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У центрі уваги – вступ 2013

Й.Е. Кібітлевський, директор технікуму

Сьогодні у всіх вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації, у розпалі підготовка до вступної кампанії 
2013 року. Сторінки ЗМІ, передачі по TV, довідники рясніють повідомленнями про спеціальності, за якими надають освітні 
послуги технікуми, коледжі, інститути, університети, академії, та особливості вступу до них. У ці дні особливо широко 
відчиняються двері для майбутніх абітурієнтів, аби могли вибрати спеціальність, визначитись у своєму майбутньому.

Що ж чекає молодь на вступі, які новації? Одразу зазначу, що їх цьогоріч небагато, вони не зазнали кардинальних змін.
Прийом документів традиційно розпочнеться з 1 липня і триватиме для вступників з базовою середньою освітою ( 9 клас) до 

20 липня, а для вступників з повною середньою освітою (11 клас) до 31 липня 2013 року.
Вступні випробування проходитимуть з 21 липня до 31 липня. Зарахування до технікуму на місця державного замовлення 

відбуватиметься до 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня.
У 2013 році заяви в електронному вигляді матимуть право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному 

відборі при вступі на навчання не тільки за освітньо – професійною програмою бакалавра, а й при вступі для здобуття освітньо – 
професійного рівня молодшого спеціаліста на основі атестата про повну загальну середню освіту.

Рейтингові списки й накази на зарахування вступників 2013 року формуватимуться приймальною комісією з Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти. У цій системі може працювати будь – який абітурієнт, його родина і громадські спостерігачі.

В Правилах прийому цього року урегульовано порядок зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних і 
юридичних осіб. Для всіх ВНЗ України цей порядок узагальнено й уніфіковано, що урівнює права всіх абітурієнтів, які виявляють 
бажання навчатись за контрактом.

Оформлення контрактів на навчання розпочнеться лише після заповнення всіх місць державного замовлення.
 На вакантні місця ліцензованого обсягу, які фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, у 2013 році може проводитись 

додаткове конкурсне зарахування тих, хто вступав до іншого вищого навчального закладу і не був зарахований за умови подання 
оригіналів документів.

Ми ретельно готуємося до вступної кампанії – 2013. У центрі уваги – створення належних умов не лише для роботи відбіркової 
комісії, а й, насамперед, для абітурієнтів та їхніх батьків.

Шановні абітурієнти! Гостинно запрошуємо Вас до нашого навчального закладу. Відкрийте нову сторінку свого життя саме у 
нас і Ви ніколи про це не пошкодуєте.

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – технік-механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: торгівля транспортними засобами та їх ремонт, технічне 

обслуговування та ремонт автомобілів, виробництво автомобілів тощо. 
Перспектива працевлаштування: автотранспортні підприємства, 

підприємства автосервісу, малий бізнес, дорожньо-патрульна служба – ДПС 
(ДАІ). 

Первинні посади: майстер, завідувач гаража, майстер зміни; механік 
дільниці, цеху, виробництва; інспектор з безпеки руху; водій – випробувач; 
директор малого підприємства тощо.

Напрям підготовки – «Геодезія та землеустрій»
Кваліфікація – землевпорядник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: моніторинг земель, топографо – геозедичні роботи, 

розробка проектів відведення земель та перенесення їх в натуру для 
землекористування, роздержавлення та приватизація. 

Перспектива працевлаштування: органи місцевого самоврядування, 
землевпорядні, проектні організації; 

Первинні посади: копіювальник технологічної документації, технік – 
проектувальник, технік – геодезист, завідувач геокамерою, землевпорядник 
органу місцевого самоврядування.

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: пасажирські і вантажні перевезення, міський транспорт, 

наземні транспортні інфраструктури, транспортні агентства тощо. 
Перспектива працевлаштування автотранспортні підприємства, 

експедиційні агентства, дорожньо – патрульна служба, митні органи, малий 
бізнес. 

Первинні посади: диспетчер, технік з обліку, ревізор, декларант експорту 
та імпорту товарів, технік - організатор міжнародних перевезень, інспектор з 
міжнародних перевезень, технік відділу безпеки руху.

В технікумі проводиться підготовка робітничих професій семи 
спеціальностей:

1. Слюсар з ремонту автомобілів (професійно-технічне навчання).
2. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів   (професійно-

технічне навчання).
3. Оператор комп’ютерного набору (професійно-технічне навчання).
4. Водій автотранспортних засобів (категорія «В») (професійно-технічне 

навчання) 
5. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
6. Дорожній робітник
7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А») 

Напрям підготовки – «Будівництво та архітектура.»
Кваліфікація – технік – будівельник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузь діяльності: будівництво автомагістралей, доріг, вулиць, злітно – 

посадкових смуг на аеродромах.
 Перспектива працевлаштування:дорожньо – будівельні, експлуатаційні 

організації, проектні інститути, малий бізнес, ДПС (ДАІ).
Первинні посади:  майстер з будівництва, експлуатації і ремонту 

автомобільних доріг; майстер виробничих підприємств; майстер з будівництва 
штучних споруд; технік - проектувальник тощо.

Напрям підготовки – «Інженерія»
Кваліфікація – технік – механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: ремонт машин спеціального призначення, ремонт 

машин для добувної промисловості та будівництва, ремонт тракторів і 
сільськогосподарських машин, технічне обслуговування та ремонт автомобілів. 

