
Найбільше багатство людини – 
це краса її душі. Всі ми чули  на-
родне прислів’я: «З личка не пи-
ти водички» і воно означає, що, 
якою б прекрасною зовні не була 
людина, найважливіша в ній кра-
са внутрішня. Душевна щедрість, 
працелюбність, любов до своєї 
землі та співвітчизників, повага 
до літніх людей та піклування про 
дітей, сердечне бажання допомага-
ти іншим, лагідність, оптимізм, по-
чуття гумору... 

Цей перелік найкращих рис харак-

теру людини можна продовжувати й 

далі, та головне - щоб ми не тільки 

усвідомлювали це, але й прагнули, 

сповнивши свої душі цим багатством, 

віддавати його людям. Хочу розповісти 

про одну з таких людей.

У нашому навчальному закладі кілька 

років тому навчалася Голик Оля, зараз 

Бенда. Худенька, середнього зросту, 

тендітна, з великими сірими очима. Про-

тягом трьох років виконувала обов’язки 

старости, закінчила навчання з черво-

ним дипломом, завжди пунктуальна, 

організована, готова прийти на допо-

могу кожному, хто цього потребує. По 

закінченню працювала кілька років куха-

рем, вийшла заміж, народила сина. 

А коли зрозуміла, що війна в нашій 

країні ще невідомо скільки триватиме, 

підписала контракт зі збройними силами 

України і поїхала у жовтні 2016 року слу-

жити на Схід. 72-га механізована брига-

да дислокувалась в Авдіївці. Оля готувала 

хлопцям їжу, дотримуючись принципу: го-

лодний – то не воїн. 
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«ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Шановні колеги! Життя невпинно рухає нас в майбутнє. Закінчується 
2019рік. Як і інші попередні багатші на виклики, зміни, надії на краще.

Незважаючи на негатив в деяких напрямках діяльності колектив 
працював надзвичайно наполегливо в досягненні поставлених завдань. 
Нам є чому радіти. На належному рівні організовувся освітній про-
цес, виконаний план комплектування учнями першого курсу, виграний 
Грант на 30тис.грн., здобуто звання Лідер освіти на Міжнародній 
виставці «Інноватика в освіті».

Постійно вдосконалювався освітній 
процес, який базувався на наукових 
та дослідницьких основах, училищи 
«Мас медіа» є постійним 
лідером серед інших навчальних закладів
 освіти. Доходи від виробничої діяльності 
склали однин мільйон гривень. 
Продовжувалась робота над організацією 
   профільної та допрофільної освіти молоді. 

Безмежно любити справу, якою ти 
займаєшся, віддаючи частинку пал-
кого серця та тепло душі – основа 
успіху. Масмедіа – цілий захоплюю-
чий, багатогранний, інтелектуально 
стрімкий світ інформації. Ти маєш не-
перевершену можливість доносити 
до людей слово в усій його барвистій 
чистоті і влучній доцільності. З 
впевненістю у правоті ти вдихаєш у 
сюжет життя, розширюючи кругозір, 
захоплюючи та надихаючи творити…

Газета – це той неосяжний, 

таємничий, міцний Гордієв ву-

зол, розв’язати який під силу тільки 

справжнім професіоналам. Зуміти 

посіяти так, щоб заколосилася плідна 

нива звершень, і навіть кинуте в терни 

дало свої плоди. 

Шостий рік поспіль проходить об-

ласний конкурс медіа загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладів освіти Вінниччини. 
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З Новим 2020 роком 
та Різдвом Христовим!

Реалізований проект ІТ - школярик співпраця із 
Центром зайнятості з перепідготовки незайня-
того населення. Це все свідчить про державниць-
кий підхід роботи усього колективу закладу. Ваше 
розуміння важливості справи, якою Ви займаєтесь, 
Ваша креативність та змотивованість – це резуль-

тат наших досягнень.
Маю велику надію що і в 2020 році ми не зупи-

немось на досягнутому, будемо працювати творчо, 
потужно, зміцнюючи імідж закладу.

Для цього зичу усім міцного здоров’я Вам та Ва-
шим рідним, близьким. Хай збуваються Ваші заду-

ми, надії та мрії. 
Хай прийдешній рік принесе нам мир та радість.
Усім щастя, успіхів, задоволення.
З повагою,
Директор ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 
О.Д. Дмитрик

МАЙСТРИ ПЕРА І 
ФОТООБ’ЄКТИВУ

Володієш словом – володієш світом

ОЛЬГА БЕНДА
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У ДПТНЗ Вінницьке МВПУ 26 листопада 
2019 року проведено захід «Жива бібліотека» 
на тему «Ми маємо право на…» викладача-
ми іноземних мов Геркалюк Г.В., Колісник-
Бойко Н.О. за співпрацею Веретянової О.О. 
та доцента, кандидата історичних наук 
Трухманової С.Л. 

Жива бібліотека – це система, де книги є людь-

ми з різним соціальним або етнічним походженням, 

а читачі «книг» – це учні або студенти університету. 

Подія слугує інструментом для початку спілкування 

між людьми, таким чином створюючи неформальне 

середовище для ставлення запитань та обговорен-

ня стереотипів та упереджень. У заході взяли участь 

студенти Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова та волонтери з США, 

Кенії, Китаю, Індії, Пакестану, Есватіні, Ізраїля та 

Нігерії, які були «книгами». Учні нашого закладу були 

«читачами» і могли поставити «книзі» будь-які запи-

тання, на які вони з задоволенням відповідали.

Сподіваюся, що ентузіазм та позитивні емоції, які 

з’явилися після проведення «Живої бібліотеки», будуть 

заряджати учнів та викладачів на нові звершення та 

добрі справи.

Ці щирі, добрі люди, не дивлячись на їх про-

блеми, знайшли час для того, щоб поспілкуватися 

з нами. Вражень було дуже багато тому що я впер-

ше спілкувалася з людьми іншої національності і 

дізналася про них дуже багато нового.

Дуже приємно, що в нашому училищі проводять такі 

заходи!

Геркалюк Г.В.,
викладач іноземних мов

14 травня 2017 року під час обстрілу 

була поранена, втратила ногу. Але це не 

зламало дівчину, вона не тільки сама на-

магалась швидше стати на ноги, але й 

підтримувала поранених чоловіків і до-

брим словом і власним прикладом. 

Після виписки із госпіталю Оля відвідала 

своїх товаришів по службі й пообіцяла 

їм обов’язково повернутися. Ця незлам-

на дівчина удруге вийшла заміж, знайшла 

роботу в Києві, брала участь у конкурсі 

краси Miss Militari Fantasi 2018 і виграла 

його. А тепер ще й зайнялася спортом. 

Першою її перемогою стало подолання 10 

кілометрів у забігу «Ветеранська десятка», 

який відбувся в Києві на початку жовтня 

цього року. А тепер — вона підкорила Аме-

рику й подолала дистанцію 10 кілометрів 

під час 44-го марафона Морської піхоти 

США. Якою буде її наступна вершина, Оль-

га не каже, але зупинятися на досягнуто-

му вона точно не 

збирається.

«Можна сидіти 

вдома й жалітися, 

а можна піднятися 

з колін і рухати-

ся далі, навіть без 

ноги. Життя точно 

вже не буде та-

ким, як до пора-

нення, але воно 

продовжується. Я 

дуже вдячна, що 

в мене є родина, 

яка підтримує, є друг Вадим Свириден-

ко, який вже за півроку після травми под-

звонив і сказав, що час, так би мовити, 

повертатися до строю, займатися бігом, 

— розповідає Ольга. — Я заповнювала ан-

кету на участь у марафоні, не маючи про-

тезу для бігу, але вже тоді мала надію, що 

впораюся. Як тільки його отримала, почала 

посилено тренуватися, бо хотіла довести, 

що навіть на протезі можна робити все — 

ходити, бігати, вигравати — як на власних 

ногах. Зараз я щаслива, що зважилася на 

цей вчинок, що зробила це саме в Америці 

та достойно представила Україну».

Загалом у марафоні взяли участь 12 

українських ветеранів. П’ятеро тяжко-

поранених армійців подолали забіг на 

10 кілометрів, семеро легкопоранених 

пробігли повну марафонську дистанцію 

— 42 кілометри. Змагання відбувалися у 

Вашингтоні, маршрут пролягав через пар-

ки й меморіальні комплекси американської 

столиці та її передмістя. Вздовж усієї 

дистанції наших військових підтримували 

представники української діаспори. Оля 

каже, що підтримка була шаленою. Ви-

гуки «Слава Україні!», «Ти — молодець!», 

«Гарна робота!», «Дякую за службу!» лу-

нали гучніше за інші, це неймовірно 

підбадьорювало. Головною складністю 

змагань, особливо для спортсменів на 

протезах, стала злива. У день марафону 

пустився сильний дощ, але жоден учасник 

з України не зійшов з дистанції. Усі повер-

нулися з медалями.

12 грудня 2019 року Ольга Бен-

да отримaлa в Берліні aвторитетну 

міжнaродну премію імені докторa Рaйнерa 

Гільдебрaндa у гaлузі зaхисту прaв люди-

ни, відмітивши її боротьбу за свободу й 

незалежність України. І вперше в історії 

відзнaку отримaлa укрaїнкa.

Високa комісія, до склaду якої вхо-

дить Генрі Кіссинджер, лорд Джеймс 

Дуглaс-Хaмільтон (колишній пaрлaментaр 

Великобритaнії), Йоaхім Гaук (колишній 

Президент Німеччини), Бербель Болей 

(прaвозaхисниця) тa інші aвторитетні 

політики тa борці зa прaвa людини у світі, 

вирішили присудити цю нaгороду Ользі, 

відзнaчaючи її боротьбу зa свободу тa 

незaлежність Укрaїни.

Урочистa церемонія нaгородження 

відбулaсь у легендaрному Музеї 

Берлінського Муру «Чекпойнт Чaрлі». 

Медaль вручaв депутaт Бундестaгу, член 

укрaїнсько-німецької групи дружби, лідер 

ХДС Берліну Кaй Вегнер.

Пишаюсь, що доля звела мене з такою 

людиною. Ця незламна дівчина своїм при-

кладом показує, які мужні та красиві ду-

шею українці. 

Колектив навчального закла-

ду пишається нашою випускницею, її 

патріотизм та героїзм завжди будуть 

прикладом для наслідування. Ми щиро 

бажаємо Ользі міцного здоров’я, сил 

та успіхів як в особистому житті, так і в 

подальшій боротьбі за свободу нашої 

країни!

Мельник Л.І., 
викладач хімії 

Стати професіоналом своєї справи цілком реаль-
но. Таких фахівців цінують роботодавці та партнери, 
адже імідж компанії формується виходячи з роботи 
персоналу. 

У рамках декади методичної комісії спеціальних 

інформаційних технологій було проведено ІІ етап конкур-

су професійної майстерності «Професіонал своєї справи» 

(сліпий десятипальцевий метод друку), який  проводить-

ся четвертий рік поспіль з метою виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, підвищення престижності 

технічних професій, поглибленого вивчення предмета «Ма-

шинопис».

Цьогоріч у змаганнях взяли участь 27 найкращих 

знавців сліпого десятипальцевого методу друку. Учасни-

ки під керівництвом майстрів виробничого навчання та 

викладачів спеціальних дисциплін плідно готувалися до за-

ходу: постійно працювали над вдосконаленням техніки та 

швидкості друку, відпрацьовували різноманітні вправи у 

клавіатурному тренажері Stamina.

За спільним рішенням журі та оргкомітету визначе-

но переможців II етапу конкурсу фахової майстерності 

«Професіонал своєї справи»: 

I місце  – Щербатий Дмитро Валентинович, учень групи 

№ 13 (377 знаків за 1 хв.)

II місце  – Вакарчук Артем Миколайович, учень групи 

№44 (322 знаки за 1 хв.)

II місце  – Корольов Андрій Сергійович, учень групи №4 

(302 знаки за 1 хв.)

III місце – Снідевич Дмитро Сергійович, учень групи №10 

(292 знаки за 1 хв.)

III місце  – Маланчук Олександр Володимирович, учень 

групи №4 (286 знаків за 1 хв.)

III місце – Фіглярський Ілля Андрійович, учень групи №7 

(263 знаки за 1 хв.)

Вітаємо переможців конкурсу та бажаємо наступних пе-

ремог на III етапі. А ще хотілося б, щоб учні навчального за-

кладу подолали світовий рекорд швидкості друку, який був 

поставлений в 2005, що складає 750 знаків за одну хвилину.

Черниш Т.М., викладач діловодства

Ольга Бенда

КОНКУРС ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
«ПРОФЕСІОНАЛ СВОЄЇ СПРАВИ»

«ЖИВА БІБЛІОТЕКА»

 Якщо ви вдало оберете професію і докладете до неї  душу, то щастя  
знайде саме вас.                                         Ч. Дарвін
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Стало доброю традицією у на-
шому навчальному закладі прово-
дити декаду природничо-матема-
тичних дисциплін. Протягом  року, 
який минув від попередньої  дека-
ди, учні розв’язували безліч цікавих 
та складних завдань. Щодня гуч-
ний дзвінок весело лунав та кликав 
їх на урок. Скільки перечитано, вив-
чено, досліджено, написано за рік. 
Розв’язано багато кросвордів, роз-
гадана і складена велика кількість 
головоломок, дано відповіді на 
безліч проблемних питань, прочита-
но безліч ребусів, розплутано сотні 
вузликів запитань, відчинено сім 
замків наукових струмків.

Учні навчального закладу взяли ак-

тивну участь у заходах, що проводились 

в рамках декади. Всі дні декади були 

змістовними і дуже цікавими.  

Кожен з нас може сказати: «Я лю-

блю математику!»? Довести ці слова на 

практиці змогли учасники гри «Я люблю 

математику», учні  групи №24 разом з ви-

кладачем Бондарчук М.В. На учасників че-

кали різноманітні випробування: «Так чи 

Ні», «Пазли», «Підказка», «Рідна мова моя 

– українська», «Колесо фортуни». Пере-

могли найсильніші - команда: Зінько Олег, 

Щербаченко Юлія, Тихонов Дмитро, Іщук 

Іванна, Коптєва Тетяна, Шевченко Валерія, 

яка набрала найбільшу кількість балів.

Із усіх скарбів знання  -  найкращі, їх 

не можна ні вкрасти, ні загубити, ні зни-

щити. 16.12.2019 в рамках декади при-

родничо-математичних дисциплін з метою 

підвищення інтересу учнів до вивчення 

природничих наук та розвитку в них нави-

чок самоосвіти викладачами Кобилянсь-

кою Т.П. та Капітанчук В.О. було прове-

дено вікторину «Природничий ерудит». 

Інтелектуальна гра дозволила невиму-

шено, в ігровій формі, перевірити знан-

ня учнів з природничих наук та розшири-

ти їх кругозір, допомогти учням глибше 

усвідомити красу і цінність навколишнього 

світу природи. Гра зробили процес на-

вчання емоційно 

насиченим і 

цікавим. Змага-

лось дві команди 

учнів груп №1 та 

№2. Перше місце 

здобула коман-

да  учнів групи 

№1: Мураховсь-

ка Н., Підлісняк 

М., Сиротюк 

О., Кальніченко 

Н., Цимбал М., Бас М.. І не важливо хто 

переміг. Загалом всі учасники отримали 

позитивні враження від участі у грі.

Протягом декади викладачем Глад-

кою Л.І. було проведено математичну 

онлайн-вікторину. Метою якої було розви-

вати творчі здібності учнів, прагнення до 

самореалізації та самовдосконалення, роз-

вивати логічне мислення, увагу, пам’ять, 

кмітливість, допитливість, підвищувати 

інтерес до математики. У вікторині взя-

ло участь 62 учні. Переможцями стали: 1 

місце – учениця 3 курсу групи №12, Суб-

ботенко Вікторія, 2 місце –  учень 1 курсу 

групи №22, Іванов Кіріл, 3 місце – учениця 

1 курсу групи №22, Ольхова Анна. 

Географія - цікавий предмет. Він 

пов’язаний з історією, математи-

кою, біологією та іншими предметами. 

Географію можна вивчати за допомо-

гою малювання чи навіть музики. Щоб 

привернути увагу учнів до вивчення 

географії,10.12.2019 проведена вікторина 

між командами груп №1 та №9. Учасники 

команд підготували назву, емблему і девіз 

команди, вітання вболівальникам і журі. 

Вікторина містила цікаві завдання. Загалом 

всі учасники отримали позитивні враження 

від участі у грі. Перемогу здобула команда  

групи №1: Сиротюк Оксана, Михальченко 

Віталій, Кальніченко Анастасія, Ладанюк 

Анастасія,  Слободянюк Дмитро, Гончарук 

Андрій.

