули цієї звички у 

підлітковому віці. Тиск збоку товаришів 

і бажання бути схожим на дорослих 

спонукає багатьох підлітків до паління. Я 

спробувала з’ясувати причину куріння на-

ших учнів і вона досить банальна. Відповіді 

майже однотипні: «Бо курять мої друзі. 

- Курить мій батько і я почав ку-
рити. 
- Захотілось просто спробувати, а 
потім втягнувся.
- Хотів показати, що вже дорослий»

Почати курити легко, спробуй кинути. 

Потрібна неабияка сила волі, якої зазви-

чай бракує. Цю згубну звичку важко пере-

бороти, оскільки тютюновий дим містить 

нікотин, який спричиняє наркотичну 

залежність у людини, що палить.

Куріння виключно шкідливо впливає на 

стан серцево – судинної системи. Осо-

бливо чутливі до нікотину судини серця. 

Під час куріння тютюновий дим безпо-

середньо діє на слизову оболонку рота 

і може стати причиною її запалення та 

раку. Аміак, що входить до складу тютю-

нового диму, спричиняє запалення ясен. 

Наявність у курців запальних процесів по-

рожнини рота і каріозних зубів зумовлює 

неприємний запах із рота. Нікотин, який 

ковтає курець разом із слиною, подразнює 

слизову оболонку шлунково -  кишкового 

тракту, спричиняє її запалення.

Куріння негативно впливає також 

на функцію печінки. Посилене куріння 

впливає і на вітамінний обмін, у результаті 

чого кількість деяких вітамінів в організмі 

суттєво зменшується, особливо вітаміну 

С. Дефіцит вітаміну С розвивається також 

і у пасивних курців.

В Україні курить кожен другий чоловік 

і кожна п’ята жінка. Всього в країні 

нараховується близько 9 мільйонів ак-

тивних курців, що складають третину 

всього працездатного населення Україна 

займає 17 місце в списку країн-лідерів за 

кількістю курців. Щорічно до числа курців 

долучається не менше 100 000 українців. 

Кожен четвертий підліток в Україні 

викурює першу цигарку у віці 10 років. 

Україна є другою країною у світі (після 

Чилі), де у віці 13-15 років курять більше 

30% юнаків і дівчат. Наша держава займає 

ІІ місце за кількістю викурених цигарок на 

одного громадянина. На кожного українця 

припадає понад 2500 сигарет — майже 7 

щоденно.

За офіційною статистикою, в Україні 

щороку від хвороб, пов’язаних з курінням, 

помирає 120 тисяч людей.

Виявляється: якщо людина палить 

в день від 1 до 9 сигарет, то скорочує 

своє життя (в середньому) на 4,6 років в 

порівнянні з тими, хто не палить; якщо па-

лить від 10 до 19 сигарет, то на 5,5 роки; 

якщо викурених від 20 до 39 сигарет - на 

6,2 роки.  

Мати або не мати шкідливої звички - 

справа глибоко особиста. Адже нікому 

немає справи, якщо ви, сидячи у себе 

удома, гризете нігті, п’єте вже третю чаш-

ку кави і одночасно строчите СМС-ки із 

швидкістю світла. Ваше дозвілля - на що 

хочете, на те і витрачайте. Але якщо вам 

закортіло гордо заявити про себе: «Я без 

шкідливих звичок!» або якщо здоров’я вже 

не дозволяє ці самі звички, то, можли-

во, вам потрібно подумати про здоровий 

спосіб життя! Бо життя одне і таке швидко-

плинне.

Мельник Л. І. викладач

    
КУРІННЯ  АБО ЖИТТЯ

У всьому світі 1 грудня відзначається 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

(World AIDS Day). Одне з найважливіших 

питань людства пов’язане з охороною 

здоров’я. 

Саме у цей день говорять про СНІД, про те, 

яку загрозу існуванню людства несе ця глобаль-

на епідемія, про масштаби цієї трагедії, про те, 

що ця чума загрожує існуванню людства і, зви-

чайно ж, про те, як зупинити глобальне поши-

рення епідемії ВІЛ/СНІДу. Червона стрічка є ха-

рактерним символом боротьби зі СНІДом, жод-

на акція не обходиться без неї.