Перспектива працевлаштування: дорожньо – будівельні організації, 
автотранспортні підприємства, малий бізнес. 

Первинні посади: механік дільниці або майстерні, майстер виробничої 
дільниці, технік – технолог, технік – конструктор, майстер – діагностик тощо.
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патріотизм

Слава Україні!

Трагедія та покликання Шевченкового кохання

Бородата Н.В., викладач соціальних дисциплін

Пилипчак Валентина та Лановенька Наталія, студентки гр. 2ЗВ-16  

29 січня Україна відзначила 95-ту річницю Крутянської трагедії. Українці 
вшановували подвиг Героїв Крут, який став легендою. Смерть тих юних українців 
засвідчила, наскільки важливими в житті кожної людини є такі цінності, як 
власна та національна честь і свобода. Вражає героїзм юнаків, які йшли в бій, не 
боячись ані всемеро більших сил ворога, ані смерті, ані тортур.

Сьогодні настав час, щоб українська 
молодь знову чітко окреслила свою 
позицію відносно відбудови та захисту 
української державності. Відважність, сила 
волі, відданість, готовність все віддати 
задля України - якості, які потрібно плекати 
впродовж усього життя. А закладати ці 
моральні цінності потрібно саме з юного 
віку. І тому ми повинні пишатися тим, що 
керівник нашого навчального закладу 
Й. Е. Кібітлевський - людина патріотично 

налаштована, яка бачить у кожному студентові патріота та будівника майбутнього 
України. Завдяки його зусиллям в нашому навчальному закладі уже другий рік поспіль 
організовується поїздка на ст. Крути. Патріотично налаштована молодь їде туди, аби 
поклонитись загиблим і скласти присягу на вірність Україні. 

Цей захід вже став традиційним для БАДТ НТУ. Маю надію, що іще не одне покоління 

Віддавна на нашій землі книга і бібліотека користуються великою шаною і 
любов’ю. Історія України невіддільна від історії бібліотек. Книгозбірні відіграли 
важливу роль у розвитку цивілізацій. Сьогодні – це інформаційні, культурні, 
освітні заклади, великий внесок яких у розвиток вітчизняного державотворення, 
освіти, науки і культури – безцінний.

У переддень святкування Всеукраїнського дня бібліотек уже за доброю традицією, 
яка склалася у БАДТ, нашій бібліотеці благодійно було подаровано близько 700 
примірників книг. Це і художня література, і методична, і література спортивної 
тематики, фотоальбоми.

Це майже вся домашня бібліотека Галини Василівни Крамар - заступника директора 

національно налаштованої студентської молоді затамує подих, дивлячись на героїчне 
поле поблизу станції Крути. Цьогорічній поїздці не завадили ні люті морози, ні вітер. 

Спостерігаючи за студентами, які складали присягу, моя душа переповнювалась 
гордістю за таких юних, але уже свідомих патріотів Вітчизни. Упродовж нашого 
перебування на тій святій землі у всіх присутніх був піднесений та патріотичний 

настрій, відчувалася братерська 
атмосфера, всі були раді один 
одному, не було ні сварок, ні 
конфліктів.

Від’їжджаючи з Крут, 
ми розуміли, як важливо 
відвідувати  такі героїчні 
місця, в яких твоя душа 
переповнюється трепетом та 
любов’ю до України, її героїв 
та славетної історії. А на нашій 
ненці Україні таких місць тисячі: 
г. Маківка, с. Базар ... 

То ж будемо мати надію, що таких поїздок буде іще незліченна кількість. На мою 
думку, це одне з тих пам’ятних місць, де треба побувати хоч раз у житті. 

Слава Україні!!!

з навчальної роботи, яка протягом багатьох років є поціновувачем  Книги і сама несе 
слово рідної літератури,як дар Божий.  « І добрій книзі більше я радію, ніж золоту в 
коморі» - під цим гаслом представлена книжкова експозиція у читальній залі нашої 
бібліотеки.

30 жовтня на базі БАДТ  
відбулося методичне 
об!єднання бібліотечних 
працівників навчальних 
закладів Вінниччини 
1-2 рівнів акредитації. 
Тема його: « Духовне 
просвітництво – крила для 
злету»

Сьогодні важко прищеплювати молоді загальнолюдські морально-етичні та духовні 
цінності. Сучасне людство зосередило всю свою увагу більше на матеріальному, ніж на 
моральному аспекті свого життя.

Розвиток особистості, її духовне зростання і становлення відбувається впродовж 
усього життя. І саме тому читання є важливим чинником формування духовного світу. 
Основне завдання бібліотекарів - вести студентів у світ духовних традицій і духовної 
гармонії.

Бібліотека - схованка, нехай і не найпередовішого, але найсучаснішого мислення, 
найсучаснішої літератури майбутнього, і книги в них – це своєрідні кораблі, що 
привозять західні технології,східну медицину, північну бережливість та південний 
аромат життя.



badtntu.com.ua

badtntu.com.ua

3

навчання традиціям

Масляна

Сурма Н.В., викладач світової літератури

З метою відродження української культури, обрядів, звичаїв та пропагування 
української мови, кухні, традицій, 6 березня було проведено народне свято 
Масляної.

Головні атрибути Масляної – млинці і народні гуляння. На честь сонця спочатку 
пекли прісні коржі, а коли навчилися квасити тісто, стали робити млинці. Древні 
вважали млин символом сонця і вірили, що разом з млинцем вони з’їдають часточку 
сонячного тепла і могутності. В народі кожен день масляної мав свою назву. 