Шановні учні, ми щиро вдячні Вам за 

Вашу зацікавленість заходами декади, за 

активну участь в підготовці і проведенні 

всіх заходів, за те, що зерно науки і знань 

проростає на благодатному гґрунті! Сер-

дечно вітаємо всіх переможців конкурсів та 

вікторин.

Капітанчук В.О., 
голова методичної комісії

Із 18 листопада по 2 груд-
ня 2019р. у Вінницькому 
міжрегіональному вищому профе-
сійному училищі була проведе-
на декада методичної комісії 
«Спеціальних технологій». МК 
охоплює 2 професії – «Монтаж-
ник інформаційно-комунікаційного 
устаткування» та «Електромеханік 
з ремонту та обслуговуван-
ня лічильно-обчислювальних ма-
шин». Протягом всієї декади учні 
груп №35, 39, 14, 44, 13, 46, беру-
чи участь у різноманітних конкур-
сах та змаганнях, демонстрували не 
лише свої професійні вміння та на-
вички, а й творчість, креативність, 
винахідливість та командний дух.

9 листопада до Міжнародного дня 

толерантності викладачем Задорожною 

Русланою Алізаманівною проведено ви-

ховну годину  на тему «Толерантність у 

сучасному світі» з учнями групи №44. У 

виховній годині були розкриті основні за-

вдання і сутність толерантності, зазначено 

необхідність і важливість бути терпими-

ми, милосердними, поважати думки і дії 

інших. Як кажуть, «людина може обійтися 

без багатьох речей, але не без іншої лю-

дини». Ці слова підкреслюють важливість 

спілкування. 

25 листопада викладач Коношевич 

Тетяна Василівна провела позаурочний 

захід – професійний турнір «Формула 

успіху». Свою формулу успіху намагали-

ся винайти 2 команди учнів групи №35, 

що навчаються за професією «Мон-

тажник інформаційно-комунікаційного 

устаткування», під керівництвом Па-

шути М. і Луценка Д. За звання кра-

щих знавців своєї професії змага-

лися найрозумніші, найкмітливіші та 

найерудованіші представники групи. 

Протягом всього змагання учні демон-

стрували не лише професійні знання, а й 

творчість, креативність, винахідливість, 

взаємопідтримку та спортивний 

дух. Команди активно підтримували 

вболівальники, класний керівник Колісник 

К.В. і майстер в/н Расулова Т.М. Дружня 

атмосфера, командний дух забезпечив 

усім присутнім море позитивних вражень 

та гарний настрій. Перемогу ж здобула 

команда №2, яка в додатковому конкурсі 

отримала омріяний переможний бал.

26 листопада майстром в/н Зайцем 

Віктором Валерійовичем був проведений 

позаурочний захід – майстер-клас «Ме-

режевий вузол» для групи №14 («Монтаж-

ник інформаційно-комунікаційного устат-

кування»). Метою заходу було навчити 

учнів створювати односторінкові сайти 

для продажу товарів або ж для власного 

портфоліо, що значно підвищує їх шанси 

на працевлаштування, допомагає у пошу-

ку високооплачуваної роботи. 

Почуттями гордості, задоволення, 

впевненості у собі, своїх силах та мож-

ливостях був сповнений колектив учнів 

груп №35 та 44 під час проведення 

інформаційного батлу «Знавці охоро-

ни праці» під керівництвом викладачів 

Колісник Катерини Вікторівни та 

Задорожної Руслани Алізаманівни, що 

відбувся 28 листопада. Захід пройшов у 

цікавій та невимушеній атмосфері. У ході 

безкомпромісної боротьби перемогу от-

римала команда групи № 35. 

Хочеться побажати учням 

подальших успіхів у навчанні, 

оволодінні професійними 

знаннями та уміннями, без-

перервного професійного 

росту, прагнення до само-

вдосконалення та успішної 

реалізації своїх здібностей у 

самостійному житті.

Коношевич Т.В., 
Колісник К.В., 

Задорожна Р.А., 
викладачі спеціальних 

технологій
Заяць В.В., майстер 

виробничого навчання

ДЕКАДА МК «СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

У СВІТІ ТОЧНИХ НАУК
Декада природничо-математичних дисциплін.

Нема на світі ще такого пагорба, вершини якого не досягла би 
наполегливість.                                                  Чарльз Діккенс
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Танець – це стан душі… Майстер-
не, вражаюче та захоплююче погля-
ди володіння своїм тілом. З усього 
багатогранного життя він є значною 
яскравою і колоритною його гран-
ню, наповненою емоціями, пережи-
ваннями та пристрастю. Мова танцю 
нас об’єднує незалежно від віку та 
національної приналежності. Пори-
наючи у його світ ми пізнаємо себе, 
розкриваємо приховані можливості, 
висловлюємо думки та почуття, які 
так часто не можемо проговорити.

У нашому навчальному закладі відбулось 

яскраве дійство, сповнене енергії, жаги 

перемоги і неперевершеного креативу – «Флешмоб» ДПТНЗ 

«ВМВПУ». Захід, на якому кожен з конкурсантів зміг показати 

свої хореографічні таланти. 

Немає єдиної думки з приводу того, яка мета прове-

дення флешмобів. Учасники того самого дійства можуть 

переслідувати різні цілі. Серед можливих варіантів — роз-

вага, намагання справити враження на оточуючих, відчуття 

причетності до спільної справи, самоствердження, випро-

бування себе: «Чи зможу я це зробити на людях?», спроба 

одержати гострі відчуття… 

Психологи відзначають позитивність флешмобів, адже 

вони сприятливо впливають на психологічний стан учасників, 

сприяють вираженню емоцій, допомагають звільнитися від 

скутості, розвивають навички самоорганізації та водночас 

почуття колективізму. 

Так само наші конкурсанти своїми яскравими виступами 

намагалися справити неперевершене враження на присутніх 

на заході та вибороти перемогу. 

Гарний рівень підготовки, чудову виконавську 

майстерність, дотримання естетики зовнішнього вигляду по-

казали всі учасники заходу. Своїми драйвовими номерами 

вони запалювали серця присутніх у залі. Глядачі зустрічали 

всіх виступаючих гучними оплесками. Але перемогу виборо-

ли найкращі: 

- I місце – групи №33, 16

- II місце – групи №4, 5, 41, 1

- III місце – групи №9, 8, 2, 46

У номінаціях: «Майстри креативу» – група №39; «Дебют 

року» – група №29; «Віртуози гумору» – група №7.

Вітаємо наших переможців!!! І пам’ятаймо, що танець – 

це захоплююча поема, в якій кожен рух – проникливе слово. 

Читаймо її все своє сповнене енергії та перемог життя.

Січкоріз Н.П., завідуюча бібліотекою

Олімпіади — це особливе випробуван-
ня, яке не просто тестує знання учнів, а й 
гартує їхню зібраність та самостійність. 
Потрібно зрозуміти, що олімпіада — саме 
те місце, де необхідно показати себе з най-
кращого боку та викластись на всі 200% і 
гідно представити свій навчальний заклад.

Так 14 грудня відбувся II етап Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних технологій, в якому вже 

традиційно взяли участь наші учні: Кисліцин Віталій 

– група №45, Явгустішин Нікіта – група №13, Бой-

чук Діана - група №10, Матвієнко Богдан  - група 

№6. 

Завдання для олімпіади, як завжди, були 

оригінальними та актуальними  в повсякденно-

му житті. Розв’язуючи їх, учні продемонструва-

ли неординарні рішення та ідеї, котрі допомогли  

усвідомити, наскільки швидко змінюється світ і які 

неймовірні можливості він відкриває.

За здобутими результатами  Кисліцин Віталій 

посів II місце,   а  Явгустішин Нікіта – III місце.

Проаналізувавши результати олімпіади, 

приємно відзначити, що наші учні є рівноправними 

конкурентами учням з Подільського та Технічного 

ліцеїв.

Вітаємо нашу команду, яка продемонструвала 

вагомі результати, і бажаємо перемоги на облас-

ному рівні.

Щербанюк Л.О., 
викладач спеціальних дисциплін

 Як гул століть, як шум віків,
Як бурі подих, – рідна мова,
Вишневих ніжність 

пелюстків,
Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа.
(М. Рильський)
Рідне слово… В ньому на-

род засвідчує своє буття, виражає 

особливе відчуття належності до 

одного родовідного кореня, до 

однієї культури. У мові виявляється 

ментальність народу. Саме мова 

формує неповторний погляд на світ, 

а також є засобом національного 

саморозкриття, самовираження у 

слові. Недарма Панас Мирний на-

зивав мову найдорожчим добром 

кожного народу, живою схованкою 

людського духу, багатою скарбни-

цею, в яку «народ складає і своє 

давнє життя, i своп сподiванки, 

розум, досвiд, почування». А М. 

Рильський закликає любити й вив-

чати рідну мову, боротися за її кра-

су, правильність і багатство, адже 

мова є втіленням думки. «Що ба-

гатша думка, то багатша мова», - 

наголошує поет.

Культура мови – це показ-

ник рівня загальної культури 

особистості. Чим більш розви-

неним є суспільство, тим більше 

цінується в ньому майстерність 

володіти словом. Це доведе-

но історичною практикою бага-

тьох народів. Сучасна Україна 

перебуває на шляху формування 

демократичної правової держави, 

тому мовленнєва компетентність 

є невід’ємною складовою 

професійної компетентності в 

будь-якій сфері. Саме тому в 

освітньому процесі Вінницького 

міжрегіонального вищого 

професійного училища вагоме 

місце посідає вивчення рідної 

мови. Традиційно наші учні беруть 

активну участь у міжнародних та 

всеукраїнських мовно-літературних 

конкурсах. 

Зокрема, 23 листопада 2019 

року відбувся обласний етап 

ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яци-

ка. За результатами І етапу зазна-

ченого конкурсу, що проходив на 

базі нашого навчального закладу, 

ДПТНЗ «ВМВПУ» на обласному 

етапі представляла учениця ІІІ кур-

су групи №6 Гаврилюк Анастасія.

Міжнародний конкурс знавців 

української мови імені Петра Яци-

ка – конкурс, який має на меті ут-

вердження державного статусу 

української мови, піднесення її 

престижу серед молоді, вихован-

ня поваги до культури й традицій 

українського народу, підвищення 

рівня мовної освіти й культури, 

удосконалення навиків майстерно-

го володіння словом.

За останні роки кількість 

учасників конкурсу сягала 5 млн 

людей з понад 20 країн світу, се-

ред них школярі, учні закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, студенти з України, а також 

Польщі, Румунії, Хорватії, США.

Змагаючись у категорії «Учні 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» Гаврилюк 

Анастасія посіла почесне ІІІ місце, 

вкотре довівши, що учні нашого 

навчального закладу дбають про 

чистоту своєї мови, пам’ятаючи, 

що бути грамотним сьогодні важ-

ливо, бути грамотним потрібно і 

необхідно кожній людині.

Анастасію ж ми вітаємо з гідним 

результатом й бажаємо натхнен-

ня, успіхів, перемог, прагнення 

постійно вдосконалювати своє 

мовлення, оскільки від цього зале-

жить, успішне майбутнє.

Ластівка І.В., викладач 
української мови та 

літератури

ХХ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

Крок до успіху

«Вижити в мережі» – саме під та-
ким девізом 18.12 пройшла годи-
на спілкування учнів груп 3 та 29 з 
головою ради Подільського центру 
соціальних технологій Яцюк Оксаною 
Степанівною.

Від соціальних мереж – до онлайн-

банкінгу. Інтернет проник у наше щоден-

не життя і діяльність. Окрім комп’ютерів 

та ноутбуків, ми підключаємо до Інтернету 

все – мобільні телефони, планшети, холо-

дильники, телевізори й багато інших пор-

тативних пристроїв. Саме тому дуже важ-

ливо знати якомога більше про безпеку у 

Всесвітній мережі. 

Слід відмітити, що соціальні мережі 

також стали невід’ємною частиною 

інформаційного простору кожної лю-

дини. Як не загубитись в терабай-

тах інформації? Як відрізнити реальну 

інформацію від фейку? Як не стати жерт-

вами шахраїв? Саме ці запитання обгово-

рили учні з гостею.

Під час спілкування учні намагались 

віднайти правильні способи захисту свого 

приватного життя, коли перебувають он-

лайн. Загалом зустріч була продуктивною, 

змістовною та результативною.

Багато хто думає, що безпека в 

Інтернеті – це ілюзія, і бути захищеним 

зараз неможливо, адже веб-сайти зби-

рають конфіденційну інформацію так тон-

ко, що ми навіть не знаємо що саме їм 

відомо.

Чи є щось, що ми можемо зробити, аби 

бути більш захищеним коли займаємося 

серфінгом в Інеті, крім того, що не пока-

зувати свої паролі, або не надавати за-

багато особистої інформації? Вирішенню 

цієї проблеми була присвячена зустріч 

учнів груп 7 та 35 із старшим інспектором 

відділу протидії кіберзлочинам у 

Вінницькій області Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України.

Інспектор розповів про особливості 

діяльності кіберполіції. Надав 

рекомендації щодо уникнення поши-

рених форм шахрайств. Порадив яки-

ми засобами можна убезпечити свій 

домашній інформаційних простір. Учні 

мали можливість у формі діалогу отрима-

ти відповіді на актуальні запитання.

Детальніше із діяльністю кіберполіції 

можна ознайомитись на офіційному сайті 

https://cyberpolice.gov.ua.  

Викладачі спеціальних дисциплін: 
Мельнічук Л.В., Чорба Т.О.

Використано матеріали сайту 

h t tps ://www.r l .k iev .ua/po leznaya-

informatsiya/bezopasnost-v-internete/

ВИЖИТИ В 
МЕРЕЖІ

РИТМ ТВОГО ЖИТТЯ

Благородно тільки те, що безкорисливо.    Ж. Лабрюйер
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Кажуть, що людина за своє життя повинна посадити дерево, побу-
дувати будинок і виростити дитину. Про будинки й дітей, мабуть, ще 
зарано думати. А ось про дерева...

Я не розумію, як можуть деякі люди нищити на деревах живі гілки, калічити 

живу природу. Ще коли я був зовсім маленький, мама, гуляючи зі мною, зверта-

ла мою увагу на дивовижну красу природи. І могутній дуб-велетень, і кучерявий 

клен з п’ятипалим листям, і струнка замислена берізка – вони ж просто казкові 

істоти. Хтось колись посадив саджанці та доглядав їх багато років, перш ніж ви-

росли ці красені!

Одного осіннього ранку я та учні моєї групи №39 під керівництвом Станіслава 

Миколайовича Шморгуна та Василя Івановича Джоги взяли участь у висадці 

дерев в районі сіл Пиків та Кривошиї. Погода була не найкраща, але ми 

підготувалися заздалегіть – одягнулися тепло, оскільки  на нас чекала добра 

справа та нелегка робота. Прибувши на місце, ми заслухали інструктаж щодо 

правил посадки дерев. Та наша група вже має непоганий досвід у цій нелегкій 

справі і твердий гґрунт не став нам на заваді. Робота йшла, минали години, а 

ми, не покладаючи рук, продовжували виконувати свою добру справу. 

Посадивши більшу половину дерев, ми відчували, що наші сили 

закінчувались. Поновивши їх смачним обідом, ми завершили нелегку справу 

і посадили більше 300 дерев. За це природа нам віддячила теплим сонячним 

промінням.

Кравець Андрій, учень групи №39

Практика – те, через що прохо-
дять студенти усіх ВУЗів, коледжів 
та училищ нашої країни. Під час 
практики нам відкриваються нюан-
си та труднощі обраної професії. Ос-
новними завданнями виробничої 
практики є формування стійкого 
інтересу, відповідальності та пова-
ги до професії,  початкова професійна 
адаптація на робочому місці, роз-
ширення професійного світогляду, 
всебічний аналіз отриманої інформації 
з подальшим прийняттям оптималь-
них рішень та розвиток елементів 
професійної кваліфікації, пов’язаної з 
розвитком сучасних технологій.

Я навчаюся в училищі на 3 курсі, але ще з 

першої практики зрозуміла, що 

ДПТНЗ «ВМВПУ» з самого першого дня 

готує нас, учнів, до подолання можливих 

труднощів, формуючи практичні навички та 

теоретичні знання для подальшої успішної 

роботи у процесі навчання. 

На сучасному ринку праці наша професія 

«Продавець продовольчих товарів» 

користується високим попитом, але дуже 

невелика кількість підприємців зацікавлена 

у наданні оплачуваних робочих місць для 

учнів та студентів. Це перша перешкода, яку 

зустрічають учні. Незважаючи на неї, знайти 

практику з невисокою оплатою досить легко. 

Наприклад, я і моя одногрупниця 

Анастасія проходили виробничу практику у 

одному з магазинів нашого міста. Працюючи 

продавцями, ми зіткнулись з багатьма пози-

тивними і негативними аспектами торгівлі. 