ВІЛ/СНІД передається статевим шляхом, че-

рез кров під час переливання, ін’єкцій, при вико-

ристання нестерильних медичних інструментів, 

голок для тату, а також від матері до дитини, під 

час вагітності, пологів або годування груддю.

Жертвами СНІДу стали мільйони людей. 

Безжалісний недуг, який хапається за всіх, неза-

лежно від віку, статі, соціального статусу, спосо-

бу життя, рівня матеріальної забезпеченості. Від 

синдрому набутого імунного дефіциту померли 

французький філософ та історик Мішель Фуко, 

американська модель Джіа Каранджі, лідер гур-

ту Queen, видатний музикант Фредді Мерк’юрі, 

ізраїльська актриса і співачка Офра Хаза, 

відомий актор Маколей Калкін.

Час, у якому ми зараз проживаємо, напо-

внений різноманітними проблемами шкідливих 

звичок. Дуже важливо навчитись не тільки 

приймати рішення самостійно, але й нести 

відповідальність за своє життя.

Завдяки прогресу в медицині та 

фармакології ВІЛ/СНІД сьогодні більше не є 

смертельним вироком. Звичайно ж, за умови 

вчасного лікування. Своєчасна діагностика та 

лікування дає можливість продовжувати життя, 

зміцнювати послаблений імунітет .

Кожна особистість повинна для себе 

усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД. І зро-

бити все можливе, щоб захистити своє життя 

та близьких від цієї страшної інфекції, бо СНІД 

може увійти практично в кожен дім, кожну сім’ю.

Здоровий спосіб життя, чистота у взаєминах 

– найкращі методи профілактики СНІДу.

Бондаренко С. А., 

майстер виробничого навчання

CНІД – 
ТРАГЕДІЯ СУЧАСНОСТІ

ХОЧУ СКАЗАТИ СПАСИБІ!

НОВИЙ РІК
святкуймо без пригод

Незабаром Новорічні та Різдвяні свята. Багаторічний досвід свідчить – більшість надзвичайних 
ситуацій, зокрема, пожеж, виникають через недотримання елементарних вимог безпеки при влаштуванні 
новорічної ялинки, через необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів, через 
власну недбалість. Щоб уникнути неприємностей під час святкування Новорічних свят РЕКОМЕНДУЄМО:

1. Ялинку встановлюйте на стійкій 

основі: на підставці, в посудині з піском, 

так, щоб вона не перешкоджала виходу 

з приміщення (у разі виникнення пожежі 

або надзвичайної ситуації); знаходи-

лася на відстані не менше півметра від 

нагрівальних та опалювальних приладів, 

легкозаймистих матеріалів.

2. Для освітлення ялинки використо-

вуйте електричні гірлянди лише промис-

лового виробництва. Купуючи гірлянду, 

заздалегідь перевірте надійність ізоляції 

та сполучень проводів, переконайте-

ся, що потужність електролампочок у 

гірлянді не перевищує 25 Вт. 

Підключення гірлянд до мережі по-

винно виконуватись тільки за допомо-

гою штепсельних з’єднань. Слід завжди 

пам’ятати, що сама хвоя легкозаймиста. 

В разі виявлення несправності гірлянди: 

з’явилося миготіння лампочок, іскріння, 

сильне нагрівання проводу – негайно 

вимкніть її. 

3. Не прикрашайте ялинку 

целулоїдними, паперовими та іншими 

легкозаймистими іграшками й прикра-

сами, а також марлею і ватою, не про-

соченими вогнезахисною речовиною, 

не застосовуйте для ілюмінації ялинки 

свічки.

4. Не одягайте дітей у маскарадні 

костюми з легкозаймистих матеріалів. 

У будь-якому разі не залишайте 

дітей одних, без нагляду дорослих, у 

приміщеннях біля прикрашеної ялинки. 

5. Категорично забороняється кори-

стуватися в приміщенні бенгальськими 

вогнями, феєрверками, хлопавками та 

будь-якими піротехнічними засобами. 

Батьки, ПАМ’ЯТАЙТЕ! У жодному разі 

не залишайте сірники, запальнички, 

бенгальські вогники та інші піротехнічні 

засоби у легкодоступних для дітей 

місцях, не дозволяйте малюкам самим 

бавитися з такими іграшками. 

При виникненні будь-якої надзвичайної ситуації 
негайно повідомляйте по телефону «101»
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