Понеділок - зустріч. До цього дня 
добудовували гірки, гойдалки, балаган. 
Більш заможні починали пекти млинці, 
перший млинець віддавали біднякам на 
поминки покійних. 

Вівторок - загравання. Зранку молоді 
люди запрошували одне одного кататися з 
гірок, поїсти млинців. 

Середа - ласунка. У цей день зять 
приходив «до тещі на млинці». Крім зятя, 
теща запрошувала й інших гостей. 

Четвер - велике гуляння. З цього дня 
Масляниця розгорталася на всю. Народ залучався до усіх можливих розваг: сковзанок, 
балаганів, гойдалок, катання на конях, карнавалів, кулачних боїв. 

П’ятниця – тещин вечір. Зяті запрошували у гості своїх тещ, пригощали їх млинцями. 
Субота – зовицині  посиденьки. Молоді невістки запрошували у гості до себе зовиць 

(сестер чоловіка).  

Останній день Масляної - Прощена неділя. Православні приходили до храмів, 
просили один в одного прощення, а у відповідь чули: «Бог простить».

Широке розповсюдження мав звичай колодки (колодія). Колодій – 
давньоукраїнський бог шлюбу та людської злагоди. Він – опікун подружнього життя, 
оберігав молодих від нещасть і недуг, заохочував до продовження людського 
роду. Його святкування мало суто національний зміст і у нього небагато спільного з 
«Масляною», якої на козацькій Україні не було – вона прийшла до нас з Росії, де у неї 
зовсім інший характер. Пісні, ігрища, навіть страви готують інші, не такі, як  на Колодія. 
У нас не практикуються, як у північного сусіда, агресивні кулачні бої й бійки «стінка на 
стінку»; відсутні льодові гірки; не печуть млинці з ікрою. 

За українським звичаєм на Масляну, замість млинця, головним героєм столу був 
вареник. Він символізував молодий місяць, який  асоціювався з дітонародженням. 

Особливе місце займали вареники з 
сиром, тож побажання, «щоб ти жив, як 
вареник у сметані», було побажанням 
доброї хатньої магії, з тим, аби в тебе, в 
твоїй родині і в твоєму краю все було в 
цілковитій гармонії й достатку.

Мабуть, саме тому, дізнавшись 
про зміст свята, у студентів виникла 
ідея поринути в магічний процес -   
ліплення вареників. Для цього увечері, 
напередодні  Масляної, добровольці 
зібралися  в актовій залі гуртожитку, аби спробувати власноруч приготувати смачні 
варенички.  Це студенти груп 1 АМ – 94 і 2ЗВ- 20.

З радістю відгукнулись допомогти ліпити вареники та випікати млинці викладачі 
Грисюк Г. І., Загорулько Л. Л., Закордонець Т. М., Ліщина Н. Г., Олійник І. В., Сурма Н. 
В., Юрчик Ю. В. Кулінарні «шедеври» подарували усім присутнім багато позитивних 
емоцій.

Започаткована традиція сподобалася і директору 
Й. Е.Кібітлевському. Приємно здивований дійством, 
зауважив, що найбільше душі у свої витвори вкладають 
саме хлопці. Йосип Едуардович сподівається, що ця 
традиція закріпиться у нашому навчальному закладі.

Наступного дня відбулось феєричне свято Масляної. 
Ведучі (група 1ЗВ - 17): господар (Сольвар Богдан) та 
господиня (Волошина Ірина) розказали, як наші пращури 
святкували Масляну, і пригостили вареничками.  Масляна 
( Зоря Марина, студентка групи 1 ЗВ – 17 ) та її святкові Дні 
тижня (Рибак Петро, Собковська Аліна, Гоцуляк Сергій, 
Устюкова Катерина, Бачинська Тетяна, Завада Альона) 

запросили  усіх бажаючих посмакувати млинцями.
«Родзинкою» дійства була «кума» (Гулевич Дмитро, студент групи 1ЗВ - 17), яка 

принесла в корзині новонародженого Колодія.
Чому він має назву «Колодій»? 

Тому, що з наближенням 
весни Сонце все вище і вище 
піднімається по своєму небесному 
колу, відганяючи зимові холоди, 
а його сила, тепло та енергія 
передаються природі й людям. 
Отже, «Коло діє», життєтворний 
процес на землі триває, наступає 
новий етап його оновлення. 
Сонячну ознаку Колодія– маленьку вербову колодочку з навкісними хрестиками, 
перев’язану стрічечкою, дівчата прикріпляли на груди своєму хлопцеві (Черкащина). 
Парубкам, котрі за рік не одружилися, чіпляли до руки чи до пояса справжню колодку, 
від якої можна було відкупитися лише подарунком або поставивши могорича. 
Віддавали «колодку» під час Великодніх свят таким чином: дівчина дарувала кілька 
писанок у вишитій хусточці своєму обранцеві. За 
це хлопець «наймав» їй танок, тобто замовляв 
музику (Східне Поділля). А на Полтавщині, в 
окремих селах, кріпили колодку й батькам 
(до ноги) у покарання за те, що своєчасно не 
одружили своїх дітей. На Волині, зібравшись у 
понеділок до корчми «на колодку», одному з 
хлопців одягали на голову хустку, чіпляли йому 
деревинку і заставляли «волочити» її, аж доки 
той не відкупиться могоричем.