Адже така робота передбачає не тільки про-

даж товарів, але й співпрацю з постачальни-

ками, торговими агентами та представника-

ми різних компаній, які співпрацюють з ма-

газином. Звичайно, для такої роботи треба 

мати відповідні підготовку та знання, тому 

перший тиждень ми проходили стажування, 

під час якого навчились робити заявки на по-

стачання продукції та вивчили основні прин-

ципи розташування товарного асортименту.

Завдяки практичним навикам, отрима-

ним під час виробничого навчання, процес 

адаптації до робочого процесу пройшов до-

сить легко. В подальшому ми ознайомились 

з багатьма деталями роботи продавців, а 

завдяки спілкуванню з агентами із постачан-

ня – ще й з багатьма цікавими фактами про 

нашу майбутню професію.

Підсумовуючи все вище написане, хочу 

побажати усім учням не зупинятись перед 

труднощами і упевнено, долаючи їх, йти до 

поставленої мети.

Буряк Аліна, учениця групи №20

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Не існує бездарних дітей, 
– такої думки дотримують-
ся відомі педагоги й філософи 
усіх часів і народів. «У кожній 
людині є сонце, тільки дайте йо-
му світити», – вважав Сократ. 

Я є майстром виробничого навчан-

ня групи № 24, навчаю творчих та 

обдарованих учнів, майбутніх кухарів, 

кондитерів. 

На перший погляд нічого склад-

ного в кухарській професії немає. 

Адже в кожній сім’ї щодня готують 

сніданки, обіди, вечері. Проте, вив-

чивши історію кухарського мистецтва, 

починаєш розуміти, що приготування 

їжі - це справжня наука.

Моя група дуже відрізняється від 

інших: якщо учні паралельної групи 

борються за успішність і дисципліну, 

то ми намагаємось бути дружніми і 

щирими. Не всім вдається вчитись на 

відмінно, але прагнути цього варто. 

На уроках виробничого навчан-

ня кожен підходить до приготуван-

ня страви з творчістю, підключаючи 

всю свою фантазію і в кінцевому 

результаті виходить шедевр, готова 

страва, завжди унікальний, неповтор-

ний натюрморт.

Професія – це та основна точка 

відліку, з якої починається свідоме 

життя кожної людини. Тому я нама-

гаюсь приділити кожній дитині увагу, 

допомогти, підтримати у вирішенні 

питань.

Група навчається на третьому 

курсі – ми разом уже три роки. У 

нас було все: сум, радість, інколи 

сварки, але ми переступаємо через 

все і залишаємось друзями. За три 

роки я зі своїми учнями не сиділи 

на одному місці, неодноразово хо-

дили на екскурсії, святкували День 

іменинника, виступали, співали, тан-

цювали – у нас багато енергії. 

З моїми учнями мені ніколи не сум-

но. Якщо поганий настрій, саме учні 

завжди підтримають і розвеселять. 

Щоб там не було, вони для мене за-

лишаються найкращими! Моя група 

найкраща!

Олійник Л.М., майстер 
виробничого навчання

МОЯ ГРУПА НАЙКРАЩА!

ЗА НАС НІХТО 
ПРИРОДУ НЕ ВРЯТУЄ

Рік і чотири місяці тому, я прийня-
ла на навчання групу нових майбутніх 
кухарів - кондитерів,це була група 
№41. Я одразу побачила, що це пер-
спективна група, і майже ніколи не ма-
ла в цьому сумнівів.

 Вже в перший місяць навчання група дуже 

добре себе зарекомендувала в навчально-

му закладі. Майже кожен день я могла чути 

приємні слова про свою групу. Йшли місяці, 

і група ставала все краща і краща у мене на 

очах. Учні, які прийшли з рівнем нижче се-

реднього, підняли свій бал у навчанні, добре 

освоїлись в училищі – успішність групи знач-

но підвищилась. Викладачі продовжували хва-

лити групу і залучати її до відкритих уроків і 

позаурочних заходів. Мені, як майстру, було 

дуже приємно за цим спостерігати,адже 

найбільша похвала і подяка від групи це її 

поведінка і результати.

На І курсі пройшов І семестр, і почалось 

виробниче навчання з професії «Кухар». Я 

мала одне задоволення працювати з групою. 

Більшість учнів сконцентровані і готові сприй-

мати нові знання. Учні завжди охоче чекали 

уроків виробничого навчання і показували 

гарні результати.

Закінчила перший курс група дуже добре. 

Майже 85% учнів отримували стипендію. І 

мали повагу серед викладачів, статус хоро-

ших здібних дітей.

На другому курсі група не втратила 

своїх позицій. Продовжила брати участь у 

всіх запропонованих заходах і займати там 

призові місця. І це не може не радувати. Я 

дуже люблю свою групу, дуже задоволена 

тими, хто саме потрапив до цієї групи. Це 

учні, які зажди допоможуть і не залишать в 

важкій ситуації, це добрі і виховані майбутні 

професіонали своєї справи. Це мудрі діти но-

вого покоління, від яких я сама часто дізнаюсь 

багато чого нового. І я дякую кожному із 

учнів групи № 41 за те, що він навчається 

в моїй групі, найкращій групі! Учні гарно 

відпочивають в позаурочний час.

Хочемо привітати всіх батьків, учнів, 

педагогічний колектив з Різдвом Христовим 

та Новим 2020 роком!!! ! Ці свята – особливі! 

Всі ми сподіваємось на щасливе майбутнє! 

Сердечно вітаємо зі світлими і радісними 

святами Нового року та Різдва Христового. 

Щиро бажаємо, щоб Новий рік обдарував 

вас щастям і радістю, додав життєвої насна-

ги, духовного оновлення, мудрості, витрим-

ки та оптимізму; бажаємо всім благодаті в ці 

чарівні дні, спокою в серці і миру в домі. Хай 

прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Не-

хай в світле свято кожен знайде на небі свою 

Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним!

Красножон Андрій, учень групи 
№41 та Андрущенко Л.С., майстер 

виробничого навчання

МОЯ ГРУПА №41

Усе, що робиш, треба робити добре.                Ф.Бекон
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26 квітня 1986 року о 1:24 у 
місті Чорнобиль  на четвертому 
енергоблоці атомної електростанції 
відбувся вибух. З того моменту жит-
тя багатьох людей, що населяли на-
шу країну, дуже змінилося.

 Вночі, після того вибуху, багато хто 

звернув увагу на дивний звук, ніби щось 

вибухнуло. Деякі зберігали спокій і навіть 

подумати не могли, що це аварія на АЕС. 

Але не пощастило нікому: ні тим, хто по-

чав розпитувати, що сталося й уявляв про 

можливу небезпеку; ні тим, хто зберігав 

спокій і безтурботно продовжував жити. 

Офіційно про аварію влада розповіла на-

багато пізніше, а 27 квітня повідомили жи-

телям, що необхідна тимчасова евакуація. 

Дехто знав, що насправді трапилося і 

вони виїздили без речей, а тим, кому було 

невідомо, вивозили свої речі та разом з 

ними «тонни» радіоактивних елементів. Ця 

тимчасова евакуація продовжується по сей 

день, тобто, всьому місту та взагалі області 

довелося виїхати.

На сьогодні такі міста, як Чорнобиль 

і Прип’ять, увійшли в історію. В них досі 

небезпечно знаходитися, адже, щоб ця 

територія знову стала чистою, має пройти 

від трьохсот років – до двадцяти шести ти-

сяч років.

Наслідки цієї аварії дуже жахливі: 

променеві хвороби, онкозахворювання, ба-

гато смертей та зруйновані долі, забруднені 

території нашої держави та багатьох дер-

жав.

Донині про зону відчуження ходять 

найрізноманітніші чутки: про двоголо-

вих мутантів, неймовірно високий рівень 

радіації і, як наслідок, необхідність спалити 

свій одяг після відвідування екскурсії.

Сьогодні багато іноземців приїжджають 

подивитися на Чорнобиль. Зона 

сприймається як територія на межі двох 

різних життів, дзеркало історії, де зу-

пинився час. Насправді маршрут, яким 

водять екскурсії – лише мала частина 

всієї зони, найчастіше «чиста» і відносно 

безпечна. Існує дві зони – тридця-

ти- і десятикілометрова. Цікаво, що у 

тридцятикілометровій сьогодні продо-

вжують жити люди: працівники АЕС, гіди 

і так звані «самосели». Однак, навіть для 

них існують правила перебування в зоні. 

Працівникам не можна знаходиться на 

території занадто довго, з цієї причини всі 

роботи ведуться вахтенним методом.

Візуально Чорнобиль більше схожий на 

природний заповідник, ніж на небезпеч-

ну територію: соковита зелень, спів птахів 

і навіть всюдисущий пух тополі, що білим 

травневих снігом лягає на землю. Наскільки 

цей пух, який подорожує по повітрю, потім 

потрапляє на землю, а потім знову може 

злетіти, підвищує небезпеку потраплян-

ня радіоктивних часточок на людину – 

невідомо. Проте, за можливості, варто уни-

кати його потрапляння на відкриті ділянки 

шкіри.

Україна після Чорнобиля стала пер-

шою в історії людства державою, яка свою 

ж територію, за площею в європейську 

країну, що лежить тільки в одній сотні 

кілометрів від столиці, офіційно визнала 

непридатною для життя, небезпечною для 

себе, назвавши її зоною відчуження. 2044 

квадратних кілометри. А з деякими, не 

менш радіаційно насиченими територіями, 

– і всі 2600 квадратних кілометрів. Від кого 

відчуженою? Від своєї землі, від свого на-

роду, від своєї історії? Та як не змушені ми 

були б страшними обставинами назвати цю 

землю – вона наша. Вона реально існує. 

Живе з нами і житиме, допоки житимемо 

ми. Разом зі своїм саркофагом у центрі – 

своєрідною пірамідою технологічним і мо-

ральним хибам XX століття.

Ми повинні не забувати історію, свої по-

милки, щоб не допустити ще один «біль» 

Чорнобиля.

Довгань І.І., 
викладач біології і географії

З кожним днем людство перехо-
дить до новішого етапу розвитку. В 
моду входять нові тенденції та пер-
спективи. Кажуть: «Бути здоровим 
- престижно». І це справді так, ад-
же здоров’я – це найголовніша скла-
дова щасливої й успішної людини. 
Не дарма вітаючи когось ми, чи не 
найпершим чином, бажаємо саме 
здоров’я.

 Здорова людина – це не тільки та, яку 

не тривожить її  фізичний стан,  та в якої 

відсутні наявні хвороби чи недуги. Це та-

кож психічне і соціальне благополуччя, які 

не заважають комфортно почувати себе в 

соціумі.

На жаль, на нашій планеті багато 

чинників, які негативно впливають на стан 

нашого здоров’я, тому про нього потрібно 

ретельно піклуватись.

Аби бути здоровим, необхідно вести 

здоровий спосіб життя, загартовуватись та 

періодично відвідувати лікаря.

На просторах Інтернету багато 

інформації про здоровий спосіб життя.  У 

відомій соціальній мережі Instagram блоге-

ри зі всього світу закликають користувачів 

займатись спортом, правильно харчувати-

ся і не шкодити здоров’ю вживанням ал-

коголю та курінням. Зараз тема здорово-

го способу життя справді дуже актуальна. 

Багато хто з відомих, на терепішній час, 

блогерів розкрутився саме на постах про 

здоров’я.

Стежити за своїм здоров’ям не просто, 

але важливо. На території України й зага-

лом по всьому світу є безліч оздоровчих 

комплексів, які допомагають покращити 

ваше здоров’я,  а на прилавках магазинів 

та супермаркетів представлено широкий 

асортимент продукції здорового харчуван-

ня, у кожному місті є спортзали та фітнес 

центри, де можна підтримувати фізичну 

форму та гарний стан здоров’я.

Слідкувати за своїм здоров’ям чи ні – 

це справа кожного, але бути здоровим – 

це справді престижно, а здоровий спосіб 

життя у наш час є частиною життя та 

впевненості у собі. 

Вихованець Алла, 
учениця групи № 25

Кожні 10 секунд від куріння у світі 
помирає одна людина.

Куріння в підлітковому віці є 
руйнівним чинником, який нега-
тивно діє на подальше становлен-
ня важливих для життя людини си-
стем. Дитяча лікарка Ганна Картушо-
ва стверджує, що куріння ускладнює 
лікування будь-яких інфекційних хво-
роб та може викликати рак легень. 
Схильність до цього захворювання у 
людей, які не палять, становить 1%, 
у тих, що викурюють до 10 цигарок 
за добу, – 8%, а понад 20 цигарок 
– 23%. 

За дослідженнями вчених, тютюновий 

дим – дуже отруйна речовина, яка містить 

у собі крім нікотину, близько 1000 особливо 

отруйних твердих і газоподібних речовин. 

Окрім негативного впливу на нервову си-

стему і мозок, серцево-судинну й дихальну 

системи, тютюнопаління збільшує ризик за-

хворювання злоякісними новоутвореннями. 

Що стосується паління серед підлітків, 

то тут спочатку привабливим чинником 

є бажання виглядати дорослим, не бути 

«білою вороною» серед друзів, що палять, 

потім звичка укорінюється. Це негативно 

впливає на їх здоров’я.

Значної шкоди завдає також «пасив-

не паління», коли людина, що не палить, 

вдихає повітря, отруєне тютюновим димом. 

При цьому, небажані наслідки для стану 

їх здоров’я можуть бути ще гірші, ніж для 

курців, тому що організм не адаптований до 

тютюнового диму.

Є 5 причин, чому варто кинути палити.

1. ЖИТИ ДОВШЕ

За даними Всесвітньої організації охоро-

ни здоров’я, тютюн вбиває майже половину 

тих, хто курить. Щороку внаслідок куріння 

помирає майже 7 мільйонів людей у всьо-

му світі. Понад 6 мільйонів із них – це курці 

або колишні курці, а 890 тисяч – люди, які є 

пасивними курцями. 

2. УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ

Куріння може спровокувати астму та хво-

роби дихальних шляхів, коронарну хворо-

бу серця, інфаркт, інсульт, захворювання 

судин, аневризму аорти, стати причиною 

онкологічних захворювань. 

Уже з першого дня відмови від сигарет 

ваш організм почне відновлюватися, а ри-

зики виникнення хвороб, 

асоційованих з курінням, 

зменшуватиметься. 

3. ЗБЕРЕГТИ КОШТИ

Людина, яка викурює пач-

ку сигарет щодня, щороку 

витрачає понад 8 тис грн. Тож відмова від 

куріння – це можливість витрачати кошти на 

більш потрібні та корисні речі.

4. ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я РІДНИХ

Пасивне куріння є також небезпечним. 

У дорослих, які не курять самі, але вдиха-

ють тютюновий дим, він викликає серйозні 

серцево-судинні та респіраторні захворю-

вання, зокрема, ішемічна хворобу серця та 

рак легенів. У немовлят він може викликати 

раптову смерть.

5. ПОКРАЩИТИ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА 

ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Куріння негативно впливає на зовнішній 

вигляд: шкіра стає сухою і з’являються 

зморшки, набуває сіруватого кольору, 

кінчики пальців та зуби стають жовтува-

тими. Крім того, коли ви кинете курити, 

ваше дихання стане чистішим, відчуття 

смаку та запаху покращаться, а займатись 

фізичними вправами стане легше.

За останні сім років поширеність паління 

серед українців зменшилась на 20%. Од-

нак ще досі більше 7 мільйонів із нас курять 

щоденно.

Необхідно зрозуміти, що паління є не 

тільки особистою проблемою кожної люди-

ни окремо, але й гострою соціальною про-

блемою, з якою пов’язане майбутнє люд-

ства. Тому варто замислитись: запалювати 

цигарку, чи зберегти своє і довколишніх 

здоров’я.

Використано матеріали інтернет-

ресурсів

Кобилянська Т.П., викладач 
природничих дисциплін

Ваш вибір за вами: виклик су-
часному чи загроза майбутньому?!

Швидкоплинна мода в 
суспільстві щороку розставляє 
свої «виклики-пріоритети»: толе-
рантність змінюється на хам-
ство, людяність і милосердя 
– на  черствість та зухвалість, 
порядність – на кричущий вигляд 
та хизуючі прояви дорослості та 
вседозволеності.

Пропагований багатьма століттями 

здоровий спосіб життя молодь часто-

густо плутає із негативними погубними 

звичками: вживання наркотиків, куріння, 

алкогольні напої. Ще б пак! Як «по-

діловому» виглядає підліток, засмоктую-

чи цигарку чи чергову пляшку алкоголь-

них напоїв?!

А світ наркоманії взагалі веде до втра-

ти реальністі! В усьому цьому вирі юне 

покоління забуває про основне: ми – на-

щадки козацького роду, ми – генетично 

здорова нація, ми – покоління, яке має 

ростити здорових дітей.

А чи буде здоровим дерево, яке тяг-

не своїм корінням отруту і які плоди воно 

подасть?!

Вступаючи у вік зрілості, кожному з 

нас не є чужим поняття кохання – по-

чуття, яке окрилює душу, яке полонить 

весь внутрішній світ, яке робить нас 

щасливими людьми. Так чи інакше, але 

воно веде до створення нової сім’ї – 

повноцінної родини, де квітами зроста-

ють наші здорові, щасливі діти. У хвили-

ни урочистості ми бажаємо родинам зла-

годи, добра, миру, а основне – здоров’я. 

Так чи буде здоровим цей паросток жит-

тя – подумай зараз, юначе, молода па-

нянко. Адже багато залежатиме від твого 

сьогоднішнього способу життя.

Я хочу вірити, що прийде такий час,

Де будем жити ми, як в райському

садку.

Слова: наркотики, куріння, алкоголь 

Шукати доведеться в словнику.

Отже, вибір – за вами, юне покоління!

Кузьмич Н.В., майстер 
виробничого навчання

ВІДГОЛОСКИ ТРАГЕДІЇ У СЬОГОДЕННІ

«БУТИ ЗДОРОВИМ 
– ПРЕСТИЖНО»

НЕ ЛАМАЙ ЖИТТЯ – 
ЗЛАМАЙ ЦИГАРКУ

ВАШ ВИБІР ЗА ВАМИ

 Здоров’я – мудрих гонорар.           П’єр Беранже
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Кого вважають доброю люди-
ною? Того, хто поступається місцем у 
транспорті? Того, хто допоміг у скрутно-
му становищі?

Ще з дитинства нас виховують в 
атмосфері доброти та любові, вчать 
відповідати добром на добро. Але самим 
нам не завжди так відповідають. 

Тоді чому люди намагаються «сісти на шию» 

за будь-якої нагоди? У багатьох виникає думка, 

що доброта людини, яка вам завжди допомагає 

– це слабкість, невміння відмовити чи небажан-

ня образити. Часто ми не цінуємо безкорисли-

ву доброту, і у ній підозрюємо вигоду. Ми часто 

вважаємо: якщо він мені одного разу допоміг, 

колись і мені доведеться допомогти йому. Та-

кож буває так, що коли людина добра до нас, 

ми перекладаємо на неї усі наші проблеми. А 

самі не цікавимось чи ця людина потребує до-

помоги також. 

Доброта формує моральні основи дитячої 

особистості. Доброта – це найпрекрасніше, що 

є на світі.

Кариченська Анна,
 учениця групи №23

«Незважаючи на те, що 
ідеальних людей в природі 
не існує, суспільство всіляко 
нав’язує нам прагнення до ідеалу 
- не тільки як обов’язкову для 
всіх норму, але і як єдину форму 
існування в цьому світі.»

Ксенія Шульга, психолог 
«Ноги» у комплексів ростуть з ди-

тинства. Якщо до дитини з вродженим 

почуттям обов’язку, відповідальності 

ставити дуже високі вимоги, вона не 

прощатиме собі найменших помилок, 

завжди і у ставитиме собі найвищу 

планку. Можливо, схильність до само-

критики передається з генами, але 

у будь-якому разі, це заважає такій 

дитині жити. До того ж, будучи завжди 

незадоволеними собою і звинувачуючи 

себе у всіх гріхах, ми закладаємо не-

гативну програму на майбутнє.

А між тим, позитивно налаштова-

на людина проживає життя з задово-

ленням, її товариство завжди приємне 

оточуючим. Крім того, вона ніби 

притягує до себе удачу. Адже ця прим-

хлива пані віддає перевагу оптимістам.

Полюбити себе не так вже й склад-

но: треба оцінити свої достоїнства 

і визнати власну унікальність і 

неповторність. Ті, що знають свої 

кращі риси і вміють їх доречно засто-

совувати, досягають багато. Це додає 

енергії і життєвих сил, допомагає 

відчути задоволення від самих себе та 

власних вчинків.

Вчені довели, що людина позитивно 

до себе налаштована, рідше нездужає, 

у неї підвищується імунітет, не буває 

хвороб, спровокованих депресіями.

Важливо вміти прощати собі невдачі 

і промахи, яких оточення здебільшого 

й не помічає або просто не надає їм 

значення й не уявляє, що вина за них 

переслідує і гризе вас зсередини. Так 

інколи трапляється: випадково пере-

вернута чашка з кавою в гостях чи 

сказана недоречно фраза виростають 

в нашій уяві до гігантської проблеми і 

провокують нові комплекси.

Треба навчитись прощати собі 

дрібні помилки, адже ідеальних лю-

дей не існує в природі! Якщо ж мова 

не про миттєвий епізод, а про подію, 

за яку вам і через тривалий час со-

ромно і ви продовжуєте себе звину-

вачувати, спробуйте перетворити до-

кори сумління на спокійні роздуми на 

зразок: «Чи можу я щось змінити? Чи 

є шанс виправити помилку і як це зро-

бити?»

Якщо змінити нічого не мож-

на, прийміть те, що трапилось, як 

життєвий досвід: тепер ви знатиме-

те, чого можна уникнути у подібній 

ситуації. Відпустіть вину – і простіть 

себе! Важливо полюбити себе таки-

ми, якими ми є. Це допомагає зроби-

ти життя більш гармонійним, позбути-

ся непотрібного самоїдства і багатьох 

комплексів, а отже, почуватися ком-

фортно. Прийняття себе необхідне 

для формування хорошої адекватної 

самооцінки, створення повноцінних і 

гармонійних відносин з собою, близь-

кими і рідними людьми.

Бондарчук М.В., 
викладач математики

Мої батьки вихо-
вують мене як ду-

же ввічливу дитину. Я завжди на-
магаюсь бути  уважною до людей: у 
черзі пропускаю вперед людей по-
хилого віку, в транспорті поступаюсь 
місцем вагітним жінкам та старшим 
за віком. Дотримуюсь правила – ти 
зробиш одну справу, а тобі зарахо-
вуються десять. 

Мені здається зовсім неважко допомог-

ти: донести сумки літній людині чи пере-

йти через жваву шосейну дорогу. Ска-

жете, банально! Але хіба часто це можна 

сьогодні побачити?! Набагато частіше 

ми чуємо й бачимо, як біля нас образили 

чи навіть побили людину похилого віку, 

обікрали чи назвали злодійкою – пере-

раховувати можна багато. Та який сенс? 

Мені здається, що сьогодні бути доброю 

– це стало чимось відсталим, ганеб-

ним. Люди, мабуть, забули, навіщо були 

народжені на землі…

«Вчіться робити добро», – чуємо ми з 

самого дитинства від батьків та вчителів. 

Начебто все зрозуміло. Коли ми робимо 

добрі вчинки, то й самі стаємо набагато 

кращими. Кожен з нас повинен пам’ятати 

про людей, які потребують нашої допомо-

ги.

Наостанок я хочу запропонувати п’ять 

способів зробити добу справу, якщо у вас 

є трохи часу.

1. Стань донором крові. 

За статистикою, на кожні 25 людей 

потрібен донор, який може допомогти 

серцю далі битися в грудях і продовжи-

ти життя людині. І в деяких випадках 450 

мл крові для того, щоб врятувати життя. 

Стати донором зовсім просто. Є лише 

декілька вимог:  

• у тебе відсутні протипоказання для 

того, щоб здати кров; 

• тобі вже є 18 років;

• твоя вага більше 50 кг;

• ти не вживав спиртні напої протягом 

24 годин.

2. Допоможи людям похилого віку. 

Як кажуть, старість – не радість. Вона 

може бути втіленням бідності і самотності. 

Рідко хто з людей помічає, як людина по-

хилого віку, перераховуючи біля прилавка 

гроші, не може собі дозволити і половину 

тих продуктів, які ми звикли бачити в своїх 

холодильниках. 

Зупинись і зроби покупку для літньої 

людини на свій розсуд, купи те, чого б не 

вистачало тобі. Людина похилого точно не 

забуде твій добрий вчинок і буде згадува-

ти тебе з теплими словами і зі сльозами 

щастя на очах. 

3. Стань волонтером у дитячому бу-

динку. 

Станом на 2018 рік в Україні на 

обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 70 491. З них 

22 126 дітей-сиріт та 48 365 позбавле-

них батьківського піклування. Діти – квіти 

життя батьків. Але що робити тим дітям, у 

яких їх немає? Вони теж заслуговують на 

тепло. 

Є багато організацій, які надають допо-

могу таким діткам. Ти можеш зв’язатися з 

будь-якою з них і запропонувати допомо-

гу. Це не потребує багато часу.

4. Напиши лист військовим на 

передовій. 

Написання листа – це змога пові-

домити військовослужбовцям, що ми 

цінуємо все те, що вони роблять заради 

нашого щасливого майбутнього. Кож-

на надіслана листівка чи малюнок – їх 

підтримка і декілька хвилин твого часу. 

Погодься, зовсім мало, порівняно з тим, 

що доводиться їм пережити кожного дня. 

5. Забери додому чотирилапого друга. 

Не слід й забувати про тих, хто бігає 

поруч – братів наших менших, їх часто 

забираю до притулків, що існують тільки 

завдяки волонтерам. Та на жаль, волон-

терських надходжень не вистачає. 

Хороший вчинок для тварин зробити 

не складно. Досить прийти до притулку з 

кормом або ласощами, поспілкуватися і 

обрати собі вірного друга. Повірте, більш 

вдячної аудиторії ви не знайдете. 

Венгрус Роксолана, 
учениця групи №9

На запитання «Що таке 
здоров’я?» сучасна наука налічує 
близько 300 визначень.

Здоров’я – це стан життя і діяльності 

людини за умови відсутності хво-

роб, фізичних дефектів, психологічне, 

соціальне та духовне благополуччя.

Здоров’я – це одне з основних джерел 

радості, щасливого і повноцінного життя.

Здоров’я можна зобразити у вигляді 

квітки із чотирма пелюстками. Перша 

пелюстка – це фізичне здоров’я, друга 

– соціальна складова, третя – психічна 

і четверта – духовна.  Якщо зірвати 

хоча б одну пелюсточку, ця квітка не 

буде повноцінною, так само як і люди-

на, утративши хоча б якусь зі складових 

здоров’я, буде решту життя відчувати 

себе неконфортно. 

Ми не дбаємо про здоров’я, – коли 

воно є, а коли його не стане – віддали б 

усе, щоб повернути назад. 

Землетруси, бурі, повені – різні 

стихійні явища, автокатастрофи можуть 

спричинити втрату здоров’я людини. 

Багато учасників бойових дій з війни 

повернулися скаліченими, знедоленими, 

але можуть стати прикладом, взірцем 

для багатьох здорових, тому що вони 

працюють, навчаються, є активними у 

суспільному житті. Цінують життя, кожну 

його хвилинку. Вони своєю сміливістю, 

наполегливістю, життєлюбністю показу-

ють нам, як потрібно жити.

Щороку 3 грудня у світі відзначається 

Міжнародний день людей з обмеженими 

можливостями, який проголошено Гене-

ральною Асамблеєю ООН у 1992 році. В 

Україні проведення цього дня встановле-

не Указом Президента, починаючи з 1993 

року.

Відзначення Міжнародного дня людей 

з обмеженими можливостями, спрямо-

вано на привернення та посилення ува-

ги до проблем цієї категорії суспільства, 

захист їх гідності, прав та благополуччя, 

на переваги, які отримуємо від участі 

людей з різними вадами в політичному, 

соціальному, економічному і культурному 

житті. Це нагадування всім про обов’язок 

виявляти увагу, турботу і милосердя до 

людей з особливими потребами, що по-

требують захисту та підтримки у цей не-

простий час. 

У Вінницькому вищому професійному 

училищі навчається 24 учні з особливи-

ми потребами, їм важко, але вони, щод-

ня долаючи певні труднощі, ідуть вперед, 

здобуваючи професію.

Це окремі життя. Окремі трагедії. 

Окремі людські надії на те, що буде до-

бре. 

На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче 

допомогти. І хто допомагає. 

Переймаючись буденними проблема-

ми, ми повинні замислитися над непро-

стою долею людей з вадами здоров’я і 

не тільки у день 3 грудня, а й протягом 

цілого року, не забувати про те, що по-

руч з нами живуть ті, що потребують до-

помоги і уваги. 

Кожен день у житті людей з особли-

вими потребами наповнений прагненням 

пристосовуватися до самостійного життя 

у суспільстві, самовдосконалення, прино-

сити радість собі та оточуючим. І незва-

жаючи на деякі невдачі та смуток, надія 

на краще та більш легше своє існування 

в суспільстві не залишає їх. Головне для 

них те, що життя є і воно продовжується.

Не слід забувати про внутрішні ре-

зерви людини, потрібно вірити в себе і 

йти вперед, не опускаючи рук, долаючи 

труднощі. 

В історії були непоодинокі випадки, 

коли люди не просто боролися з вироком 

долі, але йшли до мети і в результаті от-

римували бажане. 

Маючи різні вади, люди продовжують 

жити, досягати успіху, уміють радіти жит-

тю, не втрачаючи інтересу до життя, пе-

ремагаючи біль, знаходять сили йти далі.

Всі ми однакові перед Богом! І маємо 

поважати, цінувати людей з обмеженими 

можливостями, піклуватися про тих, хто 

чимось обділений, кому в житті пощасти-

ло менше, ніж Вам. 

Низький уклін та найтепліші слова 

всім, на чию долю випали нелегкі випро-

бування.

Зичу Вам та Вашим родинам добро-

го здоров’я, життєвого оптимізму, успіхів 

в усіх починаннях, добробуту й великого 

людського щастя. 

Тишкунь Н.П., майстер 
виробничого навчання

ДОБРИЙ ВЧИНОК

ІДЕАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ НЕ ІСНУЄ В ПРИРОДІ…ЩО ТАКЕ 
«ДОБРОТА»?

«ЩО ТАКЕ ЗДОРОВ’Я?»

Раз добром нагріте серце — вік не охолоне.            Шевченко Т.



Наш творчий колектив, наполегли-

во і креативно працюючи, підготував 

конкурсні роботи для участі в усіх 

номінаціях. Ми вже 5 років виборюємо 

призові місця, приємно вражаючи не 

тільки членів журі, а й присутніх на святі 

гостей та конкурсантів своїми роботами: 

їх змістом, якістю, глибиною тощо.

На VI обласний конкурс медіа 

загальноосвітніх, позашкільних і про-

фесійно-технічних закладів освіти 

Вінниччини привітати талановиту мо-

лодь завітали до Будинку вчителя голова 

правління Вінницької обласної організації 

Національної спілки журналістів України 

Василь Паламарчук, голова правління 

Вінницької обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 

Сергій Гальчак, поетеса, лауреат об-

ласних та всеукраїнських літературних 

конкурсів Світлана Травнева, голова 

координаційної ради Вінницького крайо-

вого козацького молодіжного об’єднання 

ветеранів Валентина Ратова і голова 

громадської організації Всеукраїнського 

об’єднання «Вінничанка» Світлана Каси-

нюк. 

Гарного святкового настрою усім учас-

никам заходу додали концертні виступи 

гостей конкурсу та солістів народного 

художнього колективу студії естрад-

но-джазового вокалу Будинку вчителя. 

Переможці отримали відзнаки, нагоро-

ди, цінні подарунки – як заохочення до 

подальшої плідної і результативної праці.

Наш навчальний заклад  представив 

на  розгляд журі конкурсні роботи, вибо-

ровши призові місця у номінаціях:

- «Краща друкована газета» – I місце;

- «Краща стаття» – I місце (Тетяна 

Жила, учениця групи № 48);

- «Кращий фоторепортаж» – I місце 

(Тетяна Жила, учениця групи №48 та Ми-

кита Явгусішин, учень групи №13);

- «Краща стінна газета»: «Майбутнє 

очима покоління Z» – I місце (Коломійчук 

Наталя Юріївна, майстер виробничо-

го навчання); «Серце віддаю дітям» – II 

місце (Микита Явгусішин, учень групи№ 

13 і Тетяна Жила, учениця групи №48).

Сьогодні популярним є вислів, що ті, 

хто володіє ЗМІ, – володіють громадсь-

кою думкою. Бажаємо, щоб кожен при-

четний до цієї нелегкої справи збагнув 

велич і значущість своєї праці. З пова-

гою до себе і навколошніх, відчуваючи 

дружнє плече, впевнено крокував до но-

вих звершень та перемог.