Хлопці та дівчата влаштували народні гуляння з піснями, танцями та розвагами. 
Веселощі, кмітливі забави та жарти супроводжували умовні обрядові дійства упродовж 
дня.
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на студентській хвилі

Все було вперше…
Все на світі має свій початок і кінець. Здавалося, ще зовсім нещодавно для кожного 

з них в стінах нашого технікуму звучав перший дзвоник, починалося самостійне 

студентське життя. Кожен студент уявляв та розпочинав  його по-різному – в новому 
колективі, в новому місті, на відстані від батьків та рідних, поруч з керівниками груп та 
новими друзями і знайомими. 

Перші заняття, виховні години, спортивні змагання, участь у культурно – масових 
заходах, перша дискотека, перші прогули, двійки і перездачі, перша сесія, перша 

стипендія… Все це та багато іншого для кожного з Вас, дорогі наші четвертокурсники, 
чотири роки тому в наших стінах було вперше. 

Хтось намагається «по-справжньому» насолодитися залишками студентського 

життя, хтось вже серйозно думає про свій подальший шлях, для когось - це продовження 
навчання, працевлаштування, служба в Збройних Силах нашої держави. 

Швидко пролетіли студентські роки - лекції, лабораторні, практичні, семінари, 
практики, іспити… Цей список можна продовжувати ще дуже довго. Але факт 
залишається фактом – про ці речі Ви вже згадуєте в минулому часі. Тому що для вас 
нещодавно прозвучав «останній дзвоник» в стінах нашого навчального закладу. 

Ні, це зовсім не означає, що Ви вже не студенти – попереду ще велика та 
відповідальна робота: переддипломна практика, написання та захист дипломного 
проекту. Та й навіть після випуску Ви назавжди залишитесь студентами БАДТ НТУ, а 
двері рідної  Альма – матер будуть завжди для Вас відчинені.

Додати фото з останнього дня групи ОП 
Редколегія нашої газети та увесь педагогічний колектив щиро бажає вам вдало 

захистити дипломний проект, віднайти своє місце в житті та з гордістю нести гідне ім’я 
студента БАДТ НТУ крізь роки. Ми впевнені, що роки навчання не минули марно, і Ви 
ще не один раз будете згадувати студентські часи в технікумі, де колись для вас все 
було вперше…
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на замітку
Для тих випускників, які все ж думають продовжити навчання у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, та стоять перед дилемою 

вибору, пропонуємо основні відомості про навчальні заклади, у яких переважно продовжують навчання наші випускники:

Національний транспортний 
університет (НТУ) 

Вінницький національний технічний 
університет (ВНТУ)

Національний авіаційний
університет (НАУ)

Львівський національний 
аграрний університет (ЛНАУ)

Вінницький національний аграрний 
університет (ВНАУ)

Національний університет
«Львівська політехніка» (НУ ЛП)

Одеська державна академія будівництва 
та архітектури (ОДАБА)

Подільський державний аграрно-
технічний університет (ПДАТУ)

Київський національний університет 
будівництва і архітектури (КНУБА)

Місто: Київ

Рік заснування: 1944

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Суворова, 1, Київ, 01010

Телефон: (044) 290-82-03

Телефон приймальної комісії: (044) 280-54-09

Сайт: www.ntu.kar.net

Студентів 16970

Викладачів 357

Кандидатів наук 336

Професорів і докторів наук 61

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Вінниця

Рік заснування: 1960

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 95,Вінниця,21021

Телефон: (0432) 466-667

Телефон приймальної комісії: (0432) 598-375

Сайт: www.vstu.edu.ua

Студентів 7700

Викладачів 500

Кандидатів наук 290

Професорів і докторів наук 50

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра -

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Київ

Рік заснування: 1933

Статус: державний

Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: Пр.Космонавта Комарова,1, Київ, 03058

Телефон: (044) 406-70-38

Телефон приймальної комісії: (044) 497-41-05

Сайт: www.nаu.edu.ua

Студентів 35000

Викладачів 830

Кандидатів наук 280

Професорів і докторів наук 57

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Одеса

Рік заснування: 1930

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Дідріхсона, 4, Одеса, 65029

Телефон: (048) 723-33-42

Телефон приймальної комісії: (048) 723-29-55

Сайт: www.ogasa.org.ua

Студентів 5100

Викладачів 530

Кандидатів наук 214

Професорів і докторів наук 74

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Камянець-Подільський 

Рік заснування: 1919

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Шевченка, 13, Камянець-
Подільський, 32300

Телефон: (038) 492-52-18

Телефон приймальної комісії: (038) 492-23-12

Сайт: www.pdatu.edu.ua

Студентів 6820

Викладачів 400

Кандидатів наук 115

Професорів і докторів наук 13

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Київ

Рік заснування: 1930

Статус: державний

Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: Пр.Повітрофлотський,31, 
Київ, 03680

Телефон: (044) 248-49-05

Телефон приймальної комісії: (044) 245-46-90

Сайт: www.knuba.edu.ua

Студентів 10000

Викладачів 300

Кандидатів наук 230

Професорів і докторів наук 100

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Дубляни

Рік заснування: 1856

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна,  екстернат 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. В. Великого, 1, Дубляни,80381