Січкоріз Н. П., зав. бібліотекою
Крючкова Т. С., бібліотекар

МАЙСТРИ ПЕРА І ФОТООБ’ЄКТИВУ

Шановні колеги!
Вітаємо Вас із 

довгоочікуваними і світлими свя-
тами – Новим Роком та Різдвом Христовим!

 Бажаємо залишити в старому році все, що вас обтяжує і непокоїть. 
А в новий взяти тільки ті емоції, які приносять справжнє щастя. 

Збережіть в душі любов, дитячу безпосередність, віру в щасливе майбутнє, 
атмосферу затишку і дружелюбності. Нехай з вами завжди перебуває 

впевненість у власних силах, і удача супроводжує в повсякденних справах! 
Хочемо відзначити, що у нас дивовижний колектив: активний, творчий, дружний, пози-

тивний і креативний. За минулий рік ми спільними зусиллями багато що встигли зробити, досягли 
чималих успіхів. Нехай були і окремі невдачі, але вони неминучі, адже не помиляється лише той, хто 

нічого не робить. Ми шукаємо нові шляхи, нові можливості, ми відкриті новим ідеям. Накопи-
чений досвід дозволяє нам не зупинятися на досягнутому, впроваджувати нові прогресивні 

ідеї, модифікувати вже відомі форми, методи і прийоми діяльності з урахуванням ви-
мог сьогодення! 

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаємо новорічної 
радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів та 
звичайно, фінансового благополуччя. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі 

сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у кожен дім.
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Методична рада 

Шановні колеги, 
вітаю вас із Новим роком 

та Різдвом Христовим!
Нехай у цьому році з нами станеться 

чудо, про яке ми всі мріємо. Хоч у кожної лю-
дини воно і своє, але обов’язково найважливіше і 

найнеобхідніше. Бажаю займатися тим, що прино-
сить задоволення і користь, досягнення нових вершин 
і самореалізації. А ще побільше радісних моментів, 
які перейдуть в приємні спогади, і зустрічей з 
відданими друзями та дорогими людьми. Хай ко-
жен рік, а не тільки поточний, буде ідеальним, 

кращим попереднього!
Захарчук Л.М.,  

голова профспілкового  комітету 



Свято Андрія Первозванного вважається найбільшим 

передноворічним святом, яке відзначається ще з часів Русі 13 

грудня. Андрій Первозванний входив в число 12-ти апостолів 

Христа, згідно з переказами, був братом апостолу Петру і був 

покровителем жителів України, Росії та Шотландії. Напередодні 

цієї дати прийнято збиратися на Андріївські вечорниці — 

ворожіння, з якими пов’язано безліч неординарних звичаїв.

Нам випала можливість долучитись до народних звичаїв 

і побувати на справжніх вечорницях. Учні груп №41, №10 та 

№12 стали свідками театралізованого дійства, ознайоми-

лись з традиціями ворожіння на Андрія та затанцювали забуті 

українські танці. Захід був проведений у стінах обласної наукової 

бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва з метою формування в учнівської 

молоді ціннісного ставлення до українських народних традицій, 

розвитку почуття національної свідомості та естетичного вихо-

вання молоді. 

Чорба Т.О., Мельнічук Л.В., 
викладачі спеціальних дисциплін

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ

Старий рік минає,
Новий наступає,

Пане господарю; великий Владарю,
Дайте нам з полиці і з медом пшениці
І ще щось такого, до столу  святого.

Не дайте стояти, впускайте до хати …
Колядка «Старий рік минає»

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Від щирого серця вітаю усіх громадян України.
На передодні новорічних та різдвяних  свят, коли стоїмо на порозі 

Нового Року, нового 2020 року, ми відчуваємо певну тривогу, тривогу 
за нашу країну. Неспокійна Європа, неспокійно у світі. Завжди щось нове 

викликає неспокій. Тому хочу побажати нам усім, щоб, переступаючи поріг Но-
вого 2020, року ми переступали поріг у світле і щасливе мирне життя.

Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть вам 
і вашій родині добро, мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньо-
му. Зичу усім міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку 
і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у Вашому 
житті панують гармонія та удача! Вірю, що у новому році Ви 
відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя 
Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань, 

успіхів у навчанні.
Тютюнник М.М., заступник 

директора з НВР

Шановні колеги
Прийміть найщиріші приві-

тання з Новим роком та Різдвом Хри-
стовим. Хай рік, в який вступаємо, підходить 

до нас під знаком миру і добра, любові й поваги до 
ближнього буде роком чистих помислів і добрих справ, 

багатим на нові здобутки і приємні події.
Бажаємо усім міцного здоров’я, добра і радості, вірних 

друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік 
виправдає ваші найкращі надії і прагнення, принесе достаток і 
добробут вашим сім’ям.

Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й лю-
бов!

Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у Вашу хату
Усмішок і радощів багато.
Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я.

Корженко С.Г., заступник 
директора з НР

У ці дні ми проводжаємо ще один рік, який кожному приніс щось 
своє – нові перемоги, радості, зустрічі. Були, звісно, розчарування й 
помилки, але вони дали нам новий досвід, зробили нас сильнішими.

Щиро вдячна кожному учню, педагогу та працівникові училища за  
розуміння і  виваженість,  за сумлінну працю, успішне навчання, ак-
тивну громадянську позицію, адже тільки разом ми зможемо пере-
бороти труднощі та досягти високих цілей, які ставимо перед собою.

Сьогодні ми на порозі нового року. Яким він стане і що нам прине-
се – багато в чому залежить від нас самих. Тому нехай впевненість у 
своїх силах, ентузіазм та відповідальність допоможуть Вам 
здійснити задумане, зробити життя кращим, цікавішим і яскравим.

Нехай  новорічні свята будуть наповнені посмішками ваших близь-
ких, теплотою сердець та радістю.  У ці дні ми завжди задумуємось 
над найзаповітнішими бажаннями,  новими життєвими надіями, 
плануємо нові кроки. То ж я щиро вірю, що все омріяне збудеться у 
новому році, а ваша мудрість допоможе здолати усі негаразди.

Бажаю всім тепла і затишку в оселях, любові й радості в серцях, 
турботи та розуміння близьких людей.

Щастя Вам і Вашим сім’ям у Новому році!
Здоров’я, миру, добра й Божої благодаті!

З повагою, Людмила Біла, заступник директора з ВР

Шановні учні та колеги, від щирого серця вітаю Вас з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!
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У житті кожного з нас є 
друзі, приятелі, знайомі. 
Спілкування з ними, як пра-
вило, приносить радість. 
Але в нашому оточенні 
є й такі люди, яких ми 
недолюблюємо, якими 
нехтуємо, і спілкування 
з такими людьми нас 
дратує. Іноді трапляється, 
що наш найближчий друг 
виявляється недругом. 

«Як же уникнути таких 
неприємних ситуацій?» -  за-
питали ми у наших учнів.

1. Які вчинки зміцнюють 
дружбу, а які – руйнують?

Підтримка, допомога, довіра, 

безкорисливість, вміння пробача-

ти – зміцнюють дружбу.

А руйнують її брехня, 

ігнорування прохань про допо-

могу, невміння відстоювати свої 

інтереси, відстань і час, віра 

стороннім людям, заздрість.

Студілко Анастасія, 
учениця групи №10

2. Яким має бути 
справжній друг? 

Справжній друг має бути го-

товим допомогти, підтримати, 

підказати, зауважити, що ти ро-

биш правильно, а що ні, на кого 

можна покластися у важку хвили-

ну й довірити найпотаємніше.

Джижула Тимофій, 
учень групи №10

Я вважаю, що справжній друг 

має бути чесним, надійним, спра-

ведливим, відкритим.

Багато людей не мають 

справжніх друзів тому, що 

вони не можуть їм довіритись. 

Люди часто вважають, що 

справжніх друзів не буває. Вони 

є, але потрібно дочекатись 

слушного моменту, і тоді мож-

на з’ясувати, хто твій справжній 

друг.

Гресєва Влада, 
учениця групи №29

Справжнім другом можна на-

звати не кожну людину, а лише 

ту, яка не залишить і підтримає 

в будь-якій життєвій ситуації. Це 

людина, яка вже стала рідною, 

людина, яка перевірена часом, 

дорога і незамінна.

Бровко Зорина, 
учениця групи №25

3. Чи існує дружба 
між хлопцем та дівчиною? 
(підтвердіть чи спростуйте 
прикладом із власного жит-
тя)

Дружба між хлопцем і 

дівчиною існує, але рідко. 

Зі свого власного жит-

тя я можу навести приклад 

справжньої дружби. В мене є 

подруга, вона найкраща. Почали 

спілкуватися недавно. Вона завж-

ди підтримує мене, коли виника-

ють проблеми, вона допомагає 

їх вирішувати. Ми з нею постійно 

спілкуємося, радимось, як краще 

зробити в тій чи іншій ситуації. 

Тому з упевненістю можу ска-

зати, що дружба між хлопцем 

і дівчиною існує. А іноді вона 

навіть краща, ніж дружба між 

хлопцями. 

Голомисюк Владислав, 
учень групи №10

На мою думку, дружба між 

хлопцем та дівчиною не можли-

ва, адже дружба без взаємної 

симпатії, в принципі, не можли-

ва. Ось чому ніхто не вірить, що 

між хлопцем і дівчиною можуть 

бути просто приятельські стосун-

ки. Без будь-яких романтичних 

моментів. 

Якщо хлопець і дівчина дру-

жать, діляться секретиками і їм 

цікаво один з одним, то дружба, 

зазвичай, переростає у більш 

серйозні стосунки. З часом 

друзі прагнуть проводити більше 

часу разом, сумують і раптово 

розуміють, що… закохались.

Бичкарь Катерина, 
учениця групи №25

4. Що таке справжня 
дружба? 

Справжня дружба – 

найсильніше почуття, яке об’єднує 

серця та душі.

У наш час знайти справжнього 

друга дуже складно, можливо, че-

рез те, що маємо багато вимог. 

Для мене дружба – це 

можливість відчувати життя ра-

зом із близькими мені людьми, 

можливість відчувати один одного.

Чайковський Ярослав, 
учень групи №4

5. Що Ви очікуєте від 
дружби?

Живе спілкування і стосун-

ки змінюються від людини до 

людини, трансформуються з 

часом, життєвим досвідом, за-

лежать від культури, тому не 

варто обмежуватися цим, дале-

ко не повним, списком правил 

емоційної підтримки — потрібно 

шукати власні форми. Цінною є 

та підтримка, яка є щирою, яка 

цінує комфорт обох учасниць чи 

учасників бесіди та дає відчуття 

полегшення, навіть тимчасове. Не 

забуваймо й про власні обмежені 

можливості: ми не можемо допо-

могти кожній людині, особливо 

тоді, коли ця людина не хоче від 

нас допомоги. 

Я намагаюся застосовувати ці 

правила при спілкуванні, не тільки 

з друзями, а й з людьми, які про-

сто потребують підтримки.

Сенкевич Богдан, 
учень групи №7

6. Скільки може бути 
друзів у однієї людини?

Я вважаю, що у людини може 

бути лише декілька справжніх 

друзів: всі інші – це товариші, 

приятелі та добрі знайомі. З 

ними цікаво обговорити нові 

теми, пограти в ігри, пройтись 

магазинами,  інколи зайти в 

гості. А в той час, коли випадок 

потребуватиме чогось більш се-

рйозного, то такі люди просто 

розчиняються і ти залишаєшся 

один на один  зі своїми пробле-

мами. Такі ситуації допомагають 

людині визначити, хто ж все-

таки друг, який залишився по-

руч, щиро і безкорисно протяг-

нув руку своєї допомоги, порівну 

розділив  хвилини щасливого 

сміху і гіркого жалю.

Семенюк Максим, 
учень групи №7

7. Навіщо потрібна 
дружба?

На мою думку, дружба 

потрібна кожній людині. Осо-

бисто я без дружби не уявляю 

свого існування. Коли є по-

руч вірні друзі – ти забуваєш 

про труднощі. Бувають такі мо-

менти, коли тільки друзі змо-

жуть зрозуміти, підтримати, 

дати слушну пораду, допомогти 

вирішити ту чи іншу проблему.

Гапонова Софія, 
учениця групи №29

На мою думку, дружба 

потрібна, тому що без неї не 

буде друзів. А якщо не буде 

кому підтримати тебе, не буде 

сенсу в житті. Якщо не буде 

дружби, не буде кохання, 

розуміння людей, поваги. Друж-

ба дуже корисна для людей. 

Тому що, якщо є друзі, вони 

завжди зможуть підтримати, 

допомогти, навчити в скрут-

ну мить. На мою думку, якби в 

світі взагалі не існувало дружби, 

тоді б люди поринули в війни, 

а наслідком війн були б голод, 

смерть, занепад країн. Ось чому 

дружба так потрібна нам.

Полторак Владислав, 
учень групи №7

Для мене дружба – це 

можливість смакувати життя 

разом із близькими моєму сер-

цю людьми. Дружба – шанс 

бути зрозумілим іншими, це 

відчуття теплоти при зустрічі чи 

телефонній розмові.

Час проходить, люди 

змінюються, змінюються 

пріоритети, але залишаються ті, 

хто був з нами поруч у різні мо-

менти, ті, хто знає, що і кого ти 

любиш, про що мрієш.

Сисак Дмитро, 
учень групи №4

Щоб знайти собі друзів, 

потрібно самому стати справжнім 

другом.

Дейл Карнегі у своїй 

всесвітньо відомій книзі «Як 

придбати друга і впливати на лю-

дей» дає такі поради:

1. Виявляйте щирий інтерес 

до людей, виключну увагу до 

того, хто з вами розмовляє, – це 

забезпечує успіх.

2. Частіше посміхайтесь.

3. Пам’ятайте, що кожна лю-

дина вважає своє ім’я найкра-

щим, її цікавить своє власне ім’я 

більше, ніж решта імен, разом 

узятих. Пам’ятайте ім’я люди-

ни, з якою розмовляєте, вимов-

ляйте його легко, невимуше-

но, це вам замінить будь-який 

комплімент або лестощі. Але за-

бувши або перекрутивши ім’я 

співбесідника, ви опинитесь у до-

сить невигідному становищі.

4. Вмійте уважно слухати 

співбесідника.

5. Починайте розмову з 

теми, яка цікавить вашого 

співбесідника.

6. Прагніть дати людині 

можливість відчути її вищість. 

Робіть це щиро.

Підготувала Березюк Л.В., 
майстер виробничого 

навчання 

ДРУЖБА — НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ
Дружба і довіра не купуються і не продаються.           Г. Троєпольський
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Дружба – це коли лю-
ди хочуть бути разом, ко-
ли вони цікавлять один одно-
го, довіряють один одному. 
Дружба можлива лише при 
дотриманні певних «законів», 
найважливішими з яких є по-
вага прав один одного, вміння 
визнавати свої помилки, 
обов’язковість, відсутність су-
перечок про смаки, терпимість 
і справедлива критика.

Справжні друзі підтримують 

один одного не тільки емоційно, а 

й іншими доступними для них спо-

собами, причому така підтримка 

завжди є безкорисливою, йде від 

душі. Вірний друг завжди підтримає 

у важку хвилину.

Дружба – це взаємовідносини, 

засновані на взаємній відкритості, 

повній довірі, спільності інтересів, 

відданості людей один одному, 

їх постійної готовності в будь-

який момент прийти один одно-

му на допомогу. Дружні стосун-

ки безкорисливі, в них людина 

отримує задоволення від того, що 

доставляє приємне іншому. 

Багато хто знає про таке явище 

як дружба, але дружити не вміють.  

Дружба необхідна кожній людині. 

Але знайти вірного друга, якому 

можна довіряти, розповісти про 

свої проблеми і разом знайти їх 

вирішення – дуже важко. Найкращі 

друзі знаходять один одного ще 

з дитячого садочка, школи, і дуже 

приємно, коли справжній друг не 

губиться по житті.

Як тільки ми усвідомлюємо 

важливість дружніх відносин, слово 

«друг» набуває іншого змісту, зна-

чення і глибини. Якщо життя – ло-

терея, то справжній друг – величез-

ний приз. Цінуйте вірних друзів!!!!!!!

А що таке дружба і чи є вірні 

друзі, поділилися з нами учні групи 

№23

Лятавська Вероніка 
Дружба – це коли ти маєш 

вірних друзів, які завжди можуть 

тебе втішити, підтримати у склад-

ну для тебе хвилину. Дружба може 

бути вічною, а може бути короткою 

з вигодою для однієї людини. Для 

мене дружба багато що значить. 

Друзів багато не буває. В одних їх 

велика кількість, а інші їх не мають 

взагалі.

Шуляк Надія
Друг. Дружба. Дружити… Це по-

няття знайомі нам з дитинства. Як 

легко ми ними користуємося і як 

обережно використовуємо їх коли 

дорослішаємо. Але з роками ми 

змінюємо своє ставлення до друж-

би. Якщо запитаєте, що таке друж-

ба? Для мене це радість! Величезна 

радість від спілкування! Радість від 

того, що поруч є близька людина, 

яка допоможе порадою, завжди 

вислухає і неодмінно підтримає у 

всьому. Тільки їй можна повністю 

довіритися. Тільки від неї можна без 

образи вислухати критику на свою 

адресу. Ось що означає для мене 

дружба.

Ковпак Анна
Дружба – поняття для кожного 

своє. Кожен очікує від свого друга 

різного.

Це дуже близькі відносини, які 

гґрунтуються на спільних інтересах, 

взаємній довірі й допомозі. Друзів 

за все наше життя буде багато, але 

лиш один буде тобі вірним, і завжди 

підтримає у важку хвилину. Друга 

можна знайти навіть тоді, коли ти не 

очікуєш. І неважливо скільки років 

тобі буде. Це може бути як в дитя-

чому садочку, так і в старшому віці, 

ніколи не знаєш, коли зустрінеш 

свого найкращого друга. Я зустріла 

свою найкращу подругу навчаю-

чись на першому курсі. Приїхавши 

у Вінницю на навчання, я знала, 

що в мене буде багато друзів, але 

такої дружби, я скажу чесно не 

очікувала. І от я хочу розповісти як 

зародилася ця дружба. Цю дівчину 

звати Наташа. З перших днів на-

вчання вона мені не дуже сподо-

балася, ми не спілкувалися, в нас 

були різні компанії. Проходив час, 

ми жили в одній кімнаті гуртожит-

ку і почали краще пізнавати одна 

одну. Стали частіше спілкуватися, 

це були відверті розмови, про які 

нікому я не розповідала. У нас 

були свої таємниці, які знали тільки 

ми. Почали довіряти один одно-

му і стали одним цілим, зародила-

ся справжня дружба. Було багато 

непорозумінь, часто сварилися, але 

ми це пережили. Адже наша друж-

ба набагато сильніша за все це… 

Ми часто мріяли, розповідаючи про 

свої мрії одна одній. І хоч зараз ми 

не навчаємося разом, я для Наташі 

стала кумою та хрещеною мамою 

для дівчинки Саші. Так між нами за-

раз відстань, але це не проблема 

для нашої дружби. Я впевнено можу 

сказати що люблю свою подружку, і 

ця дружба навіки.

Василишина Людмила
Дружба – це одне з 

найважливіших почуттів людини. 

Значимість дружби дуже вели-

ка, адже серед багатьох людей 

дуже важко знайти людину, яка 

розділить ваш світогляд, зрозуміє 

вас у важку хвилину та розділить з 

вами переживання, горе, радість й 

щастя, буде зберігати всі ваші се-

крети й залишиться вірним. Друж-

ба – це коли в людях живе одна 

душа. У кожному віці дружба має 

свої цінності. Підліткова дружба має 

свої особливості та пов’язано це з 

тим, що саме в цей період підліток 

починає розуміти свої потреби в 

житті, а також гостру потребу в 

близькій людині. Деякі хочуть мати 

багато друзів, а деяким достатньо 

одного. Тут головне, щоб дружба 

була справжньою і не згасаючою з 

часом.

Гріщенко Аня
Дружба – це одне з 

найпрекрасніших почуттів дарова-

них людині. Справжня дружба не 

має кордонів, обмежень у відстані, 

віці. Товаришів може бути багато, а 

друг один. Особисто про себе хочу 

сказати, що в мене є декілька хоро-

ших, надійних друзів. Дружба – це 

так само як і любов, – найсильніше 

почуття, яке об’єднує серця. У наш 

час знайти друзів дуже складно. 

Мені дуже пощастило, що в моєму 

житті є справжня подруга Юля. Ми 

з нею дружимо ще з трьох років. 

Юля весела, мені з нею комфор-

тно, добре. Я давно помітила, що є 

люди, які вміють дружити. Недарма 

кажуть: «Людина без друзів, як де-

рево без коріння». Отже, дружба 

– це не послуга, за неї не дякують. 

Існує тільки один шлях: «Щоб мати 

вірного друга, треба бути самому 

ним».

А.В.Козачок, 
викладач спецдісціплін

ДРУЖБА ТО НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ

Лайку нині можна почути у громадських місцях під 
час людського спілкування, у діалогах з підлеглими, 
у мовленні, побачити у соціальних мережах відео 
де малі діти ще не вміють добре розмовляти, а ма-
тюки використовують так, що не усі дорослі змо-
жуть повторити. Ці відео набирають десятки тисяч 
переглядів, лайків – це комусь подобається.

Нині я вважаю, що лайка неприйнята у звичайному людсь-

кому спілкуванні.

• Лайка не сприяє розвитку моральності, етики, честі, 

цнотливості й почуття власної гідності.

• Лайка – це вияв слабкості й обмеженості людини, яка 

не може чітко й зрозуміло донести своїх думок гарною рідною 

мовою.

• Лайка – це не пристойно, вульгарно й брудно.

Згідно з інформацією різних соціальних організацій, 

сьогодні відповідно регіону в Україні, застосовують не нор-

мативну лексику в своєму мовленні від 40 до 70 відсотків 

мешканців.

Ця лексика перетворюється сьогодні на норму, її можна 

почути в пісні різних виконавців яких слухає молодь, під час 

інтерв’ю різних відомих людей. Лайка пробралась навіть до 

книжкових полиць.

Хтось може сказати, що лайка – великий пласт культу-

ри показуючи відповідні вірші Єсеніна й Пушкіна, але у цих 

віршах автори просто навмисно посилювали свою емоцію, і 

це було скоріше винятком у їхній творчості, ніж правилом. 

Лайка не має жодного відношення до культури.

Сьогодні ми дивуємося, що юнаки вільно матюкаються в 

присутності дівчат і тих це анітрохи не ображає. А відтак ще 

більше обурюємося, що дівчата їм відповідають тим самим. І 

це відбувається на вулиці в громадських місцях, в магазинах, 

в навчальному закладі.

«Розбесть жінку, і гине нація». Ці слова приписують 

Генріхові Гіммлеру, одному з головних політичних діячів Тре-

тього рейху. Так він казав про слов’янських жінок, які завжди 

славилися своєю цнотливістю й високою моральністю.

А що відбувається сьогодні?
Слова, які ми вимовляємо, невипадкові. Ми завжди 

знаємо, що хочемо, і свідомо обираємо формулювання. Як 

ми знаємо, людину цінують за її вчинки, але річ у тім, що сло-

ва – це теж дуже конкретний і свідомий вчинок. Так от, якщо 

людина замінює літературне мовлення непристойними сло-

вами, то вона абсолютно точно виявляє свідому зневагу до 

інших і демонструє особисте безкультур’я.

Можливо винятком можуть бути моменти емоційних опіків: 

очевидна небезпека, дикий біль, стан афекту або тваринний 

страх. У такі моменти людині дуже складно себе контролюва-

ти і вона діє несвідомо.

Але якщо людина лається у своєму звичайному 

стані, це демонстрація невпевненості і вияв комплексу 

неповноцінності. Саме в такій формі намагаються самоствер-

дитися слабкі духом люди: «Лаятися погано, а я такий крутий 

і відважний, мені нічого не страшно!» Насправді такі люди де-

монструють усім власну деградацію. В такий спосіб вони за-

пускають усередині свого організму процес саморуйнування.

Це довів у 1970-ті роки доктор біологічних наук Іван Бо-

рисович Бєлявський, коли спробував з’ясувати, як діють на 

свідомість людини й на весь її організм окремі слова нашої 

мови.

Цю інформацію можна знайти і прочитати в інтернеті. 

Вашій увазі пропоную деякі тези.

Майже двадцятирічні дослідження Бєлявсього, до яко-

го приєдналася ціла когорта колег, мали не просто успіх, а 

стали справжнісіньким відкриттям. Ученим вдалося довести, 

що кожне вимовлене нами слово або те, що постійно зву-

чить поруч із нами, чітко впливає на наші гени. Результатом 

цього впливу за певний час стає передача видозмінених 

генів нащадкам і зміна власного генетичного коду, що несе 

інформацію про тривалість життя й темпи старіння!

У дисертації, яку він захистив, з математичною точністю 

доводилася неприйнятна для тодішньої офіційної науки 

істина: не тільки сама людина має певну енергетику, але й 

кожне її слово також несе власний енергетичний заряд. Було 

встановлено, що різні слова заряджені по-різному, причому, 

як і в звичайній фізиці, зарядів може бути тільки два: або по-

зитивний, або негативний.

Пізніше, уже в 1990-ті роки, ця група вчених видала на 

основі своїх досліджень книжку, в якій було наведено силу-си-

ленну прикладів, пов’язаних зі спостереженнями за конкрет-

ними людьми. Так, на практиці підтвердилася гіпотеза про 

вплив слів на провадження молодості, на тривалість життя й 

навіть на розвиток долі людини.

Протягом декількох років учені обстежували дві групи лю-

дей одного віку, перша з яких – принципові багаторічні ли-

хослови, а друга – ті, хто обходився без нецензурщини. Ви-

явилося, що матюкальників дуже швидко з’являються вікові 

зміни на клітинному рівні, а відтак і різноманітні захворювання. 

У другій групі картина явно протилежна. Зокрема, організм 

п’ятдесятирічної вчительки мови, попри нервову роботу, ви-

явився молодшим за реальний вік на тринадцять-п’ятнадцять 

років!

Нещодавно стало відомо, що протягом усіх 2000-х років 

такі дослідження проводилися в Німеччині, де лихослів’я та-

кож є серйозною проблемою. Там це робили більш поглибле-

но, фіксували найменші зміни в усіх системах організму лю-

дини, аж до генетичного рівня. Результати показали приско-

рений розвиток негативних тенденцій у здоров’ї лихословів, 

причому у вісімдесяти п’яти відсотків з них зміни виявилися 

такими явними й стрімкими, що це практично включало еле-

мент випадковості.

Уставляти лайку у своє мовлення чи ні – свідомий вибір 

людини. Я розумію, як складно стриматися, коли вдаришся 

мізинцем ноги об ніжку стільця, але нехай тільки в такі момен-

ти в нас, як виняток, виривається лайливе слово (і то бажано, 

щоб його ніхто не чув).

Вирішіть для себе, що не будете матюкатися хоча б сто 

днів, контролюйте своє мовлення, бережіть дітей від лайки – 

тоді ми самі не помітимо, як у нашій культурі знову стануть 

дуже важливими такі речі, як повага, честь, добропорядність, 

віра, етичність і мораль.

Нам не потрібна лайка, щоб розмовляти.

Тютюнник М.М, заступник директора з НВР

ЧИ ПОТРІБНА ЛАЙКА, ЩОБ РОЗМОВЛЯТИ?

Істинна дружба, правдиве щастя і пряма юність 
ніколи не зiстаряться.                       Г. Скоровода
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Котляревський, «Енеїда» ми ча-
сто чуємо поєднання цих слів. За-
хоплюючись цитуємо…, або про-
сто знаємо з шкільної програ-
ми, що був такий славетний 
Іван Котляревський, який напи-
сав бурлексно-травестійну пое-
му, і вона прославила його не ли-
ше на території України, а й дале-
ко за її межами. Але не усі знають 
про багатогранність талантів цієї 
особистості та її добру душу. А хто 
для вас Котляревський?.. 

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть.

Т.Г. Шевченко
Творчість Івана Котляревського – 

це перший прояв нової української 

літератури, найвизначніше надбання 

дошевченківської доби. Котляревський 

вміло використав у своїх творах цілюще 

джерело мистецтва – народну творчість, 

золоті скарби українського фольклору, 

втіливши животворчі елементи народності 

та почуття справжнього українського гу-

мору.

Олександр Дмитрович Дмитрик, 
директор  ВМВПУ

Іван Котляревський – справжній са-

мородок, коштовний і неповторний. Він 

- гордість України. Без нього ми не мали 

б Тараса Шевченка, а Шевченко це – 

невід’ємна частина нас як нації. Котля-

ревському судилося стати визначним 

українським письменником, який вперше 

в Україні через свої твори заговорив з 

українцями рідною мовою, започаткував-

ши нову добу в українській літературі. Він 

розкрив в своїй творчості душу народу, 

його національну своєрідність, поетичну 

вдачу.

Ніби з глибини століть нас і понині за-

чаровують неповторні образи мудрої, 

працьовитої і духовно багатої Натал-

ки  Полтавки, яка стала символом жінки-

українки, «парубка моторного» Енея, 

відважного лицаря і козака, який є 

втіленням рис справжнього українського 

патріота.

Ці образи – втілення величі 

українського народу, віри митця у його 

краще майбутнє.

Помаз Наталя Валентинівна, 
викладач спецдісціплін

Іван Котляревський не тільки відомий 

український письменник, а й особистість, 

навколо якої досі ходять різноманітні 

думки й суперечки. Автор вічної книги 

«Енеїда». У своєму головному творі пись-

менник використовував українську мову, 

чого ніхто не робив до цього, бо це було 

ризиковано.

Багато часу та сил Котляревський 

віддав написанню п’єс і досяг успіху в 

драматургії. Його сценарії актуальні й 

сьогодні, а вистави і досі викликають 

бурхливі аплодисменти у глядачів. 

Яричук Наталя Василівна, 
викладач української мови та 

літератури

Іван Петрович Котляревський – потуж-

ний промінь світла, який розкрив багато-

гранну душу українського народу. Завдя-

ки надзвичайно тонкому почуттю гумору, 

використовуючи традиції, особливості 

етносу нації, Котляревський створив ше-

девр – «Енеїду», затьмаривши тим са-

мим прозаїчний оригінал. Так само, як 

українські козаки боролись за вільну 

Україну – Котляревський своїм гострим 

словом, подібним шаблі, закріпив статус 

української мови, як невмирущої, яка бо-

ролась за гідне місце під сонцем! «Енеїда» 

- одна з моїх настільних книг.

Формагей Володимир Григорович, 
майстер виробничого навчання

 Іван Петрович Котляревський – 

гордість України, видатний український 

письменник, поет, драматург, засновник 

української літератури, громадський діяч. 

Його поема «Енеїда» - це перший твір на-

писаний народною мовою. Котляревський 

справді геніальний автор, творчість якого 

на сьогодні має велике значення.

Вижга Микола Васильович, 
викладач української мови та 

літератури 

 І.П. Котляревський – геніальний пись-

менник, творчість якого є актуальною 

і сьогодні. Адже «Енеїда» -  презентує 

найкращі риси воїнів, підносить 

національний дух читачів.

Нагірна Тетяна Василівна, 
викладач діловодства

 І. П. Котляревський є тим, хто написав 

безсмертні твори, а його вистави чарують 

душу, наповнюють яскравими емоціями, 

натхненням. Щирість, великодушність, 

відчуття справедливості полонять душу ще 

довгий час після перегляду його вистави 

«Наталка Полтавка». Саме образи Наталки 

та Петра є символом вірності, моральної 

краси та гідності, які є прикладом і на 

сьогодні.

Корженко Світлана Гаврилівна, 
заступник директора  з навчальної 

роботи
Іван Котляревський  - видатний пись-

менник українського народу, який ство-

рив чимало цікавих творів. Відкрив ба-

гато важливих проблем. Особисто мені, 

припав до душі твір «Наталка Полтавка», 

де відображено нескореність української 

жінки.

Слуцька Анастасія, 
учениця групи №5

 Ivan Kotliarevsky is a world-famous 

ukrainian writer. His generous sunny 

gift is always with us. Immortal works of 

Kotliarevsky are filled with high morality, 

орmagic poetical colors and enrich new 

generations intellectually.

Веретянова Олена Олегівна, 
викладач іноземної мови

 Для мене Іван Котляревський — це 

ще починаючи з шкільних років, знайом-

ство з українською історією, з народною 

творчістю, побутом і мовою. В дитинстві 

твір «Енеїда» я сприймала як казку. І 

тільки з роками поступово зрозуміла, 

що це є правда життя українського на-

роду, його історії. Твори «Наталка Пол-

тавка», «Москаль-чарівник» малювали в 

моїй свідомості життя моїх прабабусь та 

прадідусів. Ці твори були одним із джерел 

мого пізнання та занурення в українські 

традиції, яких уже не побачиш і не почуєш 

в сьогоденні. Тому, я вважаю та закли-

каю всіх небайдужих українців до пізнання 

історії свого народу і своїх коренів. Ми 

повинні перечитувати, пам’ятати та вша-

новувати наших видатних співвітчизників: 

і Котляревського, і Шевченка, і Лесю 

Українку, які свого часу створили  для 

нас і нашого майбутнього покоління  ше-

деври у вигляді своїх творів. І нехай вже 

пройшло 250 років, як писав Іван Кот-

ляревський: «час змінює все — і мову, і 

свідомість людей, а історія залишається!» 