Телефон: (032) 224-29-19

Телефон приймальної комісії:  (032) 224-24-98

Сайт: www. lnau.lviv.ua

Студентів 18000

Викладачів 505

Кандидатів наук 300

Професорів і докторів наук 65

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра -

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Вінниця

Рік заснування: 1982

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008

Телефон: (0432) 460-003

Телефон приймальної комісії: (0432) 467-437

Сайт: www.vsau.org

Студентів 9130

Викладачів 326

Кандидатів наук 179

Професорів і докторів наук 32

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра -

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +

Місто: Львів

Рік заснування: 1844

Статус: державний
Акредитація: IV

Документ про закінчення: Диплом держ. зразка

Форма навчання: денна, заочна 

Кваліфікаційний рівень: магістр, бакалавр, спеціаліст 

Адреса: вул. Степана Бандери, 12, 
Львів, 79013

Телефон: (032) 272-47-16

Телефон приймальної комісії: (032) 258-22-65

Сайт: www.lp.edu.ua

Студентів 31500

Викладачів 1839

Кандидатів наук 1074

Професорів і докторів наук 203

Безкоштовне навчання +

Платне навчання +

Військова кафедра +

Гуртожиток +

Післядипломна освіта +

Аспірантура, докторантура +

Пiдготовче вiддiлення +
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правильний вибір

Кулик В.В., викладач економіки

Рязанцев Р.Ю., викладач спеціальних дисциплін

Місце під сонцем

Чужий серед чужих

Автоматизація в будівництві
або майбутнє наступило вчора

Більшість студентів після закінчення 
3-4 курсу починають замислюватися про 
роботу, адже багато хто хоче звільнитися 
від батьківської опіки й залежності від їх 
грошей. Вони не просто замислюються, а 
усіма силами намагаються реалізувати себе. 
Можна стверджувати, що молоді люди 
вперше роблять невпевнені кроки у доросле 
життя і одразу стикаються з першою 
серйозною перешкодою - неможливістю 
влаштуватися на пристойну посаду без так 
необхідного досвіду!

Перш за все, потрібно налаштувати себе на 
те, що для пошуку такої бажаної вами роботи 
буде потрібно багато часу і терпіння! Якщо 

прикласти зусилля, можна домогтися багато чого, тому що значна частина роботодавців цінує молодих і 
перспективних, талановитих і оптимістичних працівників. Кожній особистості потрібно виховувати в собі 
почуття обов’язку і відповідальності, що найбільш важливо для роботодавців. Адже у молоді є величезне 
бажання піднятися вгору по кар’єрних сходах і вирости професійно. 

Частина молоді, що шукає роботу, ще й досі вважає, що удача супроводжує тих, у кого є потрібні зв’язки. 
Інші вважають, що знаходять своє місце під сонцем кандидати, які безпосередньо звернулися до служби 
зайнятості або кадрового агентства. Однак, як це не дивно звучить, успішне працевлаштування починається 
не із дзвінка роботодавцю чи співбесіди...

Перш ніж приступити до пошуків, ви повинні об’єктивно оцінити свої знання, вміння та навички, а 
потім, ознайомившись із ситуацією на ринку праці, визначити свої переваги і побажання до майбутнього 
роботодавця. Багато хто зауважить: «Та яке це має значення? Головне - працювати менше, а отримувати 
більше!» Безумовно, у такому випадку вам варто зайняти посаду в якій-небудь фірмі, скориставшись 
протекцією родича або знайомого. Або, не замислюючись над перспективою, влаштуватися до першої-
ліпшої компанії, яка набирає співробітників вашої спеціальності. Але працюючи без задоволення, ви навряд 
чи станете щасливою людиною..

Саме тому команда працівників 
БАДТ НТУ на чолі з Оржехівською 
О.В. і Мацьковою Н.П запропонували 
сьогоднішнім випускникам пройти 
тренінг із  працевлаштування. Для 
цього потрібно було скласти виграшне 
резюме, спробувати свої сили у 
«віртуальній»телефонній розмові з 
потенційним роботодавцем, правильно 
обрати колір краватки та довжину 
спідниці на  співбесіду. Молодь 
переконали у тому, що програє той, 
хто не шукає… Адже кожна поразка на 

Чого прагне кожна людина? Шукати та 
знаходити, діяти та створювати, працювати 
та насолоджуватися, жити та бути потрібною. 
Одним словом, звичайної стабільності. 
Аналізуючи економічну та політичну ситуацію 
в Україні, мабуть, майже в кожного виникало 
бажання поїхати за кордон у пошуках того, 
що сьогодні так важко відшукати у власній 
державі. Бажання земні й зрозумілі - людина 
погоджується працювати чесно і важко, але за 
достойну винагороду, щоб забезпечити собі 
гідні умови для існування й мати впевненість 
у майбутньому. Але як бути впевненим у тому, 
що фірма або приватна особа, що пропонує 
послуги з оформлення документів для виїзду 

за кордон, працює чесно? Пощастило, якщо у вас є підтверджена інформація, що завдяки цій організації, 
наприклад, ваші знайомі успішно працевлаштовані, або ж навпаки - відгуки про фірму негативні і вам про це 
відомо. Але якщо ви випадково побачили цікаву пропозицію (майже всі вони складені однаково): «робота 
для всіх, без вікових обмежень, заробітна платня - тисячі «у.о.» на місяць, швидке оформлення документів 
і таке інше» - тобто все, що хоче чути людина, то не факт, що потім все буде так, як написано.   Адже не 
секрет, що працевлаштування за кордоном - величезне поле діяльності для різних злочинних угрупувань, 
авантюристів усіх мастей і просто шахраїв. Не зважатимемо на оголошення про високооплачувану роботу 
покоївок і танцівниць, розповіді про нібито казкові доходи ... Подивимося на роботу за кордоном без 
уяви Уолта Діснея. Перш за все, треба чітко усвідомлювати, що в кожній країні є свої громадяни, яким теж 
потрібно працювати! Я не знаю жодної країни, де б був нульовий відсоток безробіття. Значить, іноземному 
роботодавцеві запрошення має бути вигідним і невигідним громадянину тієї країни, куди ви збираєтесь.