Замисліться…

Лукашенко Марія Михайлівна, 
майстер виробничого навчання

Ти, наче ясна зоряниця,
З’явився в наших небесах
І засвітив надію милу
В сумних опущених очах.
Хвала ж тобі, хвала довічна,
Ти – України вірний син!
Хвала і слава невмируща
За той щасливий твій почин!

Олена Пчілка

Котляревський - гордість України, адже 

саме він своєю поемою показав усім ве-

лику духовну силу простого народу та 

став родоначальником революційно-

демократичного напрямку в українській 

літературі.

Жила Тетяна, 
учениця групи №48

Іван Котляревський – це багато-

гранна, творча особистість, класик 

нової української літератури, видатний 

письменник-реаліст. Автор колоритних 

творів, герої яких відомі та впізнаванні до 

сьогодні, не лише в країні, але й далеко за 

рубежем.

Березюк Лариса Володимирівна, 
майстер виробничого навчання

 Іван Петрович Котляревський – це ве-

лична особистість в історії України. Чи-

таючи його біографію, переконуюсь, що 

у кожній своїй справі він був майстром. 

Будучи військовослужбовцем про його 

кінний полк виголошував схвальні відгуки 

навіть Наполеон: «Дайте мені самих лише 

двадцять тисяч таких козаків – і я підкорю 

всю Європу!». 

Коли Іван Петрович працював нагляда-

чем у Будинку для виховання дітей бідних 

дворян одним із його вихованців був Ми-

хайло Остроградський, який визнаний ви-

датним математиком світу. 

Театральна діяльність митця стала фун-

даментом української драматургії. І зви-

чайно, те чим ми пишаємось найбільше: 

Іван Котляревський незважаючи на усі за-

борони написав твір живою українською 

мовою, який став початком нової 

української літератури.

Хто для мене Котляревський? Це 

особистість з якої потрібно брати приклад 

і наслідувати.

Біла Людмила Олександрівна, 
заступник директора з виховної 

роботи
Насправді Іван Котляревський – 

це велетень. Я багато часу витрати-

ла на дослідження мовних особливо-

стей «Енеїди», травестійно-бурсескної 

героїчної поеми, яка має в собі дуже 

багато ознак різних жанрів і різних 

родів літератури. Написати такий твір, 

де є різновиди гумору, де є усі форми 

ліризації, де змішуються закони класи-

цизму, сентименталізму і романтизму 

– це геніальна вершина справ. І навіть 

якби раптом Іван Котляревський не на-

писав жодного твору окрім «Енеїди» - це 

вже була би одна з вершин української 

літератури і одна з вершин світової 

літератури.

Крючкова Тетяна Сергіївна, 
бібіліотекар

Іван Петрович Котляревський – народ-

ний співець, самородок та добротворець, 

видатний український письменник, поет, 

драматург і театральний діяч, високомо-

ральна, багатогранна та безмежно твор-

ча особистість. Пройнятий справжнім 

гуманізмом патріот віддано любить свій 

героїчний народ, щиро вболіваючи за 

його страждання, він талановито створює 

своєрідну енциклопедію багатобарвного, 

колоритного українського побуту та соко-

витого гумору, яскраво випромінюючого 

енергію життя.

Січкоріз Наталія Петрівна, 
завідуюча бібліотекою

 В нашому навчальному закладі прове-

дено виховні заходи, присвячені славет-

ному художнику слова – Івану Петровичу 

Котляревському: бібліотечний урок «Кла-

сик нової української літератури», виховні 

години «Сторінки життя», загальноучи-

лищну вікторину «Хто для вас Котляревсь-

кий?», конкурс малюнків та фотографій 

«Мить творчості» та оформлено тематичну 

виставку «Іван Петрович Котляревський – 

гордість України».

Січкоріз Н.П., зав. бібліотекою 
Крючкова Т.С., бібліотекар 

ХТО ДЛЯ ВАС КОТЛЯРЕВСЬКИЙ?

«Звернення І. Котляревського до живої народної мови — за тих конкретно-історичних 
об ставин — було актом громадянської мужності, явищем винятково прогресивним» 

Олесь Гончар
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Розширена рада Генеральної стар-
шини Українського козацтва у місті 
Вінниця відбулася 6 грудня 2019 
року.

Перші письмові згадки про українських 

козаків зустрічаються у 1484 році та 1492 

році. Але різко зросла чисельність козацт-

ва на початку 16 сторіччя. Виникло козацтво 

на південно - українських землях  займало 

території від середнього Подніпров’я і майже 

до Дністра. Ці землі називали Диким полем, 

тому що татари часто робили набіги на ці 

території. Центром козацтва стало Запорож-

жя – степи за порогами Дніпра.

Сьогодні ми говоримо про Українське ко-

зацтво гетьманом якого з 2005 року є Панте-

люк Микола Миколайович – учасник бойових 

дій у Афганістані, полковник ВДВ України. 

Його радниками є Дмитрик Олександр 

Дмитрович  – директор ДПТНЗ «Вінницьке 

МВПУ», генерал-осавул українського козацт-

ва, Книжник Андрій Михайлович – генерал-

отаман Вінницького крайового товариства 

Українського козацтва.

Перемагали українські  козаки завдяки 

вірі та силі духу. Кожен козак дотримується 

духовного статуту українського козака. 

Українське козацтво об’єднує  гро-

мадян, нащадків усіх гілок, напрямів і 

течій українського козацтва незалежно 

від місця проживання, громадян України 

та українців – громадян інших країн, які 

сповідують національну ідею та ідеологію 

Українського козацтва. Практично працюю-

чи на її реалізацію, відновлення і розвиток 

Українського козацтва. Українське козацт-

во творить із своїх членів – українських 

козаків. Українським козаком може бути 

лише той, хто готовий стати оборонцем, 

захисником і рятівником Українського 

народу, української мови, розвивати 

українську культуру та відповідати вимо-

гам: український козак – душа правдива, 

справедлива і незрадлива. Український ко-

зак – це лицар України, морально чиста, 

високо духовна і матеріально незалеж-

на людина, яка вміє панувати над собою, 

володіє своїми емоціями, розумом і волею, 

патріот України, який постійно готує себе 

до оборони Батьківщини, свого роду та 

українського народу, його честі та гідності, 

дбає про єдність Українського козацтва і 

українства всього світу. Козаче пам’ятай – 

що є Бог і він все бачить, і допомогає тим 

хто до нього звертається та виконує його 

волю. Пам’ятай – Бог є присутній усюди: 

в тебе вдома, на навчанні, на роботі, на 

вулиці, в церкві – тому ти, козаче, пови-

нен вести себе гідно завжди, відчуваючи 

Божу присутність. Господь виявив свою 

волю (через писання), як ти повинен жити 

на Землі, як поводитись у суспільстві. 

Пам’ятай десять Заповідей божих, і прикла-

ди всі свої сили для виконання їх. Тоді ми 

будемо справжніми козаками-християнами, 

нездоланними лицарями духу. Козак пови-

нен гідно виконувати цей статут, шанувати 

Церкву Христову, віру Православну, на-

лежним чином поводитись зі старшими та 

духовенством. Щодня молитися Богу, бути 

на сповіді та причасті. Чини добро – це до-

поможе тобі бути гідним представником 

Українського козацтва.

За згодою представників розширеної 

ради Генеральної старшини Українського 

козацтва 6 грудня, у день Збройних Сил 

України, на сцені Вінницького обласного 

академічного українського музично-дра-

матичного театру ім. М.К. Садовського 

відбулася посвята в українське козацтво.

Серед тих, хто приняв посвяту були й 

учні ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ».

На чолі з військовим керівником закла-

ду Фєнєвим Олександром  тринадцятеро 

учнів 9 групи першого курсу за власною 

згодою прийняли клятву – присягу козака 

Українського козацтва.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 

Амінь!

Я, козак, приймаючи клятву-прися-

гу українського козака, перед Богом на-

шим Всевишнім, перед Українським наро-

дом, ім’ям моїх матері й батька, всім мені 

найсвятішим і найдорожчим, Святою на-

шою українською землею.

КЛЯНУСЯ, що готовий віддати життя, 

захищаючи свободу нашого українського 

народу, його споконвічні порядки, традиції 

та звичаї, самостійну Україну!

КЛЯНУСЯ, все своє життя щиро дбати 

про духовний, культурний і матеріальний 

добробут, моральне та фізичне здоров’я 

Українського народу, українську мову і 

культуру, високу Українську духовність, 

звичаї та традиції Українського Козацт-

ва, виховувати своїх нащадків у дусі 

Українського Козацького Лицарства, бути 

всім, справді українським козаком – по-

братимом!

КЛЯНУСЯ, як зіницю ока берегти і 

плекати єдність Українського козацт-

ва, як одного з найвагоміших гарантів 

єдності українського суспільства та всьо-

го українства світу. Рішуче боротися 

проти щонайменших спроб порушення 

Статуту Українського козацтва, а також 

цілеспрямованої діяльності, направленої 

на розпалювання ворожнечі та розкол 

єдності Українського козацтва.

ПРИСЯГАЮ, що буду стояти на смерть 

за державність, свободу та незалежність 

України, недоторканість її кордонів, і її 

територіальну цілісність. До останнього 

подиху й останньої краплини крові служи-

ти Україні. Мужньо і рішуче, не покладаючи 

своїх сил, сприяти органам правопорядку 

боротися із злочинністю, захищати життя і 

здоров’я, права і свободи громадян, дер-

жавний устрій і громадський порядок.

Якщо ж я порушу цю Клятву, то не-

хай Свята українська земля не прийме 

моє тіло, і буду я проклятим моїм родом 

і українським народом, і нехай покарають 

мене Бог і чесний вирок моїх побратимів-

українських козаків.

Присягаю на Святій Біблії перед усіма 

козаками.

Слава Всевишньому! Слава Україні! І 

слава її героям!

З 16 грудня 2019 року загін 

українського козацтва ВМВПУ носить ім’я 

почесного гетьмана українського козацтва 

Володимира Муляви, рішення було при-

йнято на загальних зборах загону. Більше 

інформації на http://vinnitsaok.com.ua/

archives/943428.

Фєнєв Олександр, курінний 
Українського козацтва

«Минуле пам’ятай, 
теперішнє аналізуй, майбутнє плануй»

Виклики сьогодення ставлять перед грома-
дянами нашої країни реалізації безлічі завдань,  
які стоятимуть на захисті нашої держави. Так од-
ним з приорітетних напрямків держави є впро-
вадження національно-патріотичного виховання. 
Сучасне виховання молодого покоління українців 
передбачає їх звернення до історії свого народу, 
культурних надбань звичаєвості та традиційності. 

Колектив та учні «Вінницького міжрегіонального вищо-

го професійного училища» на чолі з директором Дмитри-

ком Олександром Дмитровичем, який є першим заступ-

ником крайового отамана Вінницького крайового това-

риства Українського козацтва Книжника Андрія Михайло-

вича реалізовують вивчення, відродження та збереження 

тієї славної минувшини наших предків козаків.

В силу тих обставин, які уже на протязі 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 най-

краще охарактеризовує міцний та непохитний дух 

українства.

 З цією метою наш навчальний заклад намагається до-

лучатись  до якомога більшої кількості дійств приуроче-

них та присвячених козацькій звитязі, популяризувати се-

ред молоді дослідження та вивчення  історії своєї малої 

Батьківщини, проводити експедиційну та дослідницьку 

роботу. 

За цими напрямками щорічно учні училища прийма-

ють участь в безлічі заходів, які спрямовані на вихован-

ня молоді в дусі патріотизму, одними з таких є козацька 

гра-забава «Сокіл-Джура», історико-краєзнавчий квест 

«Скарби Івана Богуна». Переносимо та відтворюємо дух 

козаччини на святі Покрови Пресвятої Богородиці, яке 

віднедавна і є Днем Української армії.  Цьогоріч запо-

чатковано й екскурсійно-краєзнавчу діяльність з вив-

чення історії рідного краю, адже Вінниччина багата на 

ісорико-культурні пам’ятки часів славних лицарів козаків-

характерників Івана Богуна, Івана Сірка та інших, слава 

яких луна через віки. 

 Так учні навчального закладу з метою всебічного 

культурного розвитку, ознайомлення з памятками при-

роди, історії, культури їх вивченню та дослідженню, 

здійснили історико-краєзнавчу експедицію місцями 

козацької слави Східного Поділля під назвою «Вінниччина 

край козацької звитяги», маршру якої пролягав Липо-

вецьким та Іллінецьким районами.

Охарактеризовані плани педагогічного та учнівського 

колективу й на майбутнє: продовжувати роботу у цьо-

му напрямку, відвідати та досліджувати місця козацької 

бойової слави рідного краю та України загалом й долу-

чатись до збереження історико-культурної спадщини на-

шого народу.

Цьогоріч знаковою подією для нашого навчального за-

кладу та Вінниччини загалом є й те, що у грудні  його 

відвідав гетьман Українського козацтва Пантелюк Микола 

Миколайович.

На базі нашого навчального закладу утворено ко-

зацький загін імені Володимира Савельйовича Муляви 

– українського військового та науковця, почесного геть-

мана Українського козацтва. Матимемо надію та робити-

мемо усе для того, щоб як найбільше учнів долучалось 

до ідей збереження та популяризації славного минулого 

нашої неньки України.

Ось на дворі вже ХХI століття, сучасні українці на-

вчились звертатись до своєї історії, вшановувати та 

пам’ятати її. Особливо приємно, що до традицій минув-

шини приклоняється все більше і більше молоді, зви-

чайно,  завдячуючи діяльності  козацьких організацій, які 

вивчають, зберігають та популяризують славне минуле 

українського народу.  

«Зберігай традиції минувшини, вони віднайдуть своє 

відображення в майбутньому»

Кермаш В.С., викладач 
суспільних  дисциплін

РОЗШИРЕНА РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ В «ВІННИЦЬКОМУ 
МВПУ»

Козак не боїться ні тучі, ні грому.  (приповідка)
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КОЖНА НАША ПЕРЕМОГА – 

Спорт сьогодні займає важли-
ве місце в житті кожної людини і 
суспільства в цілому. Заняття спор-
том і здоровий спосіб життя ста-
ли модною тенденцією сучасно-
го світу тому, що в наші дні лю-
ди стали більше дбати про своє 
здоров’я, а спорт – найкращий засіб 
для підтримки організму в тонусі та 
зміцнення здоров’я. 

Сьогодні одним із кроків назустріч 

відродженню історії нашої країни, на-

родних ігор, фольклору стали спортивні 

ігри «Козацька наснага». Ці змаган-

ня спрямовані на формування в учнів 

фізичного, соціального та духовного 

здоров’я, вдосконалення фізичної та 

психічної підготовки, ведення активного 

способу життя, професійної діяльності, 

підготовці до служби в Збройних силах 

України та захисту Вітчизни. 

Вже не перший рік наші найсильніші 

хлопці беруть участь у II-му етапі 

Всеукраїнських спортивних ігор се-

ред учнів ПТНЗ Вінницької області «Ко-

зацька наснага» Наприкінці вересня, під 

керівництвом керівника фізичного вихо-

вання Петелька В.В. та викладача Захи-

сту Вітчизни Тимошенка Є.С. наші юнаки 

змагались у таких конкурсах і вибороли 

відповідні місця:

Метання довбні – 3 місце

Сильніша рука (армреслінг) – 3 місце

Підтягування у висі – 2  місце

Змагання з гирями (поштовх двох гирь 

по 24 кг) – 3 місце

Естафета «Втеча полоненого з неволі» – 

2 місце

Естафета «Герць козацьких джур» – 2  

місце

Піднімання козака – 3 місце

Боротьба на поясах – 3  місце

Перетягування канату – 6 місце

Під час змагань панувала чудова друж-

ня атмосфера. Незабутніми і видовищни-

ми були змагання з боротьби на поясах. 

В змаганнях з метання довбні (гирі 24 

кг) та підтягуванні спортсмени проде-

монстрували гарну фізичну підготовку. 

За підсумками захоплюючих протистоянь 

наша команда здобула IV місце. 

В середині жовтня наша команда вже 

в іншому складі брала участь іще в од-

них, подібних, але вже міських змаган-

нях, що організовувала молодіжна рада. 

На півострові «Бригантина» проходили 

«Козацькі розваги 2019». Тут у різних ви-

дах програми зустрілися учні і студенти 

училищ, коледжів та університетів  нашого 

міста. Змагання були дуже цікавими і за-

хоплюючими. Наші юнаки та дівчата були 

сильними, спритними, винахідливими і хоч 

не посіли призового 

місця та були відзначені со-

лодким призом – великим 

тортом.

З кінця жовтня три-

вають змагання традиційної обласної 

Спартакіади серед учнів ПТНЗ. Вже 

встигли виступити наші збірні команди 

з настільного тенісу (юнаки та дівчата), 

з шахів (дівчата), з футзалу та волей-

болу (юнаки). І їхній виступ можна вва-

жати досить вдалим на даному етапі 

Спартакіади.

Більш ніж з 25 команд ПТНЗ 

нашої області, незважаючи на велику 

конкуренцію, наші шахістки та майстрині 

пінг-понгу вибороли достойне VI місце, 

продемонструвавши гарну підготовку. 

Нажаль, наша збірна юнаків з настільного 

тенісу у цьому році втратила лідируючі 

позиції й виборола V місце. 

Порадували нас наші футболісти. У 

зональних змаганнях, 15 листопада, 

у м. Тульчині наша команда перегра-

ла усіх суперників і тепер буде грати у 

фіналі з найсильнішими. Ці змагання ми 

висвітлювали у попередньому номері га-

зети.

 5 грудня відбувалися зональні зма-

гання з волейболу серед юнаків в рам-

ках обласної Спартакіади області. Наша 

збірна команда в дуже непростій та 

інтригуючий боротьбі здобула право ви-

ступати у фінальних змаганнях. На шля-

ху до фіналу наші хлопці виграли у дуже 

сильних суперників: юнаків з Вінницького 

ПТУ №44  та Хмільницького ПЛСП. На 

жаль, ми не змогли переграти команду, 

яка приймала змагання волейболістів з 

ЦПТО 1. Незважаючи на невеликий при-

смак гіркоти поразки, ми вітаємо наших 

волейболістів з виходом до фінальної 

частини змагань, що, до речі, нам не 

вдавалося три роки, все ж таки вони 

молодці. Бажаємо їм завжди триматись  

на висоті і зіграти ще краще у фіналі.

Спорт не тільки зміцнює здоров’я, але 

й дарує гарний настрій, почуття легкості і 

свіжості. Він бадьорить вранці і наповнює 

енергією кожну клітинку в організмі, за-

ряджаючи позитивом на весь день. 

Існує думка, що спорт не тільки зміцнює 

здоров’я, але і загартовує характер, ро-

бить людину більш стресостійкою, вольо-

вою і сильною духом. І це правда. Зви-

чайно, всі не можуть стати переможцями. 

Але всі, хто був хоч раз на змаганнях, 

прагнув цього. І яка ж це солодка мить – 

перемога! 

Користуючись нагодою, висловлюю 

глибоку вдячність вам, шановні учні-

спортсмени, наставники-тренери  за 

примноження переможних традицій і 

спортивної слави рідного училища. Ба-

жаю Вам ще більше перемог та злетів, 

гарних уболівальників та усіляких 

життєвих гараздів. З наступаючим Новим 

Роком та Різдвом Христовим!

Петелько В.В., 
керівник фізичного виховання

НА ВАГУ ЗОЛОТА

Збірна ВМВПУ з волейболу, юнаки, 
II місце в зональних змаганнях 
обласної Спартакіади
Зліва на право верхній ряд: Юрченко Ростислав, 

гр. №9; Жиляк Олег, гр. №20; Цвігун Дмитро, гр. №6;  

Дідух Олександр, гр. №9; Гончарук Андрій, гр. №1; 

Смірнов Олександр, гр. №45; керівник фізичного вихо-

вання Петелько Володимир Васильович

 Нижній ряд: Барановський Владислав, гр. №2; Бой-

ченко Олег, гр. №39; Мисечко Вадим, гр. №4.

Змагання з настільного 
тенісу, Обласна Спартакіада, 
ІV місце

Прошина Дарина, гр. №29  та 

Бондарчук Уляна, гр. №8

Змагання «Козацькі розваги 2019»
Зліва на право: Кетов Дмитро, гр. №13; 

Жиляк Олег, гр. №20; Кобильченко Леся, 

Сисак Юля, гр. №16; Петелько Володимир 

Васильович, Безверхий Костянтин, гр. №44.

Обласні змагання «Козацька наснага 2019», IV місце
Керівник фізичного виховання  Петелько Володимир Васильович, Подо-

лян Богдан, гр. №20; Мельник Олександр, гр. №45; Андрюшков Володи-

мир, гр. №14; Пастушенко Микола, гр. №13; Кравець Андрій, Бас Михайло, 

гр. №1; Рацеборинський Валентин, гр. №35; Гончар Дмитро, гр. №14; Бой-

ченко Олег, гр. №39; викладач Тимошенко Євген Степанович.

Фінальні змагання з шахів, обласна 
Спартакіада серед дівчат, V місце

Швець Олена, гр. №16; Ковальчук Анастасія 

гр. №33.

Змагання з настільного 
тенісу, Обласна Спартакіада, 
V місце серед юнаків

У грі Джиджула Тимофій, 

гр. №10  та Буренко Олек-

сандр, гр. №48

Вгорі зліва на право: Семенюк Максим,  група №7; Муляр Богдан, група №15; 

Скомаровський Максим, група №44; Яременко Андрій, група №7; тренер-викла-

дач Моргун Роман Володимирович;

Внизу: Підгаєцький Дмитро, Теке Мустафа,  група №33; Петренко Михайло, 

група №46.

П’ять складових шляху до перемоги – це стійкість, швидкість, сила, 
майстерність і воля. Причому воля – це найголовніше!         Кен Доерті

Зональні змагання обласної 
Спартакіади з футзалу, 
м. Тульчин, І місце,



Молодіжний вісник15

Польова ставка Гітлера «Вер-
вольф» — одне з найзагадковіших 
місць в Україні часів Другої світової 
війни. Складність дослідження «Вер-
вольфу» полягає в тому, що не збе-
реглося жодних документів щодо йо-
го будівництва, планування бункерів, 
долі радянських військовополонених, 
які працювали на важких будівельних 
роботах.

Інтерес до ставки Гітлера спалахує 

періодично. До 2011 року, коли тут було 

створено філію Вінницького обласно-

го краєзнавчого музею – «Історико-

меморіальний комплекс пам’яті жертв фа-

шизму», поміж гранітних брил та уламків 

залізобетону з підірваних бункерів паслися 

корови, кози. Сюди привозили організовані 

екскурсії, тут збиралися неформали. 

Не залишились осторонь і учні групи 

№13, які незважаючи на мряку та пронизли-

вий вітер, вирішили відвідати легендарний 

музей та пошукати відповіді на питання: Чи 

насправді це місце таке таємниче чи багата 

уява місцевих жителів, плітки та відсутність 

документів створили навколо ставки ореол 

таємничості?

Що ж насправді є всередині затопле-

них підземних бункерів ставки Гітлера? 

Версій чимало - від зниклої бурштинової 

кімнати, яку не встигли вивезти нацисти, 

до бактеріологічної зброї та секретних роз-

робок. Ще одна версія: там знаходиться 

радіоактивна вода. З усіма нашими питан-

нями ми звернулися до працівників музею, 

які провели для нас змістовну та цікаву 

екскурсію. Ми отримали багато інформації, 

передивилися фотографії, побачили макет 

ставки, прогулялилися територією і дійшли 

висновку, що історію потрібно вчити та 

досліджувати, щоб потім не ставати жерт-

вами жовтої преси.  

О.О. Веретянова, викладач 
іноземної мови

Наприкінці жовтня ми з уч-
нями групи №39 і з клас-
ним керівником Віталієм 
Сергійовичем Кермашем 
вирішили пройтись цікавими 
місцями нашого мальовничого 
міста. Ми побували в художній 
галереї та оглянули виставку 
картин вінницьких художників. 
Із захопленням вивчаючи ро-
боту майстрів пензля, кожен із 
нас відзначив для себе чудові 
та захоплюючі картини. 

Після виставки художніх полотен ми 

відвідали музей моделей транспорту. Ця 

унікальна колекція налічує близько 5037 

моделей. Аналогів такого музею немає 

ні в Україні, ні в Європі. Ми отрима-

ли змогу побачити моделі автомобілів, 

літаків, танків, кораблів, мотоциклів, 

трамваїв, тролейбусів, автобусів, 

потягів, військового автотранспорту та 

справжніх двигунів. Хлопці із захоплен-

ням розглядали кожну модель та були в 

захваті від великого гвинтокрила, який 

зроблений з запчастин від велосипеда. 

Також я знайшов відтворені маленькі 

міста, вони виглядали, як справжні. 

Тож усім раджу відвідати музей моде-

лей транспорту у місті Вінниця, ви не 

пожалкуєте!

Далі ми вирішили пройтись вулицями 

міста Вінниця, а під час прогулянки наш 

класний керівник Віталій Сергійович 

провів нам чудову екскурсію. Упродовж 

прогулянки ми дізнатись про багато 

цікавих місць, які зовсім не примітні, 

але дуже красиві і мають свою цікаву 

історію. 

Чудовим завершенням нашої 

екскурсії стала надзвичайно атмос-

ферна кав’ярня-музей «Панъ Заваркінъ 

та Синъ», де ми не тільки скуштували 

смачну та ароматну каву, а ще й отри-

мали можливість перейнятись атмосфе-

рою минулих часів. 

Ось так ми з учнями групи № 39 про-

водимо гарно вільний час разом.

Тронін Ігор, учень групи №39

Більшість людей з осторо-
гою ставляться до розіграшів 
подарунків у соціальних мережах, 
адже думають, що фортуна їх оми-
не або це взагалі неможливо. Хочу 
поділитися радісною новиною, яка 
відбулась зі мною. 

Увечері 10 грудня 2019 року я повер-

талась додому після роботи. Мені за-

телефонували з незнайомого номеру – я 

взяла слухавку. Костянтин Грубич, ве-

дучий заходу «Народний Бренд 2019», 

повідомив мені, що я виграла планшет.

У місті Вінниця вже 18 років поспіль 

на початку грудня Медіа-Корпорація 

«RІА» проводить нагородження «Золоти-

ми Ніками» підприємців Вінниці, які ста-

ли найкращими у «Народному Бренді». 

Так цього року 10 грудня нагородили 

представників шістдесяти компаній.

Протягом двох місяців — жовтня-ли-

стопада на сайті brand.20.ua проходило 

онлайн голосування в розділі «Народний 

бренд». Серед учасників голосування — 

а їх в цьому році було рекордні 19 тисяч 

— розігрували планшети. 

Я також взяла участь у голосуванні, 

поділилась інформацією на своїй 

сторінці у Facebook, щоб мати змогу 

взяти участь у розіграші призів. Що ж 

потрібно було зробити? Зайти на сайт, 

заповнити анкету та привселюдно вис-

ловити свою думку про компанії, їх това-

ри та послуги.

Проголосували та поширили пости 

у Фейсбук 3052 людини, які автоматич-

но стали учасниками розіграшу трьох 

планшетів. На церемонії нагородження 

переможців «Народного бренду», за до-

помогою сервісу random.org, визначили 

номери телефонів, за якими потім теле-

фонували ведучі свята Костянтин Гру-

бич та Ольга Сольвар. Цьогоріч форту-

на посміхнулася трьом жителям міста. 

Марія Бойченко виграла Ipad від сайту 

20 ua та VIP партнера iPEOPLE, Оле-

на Гнатюк та Віталій Калинчук виграли 

планшети від сайту ТОП-20 та партнера 

ВМтехніка. 

На сайті https://vn.20minut.ua/ крім 

новин постійно проводяться різноманітні 

конкурси, де переможці отримують цінні 

призи від спонсорів.

Грайте та вигравайте! Вірте в пере-

могу та фортуна посміхнеться Вам!

Використані матеріали з ресурсу: 

(https://vn.20minut.ua/rubric_brand_vn/

golosuvali-za-narodniy-brend-2019-i-vigrali-

planshet-hto-stav-schasliv-10981528.html)

ГнатюкО.М., 
майстер виробничого навчання

Діти люблять бігати, стри-
бати, грати в активні ігри 
на свіжому повітрі. Рух 
викликає захват, дарує за-
доволення. Але сучасний 
спосіб життя призводить до 
того, що, зростаючи, ди-
тина усе менше й менше 
рухається. Чим займається 
сучасна людина більшу ча-
стину свого життя? Вчиться 
або працює, і в основному, 
робить  це сидячи.

 Хочу розповісти Вам про свою 

ученицю  Новіцьку Галину. Я була 

щиро вражена, дізнавшись,  яких 

успіхів вона досягла в спорті, за-

ймаючись жіночим футболом, 

проводячи більшу частину дня 

на спортивному майданчику. 

Галина неодноразово здобува-

ла перемогу. Ще у віці 12 років  

вперше вийшла на футболь-

не поле і забила свій перший 

гол. Галя згадує,  яка радість та 

гордість переповнювали її сер-

це. Було багато злетів та падінь, 

але її улюблена  дружня ко-

манда, у складі якої вона грає, 

завжди підтримувала її. «По-

разки, згадує Галина, для нас 

були як стимул працювати кра-

ще. Якби не професіоналізм та 

людяність нашого тренера Кова-

ля Сергія Володимировича, яко-

го ми дуже поважаємо, не було 

б таких результатів, він завжди 

нас підбадьорював, спонукав до 

нових вершин, навіть тоді, коли 

Сергія Володимировича призва-

ли захищати нашу Батьківщину, 

наша команда не переставала 

тренуватись та займати призові 

місця.»  

Спорт має дивовижні 

властивості. Він об’єднує лю-

дей, знайомить їх, спорт зміцнює 

здоров’я, характер і навіть 

розумові здібності тих, хто ним 

займається. Спорт робить людей 

більш стійкими до негативних 

факторів зовнішнього середови-

ща. І багато в чому це зумовле-

но тим, що люди, не дивлячись 

на успіхи в науці, деградують 

самі по собі, звичайно, при цьо-

му в певних якостях вони ро-

стуть. Ми намагаємся спростити 

собі життя. У зв’язку з розвитком 

техніки фізична праця для лю-

дини перестає мати значення. 

Люди в порівнянні зі своїми да-

лекими предками стають більш 

немічними і тут ще до всього 

іншого на них дуже погано мо-

жуть впливати такі спокуси, як 

алкоголь, тютюн і наркотики. І 

вкрай не бажано піддаватися цим 

спокусам. І в цьому на допомогу 

може прийти заняття спортом, 

тому що вони прямо протилежні 

цим негативним факторам і 

спокійно можуть служити аль-

тернативою, яка не дасть людині 

стати алкоголіком чи наркома-

ном.

Сьогодні люди сподіваються 

зберегти здоров’я завдя-

ки сучасним лікам і медичним 

технологіям. Звичайно, досяг-

нення в сфері медицини без- 

заперечні, але часто навіть вони 

не мають сил повністю відновити 

здоров’я людини, якій власти-

вий неправильний спосіб життя, 

яка безвідповідально ставить-

ся до власного організму. Але 

ж саме від способу життя зале-

жить самопочуття й збереження 

активності людини на довгі роки.

Існує безліч теорій і наукових 

досліджень про те, який спосіб 

життя найбільш сприятливо 

позначається на стані організму 

людини. Незважаючи на деякі 

розходження, у всіх однакова 

основа. І це – правильне харчу-

вання й спорт. Науково доведе-

ним фактом є те, що людина для 

збереження й зміцнення здоров’я 

повинна неодмінно займатися 

спортом. А якщо хтось не згод-

ний із цим твердженням, то це 

легко можна довести. Таким чи-

ном, заняття спортом потрібні 

кожній людині, що хоче залиша-

тися здоровою, стати спритною, 

сильною, витривалою, навчитися 

долати труднощі. Любов до спор-

ту повинна формуватися з ди-

тинства й розвиватися в кожній 

родині, допомагаючи залишатися 

здоровим і активним у кожному 

віці. Для цього досить порівняти 

людей, що ведуть малорухо-

мий спосіб життя, з активними, 

що займаються спортом. Навіть 

на перший погляд, порівняння, 

безсумнівно, буде на користь 

аматорів спорту. У них гарна по-

става, гнучке тіло й упевнені 

рухи. До того ж люди  активно-

го способу життя мають міцний 

імунітет і здорове серце. І що не-

маловажливо, заняття спортом 

зміцнюють характер і загартову-

ють дух. 

Як говорив великий росій-

ський письменник Л. М. Толстой, 

обов’язково треба струшувати 

себе фізично для того, щоб бути 

здоровим морально.

Мартинюк Т.М., майстер 
виробничого навчання

СПОРТ У ЖИТТІ КУХАРІВ

ВИГРАТИ – МОЖЛИВО!

ЯК НАША ГРУПА СТАВКУ ГІТЛЕРА 
ДОСЛІДЖУВАЛА

ЧУДОВІ МІСЦЯ МІСТА ВІННИЦЯ

Доля кожному з нас дарує можливість бути актором, зіграти 
роль в житті своєму.  Тєлєтов.
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