Практика показує, що частіше за все наші співвітчизники примудряються виїжджати за кордон, 
не оформляючи робочої візи. За статистикою тільки 20% виїжджаючих працюють легально. Нелегали 
прирікають себе на абсолютно безправне існування. Це, звичайно, їх вибір, але мінусів тут значно більше, 
аніж плюсів, не говорячи вже про порушення законів країни перебування. Якщо ви знаходитеся в країні 
півроку і при цьому працюєте нелегально, то вас чекає депортація без права в’їзду протягом подальших 
трьох років. Якщо ж ви є нелегалом протягом року і більше, то в’їзд буде заборонений на десять років. 
Роботодавці також дуже ризикують. Узяти хоча б штраф. У Португалії, наприклад, він сягає 16 000 доларів 
США за використання нелегальної робочої сили. Краще убезпечити себе відразу і шукати тільки легальні 

Автоматизація технологічних процесів — це 
етап комплексної механізації, що характеризується 
звільненням людини від безпосереднього виконання 
функцій управління технологічними процесами і 
передачею цих функцій автоматичним пристроям. 
При автоматизації технологічні процеси отримання, 
перетворення, передача і використовування енергії, 
матеріалів і інформації виконуються автоматично 
за допомогою спеціальних технічних засобів і систем 
керування. 

Істотними тенденціями сучасного дорожнього 
будівництва в світі є, з одного боку, постійне зростання 
його масштабів, підвищення кількості і якості доріг, з 

іншою — прогресуючий дефіцит кваліфікованої робочої сили, непопулярність монотонної і важкої фізичної ручної праці. 
Найважливішим, а часто і єдиним засобом вирішення протиріч між ними, є комплексна механізація і автоматизація 
дорожнього будівництва. 

співбесіді – це досвід на наступну розмову з роботодавцем. Нашим випускникам пояснили нормативно 
– правову базу, що регулює взаємовідносини між найманим працівником і роботодавцем, їх права та 
обов’язки. Адже легковажне ставлення до професійного життя є причиною невдач у майбутньому і 
призводить до хронічного невдоволення своїми обов’язками, постійних конфліктів з товаришами по службі, 
керівництвом. Вибір повинен бути усвідомленим, тільки тоді  досягнете успіху. Однак небагато хто з шукачів 
роботи це розуміє. Деякі при визначенні сфери діяльності навіть вдаються до досить сумнівних методів, 
наприклад, звертаються до астролога. До слова, гороскопи стверджують, що Тельцю необхідно займатися 
сільським господарством, Козероги досягають успіху в архітектурі і будівництві, а Скорпіонів супроводжує 
удача в фінансовій сфері і т. п. Але якщо вивчити біографії людей, що здобули славу на своєму терені, то 
стане зрозуміло: їх фах майже ніколи не збігався з прогноз - розташуванням зірок.

Тому, обираючи свою дорогу, опирайтеся на власні знання, досвід і довіряйте інтуїції. Мультимільйонер 
Еріх Лежен, який став символом економічного процвітання Німеччини, радив щодня починати з питань: «У 
якій галузі я зможу стати першим?», «У чому мої сильні сторони?». На його думку, для досягнення успіху 
необхідно визначити шлях, який відповідає стремлінням, талантам і здібностям людини. Не впадайте 
у відчай і не робіть поспішних висновків, якщо конкретна мета у вас поки що відсутня. Складіть перелік  
своїх сильних якостей, а потім проаналізуйте, в яких видах діяльності вони будуть користуватися попитом. 
Скажімо, ваша педантичність виявиться незамінною при детальній розробці важливого завдання або 
виконанні якихось складних підрахунків…

Помічено, що людина досягає 
успіху в професійному житті, якщо її 
трудова діяльність пов’язана з дитячим 
захопленням або нинішнім хобі. На жаль, 
таких щасливчиків мало, адже не кожен 
здатний зробити вибір на користь так званої 
непрестижної, але цікавої справи. Проте 
ви повинні зрозуміти: не існує роботи, за 
яку можна було б червоніти, соромно - 
байдикувати! 

Отож  далекоглядні ті молоді фахівці, 
які реально оцінюють свої шанси і не 
претендують на високі посади одразу після 
закінчення навчального закладу. Вони вважають за краще починати кар’єру з лінійної позиції і через кілька 
років отримати керівну посаду. Звичайно, для цього доводиться невпинно підвищувати рівень кваліфікації, 
а при необхідності - освоювати суміжні і навіть абсолютно нові спеціальності.

Щоб успішно працевлаштуватися, необхідно мати точне уявлення про власні переваги і роботу 
своєї мрії. Головне - не піддатися спокусі і не завищити самооцінку, що нерідко ускладнює пошук. 
Проте надмірна скромність теж не завжди доречна. Дотримуйтеся золотої середини, вірте в свої 
сили і тоді ви обов’язково  займете  своє місце під сонцем!

форми заробітку за кордоном. Як то кажуть, береженого Бог береже. Не виїжджайте без укладеного 
контракту на жодні приватні запрошення - тільки за робочою візою. Приїхавши до країни, зареєструйтеся в 
найближчому до місця проживання дипломатичному представництві. Реєстрація полегшить вашу евакуацію 
у випадку воєн, стихійних лих, вам допоможуть також при виникненні нещасних випадків. Будьте пильні: 
нікому не віддавайте паспорт, тим більше на зберігання. Перед від’їздом зробіть копії всіх документів і 
заховайте в надійному місці вашого багажу. Всі ці поради, схожі на інструкції, дала мені знайома, яка багато 
років там легально працює. Але найголовніша порада –  шукайте роботу на Батьківщині…

   На жаль, статистику по українських нелегалах ніхто не веде, оскільки вони не схильні відверто говорити 
про свою роботу. Невідомо навіть, у якій країні світу українців найбільше. Можна говорити тільки про 
приблизні цифри і деякі узагальнення. Отже, Росія —лідер у світі за кількістю працюючих там українців. 
Найбільше їдуть працювати на різних будівництвах жителі Донбасу. Вербувальники, рекламуючи переваги 
роботи в Росії, грають на застарілих стереотипах «єдиної держави» і «братнього народу». Насправді  ж 
українські нелегали в чужій країні виявляються без паспортів, а острах депортації утримує їх від звертання 
в міліцію. Крім того, українських «заробітчан» при від’їзді з «братньої країни» на батьківщину зазвичай 
грабують... 

 На відміну від Росії, Польща тільки недавно відкрила свій ринок праці для громадян України і тепер 
вони можуть протягом трьох місяців працювати там на сезонних сільгоспроботах без спеціального 
дозволу. Польща пішла на такий крок, незважаючи на те, що рівень безробіття в країні найбільший серед 
країн Євросоюзу, — 16 %. У країні не вистачає власних робочих рук, оскільки поляки, як і українці, їдуть на 
заробітки в економічно стабільніші країни Євросоюзу. 

 У Чехії, за різними підрахунками, українців працює від 150 до 300 тисяч. Наші земляки беруться за 
будь-яку роботу: на будівництвах, підстригають газони, доглядають за дітьми, працюють сантехніками 
чи електриками. Наприклад, на будівництві наші емігранти працюють по 10 годин на день без вихідних. 
При цьому, якщо чеський будівельник одержує в середньому сім євро за годину роботи, то українець не 
одержує і два... 

 За місцевими даними, в Португалії працює близько 150 тисяч українців, з них приблизно 80 тисяч — 
легально. Обсяги коштів, які заробляють громадяни України в Португалії за рік, сягають 1 млрд. доларів 
США. Українці працюють переважно на будівництвах, а також у агросекторі. 

 В Італії, так само як у Іспанії, Великобританії та Німеччині, в основному працюють жінки із Західної 
України: доглядають за дітьми, людьми похилого віку та хворими. Запитайте емігранта: чи добре йому там 
живеться, чи не сумує він за родичами, чи не сняться йому безкраї поля та батьківська хата, чи не відчуває він 
смак маминого борщу та вареників, чи не бентежить його солодкий запах бузку, що росте біля домівки?…
Все це йому сниться.  І щоразу, просинаючись, він думає: а куди повертатись?… Є куди, адже краще бути 
своїм серед своїх, ніж чужим серед чужих… 

Саме тому нещодавно в стінах нашого навчального закладу була проведена науково – теоретична конференція на 
тему «Автоматичні системи управління дорожньо – будівельних машин». Доповіді учасників конференції буди об’ємними, 
змістовними, а головне - сучасними, супроводжувалися презентаціями та відеосюжетами, чим викликали непідробний 
інтерес присутніх. Зокрема було широко розкрито питання впровадження серійних автоматичних систем керування, що 
застосовуються на дорожньо – будівельних машинах виробництва країн СНД (доповідач - студент групи 3ДМ-80 Ковтун 
Ілля). 

Присутні дізналися про переваги застосування поширеної автоматичної системи типу «Копір» на сучасних 
бетоноукладальниках (доповідач - студент групи 3 ДМ-80 Івасько Юрій). Про застосування 3-D систем нівелювання в 
дорожньо – будівельній техніці присутнім розповів студент групи 3ДМ-80 Антонюк Владислав, а доповідь студента групи 
3ДМ-79 Цицюрського Владислава, який розповів про одну із найсучасніших  автоматичних систем нівелювання фірми 
Trimble, викликала справжнє захоплення всіх присутніх. 

Впровадження автоматизації на сучасних дорожньо-будівельних машинах – це не модна примха, а життєва 
необхідність. І дуже шкода, що вітчизняна техніка суттєво поступається в цьому питанні закордонній. Не є таємницею той 
факт, що технології, які ще декілька десятиліть тому виглядали фантастично, зараз активно впроваджуються за кордоном. 
У нашій же державі впровадження сучасних технологій, хочеться вірити, в недалекому майбутньому, а в розвинутих 
країнах воно наступило ще вчора. Тому проведення цієї конференції – ще один крок до надання якісних та сучасних знань, 
намагання викладачів і студентів нашого навчального закладу йти в ногу з часом.
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спосіб життя

Про нас пишуть

Інформаційна година у бібліотеці Спорт – це сила тіла і розуму!

Не може і не вміє жити 
спокійним буденним життям 
колектив Барського автомобільно-
дорожнього технікуму 
Національного транспортного 
університету. Згуртованість 
професіоналів, які вирізняються 
креативним підходом до пошуку 
нових методів і форм навчально-
виховного процесу, щоразу виводить 
їх на стежку успіху і визнання.

- Жодна освітня виставка, - каже 
депутат обласної ради, директор навчального закладу, Йосип Кібітлевський, - не 
обходиться без нашої участі. Так було і цього року на IV Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти - 2013», яка проходила у м. Києві у Столичному виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза». До столиці з’їхалися пред-ставники 960 навчальних закладів, 
наукових установ, видавництв. Статус Міжнародної підтверджували посланці із США, 
Австрії, Франції, Італії, Чехії, Словаччини, Польщі, Естонії, Росії...

Тут було представлено 960 навчальних закладів, наукових установ, методичних 
центрів, регіональних і муніципальних органів управління освітою, видавництв, 
фондів, підприємств, бізнес-структур із 27 регіонів України. Традиційно гідно, яскраво і 
самобутньо був представлений на цьому виставковому форумі Барський автомобільно-
дорожній технікум НТУ. 

- Повірте, ми не встигали давати відповіді численним відвідувачам, котрих 

12 березня в читальній залі нашого навчального закладу був проведений 
інформаційний огляд періодичних видань, присвячений Дню землевпорядника.

На зустрічі із студентами – землевпорядниками був присутній начальник відділу 
Держземагенства  у Барському районі  Рощук В. В. Він розповів усім присутнім про 
престиж цієї професії, дав відповіді на запитання випускників. 

Про перспективи, що відкриваються при впровадженні Національної кадастрової 
системи, розповів завідувач дорожнього відділення, викладач спецдисциплін Фрик М. 
П.  

Про науково – виробничий журнал «Землевпорядний вісник» та інші періодичні 
видання, в яких є цікава інформація для викладачів і студентів, а також із презентацією 
книжкової виставки «Дідів і прадідів свята моя Землиця…»,  всіх присутніх ознайомили 
працівники бібліотеки.

У заході брали активну участь викладачі спецдисциплін Іванишен К. В., Казакова 
А. П., Маремуха І. Г., Дяченко О. Ф. Також було проведено анкетування студентів, які  
відзначили високий рівень співпраці з ними викладачів і працівників бібліотеки. 

Нещодавно в спортивній залі БАДТ НТУ відбулося нагородження переможців і призерів 
традиційної, цього разу вже ювілейної (п’ятої), спартакіади серед збірних команд спеціальностей 
та викладачів. Вона різнилась від попередніх не лише безкомпромісними, захоплюючими та  
інтригуючими змаганнями, але й їх масовістю. 

Загалом у змаганнях прийняли участь більше 250 студентів, які проявляли свої вміння та 
спортивні навички з п’яти видів спорту: баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу 
та шахів. Цьогоріч, як і в усі попередні, наша «міні-олімпіада» завершилася перемогою збірної 
викладачів. 

Потрібно зауважити, що перемога викладацькій команді далася нелегко. Гідну конкуренцію 
їм склали студенти Юля Гудзь 
(баскетбол); Артур Хода (волейбол); 
Леонід Богатир (футбол); Олександр 
Мацишин (настільний теніс); Олександр 
Дорощук (шахи). 

Ще однією особливістю ювілейної 
спартакіади була участь у змаганнях 
колишнього викладача технікуму, 
ветерана праці Юрія Васильовича 
Хоменка, який, не зважаючи на 
поважний вік, гідно підтримав своїх 
молодших колег, ставши абсолютним 
переможцем шахового турніру.  Це ще 
раз доводить, що спорту, як і коханню, 
підвладні всі вікові категорії населення. 

Побажаємо всім учасникам змагань 
нових рекордів! Для цього в нашому технікумі створені всі необхідні умови – і сучасна спортивна 
зала, тренажерні та бірцівська зали, активно ведеться пропаганда здорового способу життя. 
Тож, успіхів всім!

Сміливий і рішучий вчинок зробив студент Муха Д. Ввійшовши в кабінет заступника 
директора з виховної роботи Григорчука В.М., грюкнув кулаком по столі і висловив 
усе, що він думає про нього. Виходячи з кабінету, він чемно привітався з Василем 
Миколайовичем, якого зустрів у коридорі.

***
Викладач студентові:
- Як ви думаєте, що таке іспит?
- Ну.. Це розмова двох розумних людей.
- Так. А якщо один з них дурень???
- Тоді інший не одержить стипендії.

***
Спілкуються два професори поважного віку:
- Приснилося мені, що я заснув на лекції прямо за трибуною.
- І що далі?
- Просинаюсь - дійсно заснув.

***
Північ. Електропоїзд прибув на кінцеву станцію. Черговий міліціонер обходить 

вагони. В останньому спить студент, на колінах лежить книжка Ландау «Теорія поля». 
Міліціонер будить студента: «Вставай, агрономе, приїхали!»

***
Студент пише матері: «Мамо, пришли мені теплі шкарпетки, але тільки загорни їх, 

щоб вони не забруднилися від сала й ковбаси».
***

За матеріалами видань «Подільський Край», «Вінниччина»

Дворніцька Л. А., зав. бібліотеки  Мацьков В.М., викладач фізичного виховання

зацікавила наша експозиція, - розповідає директор технікуму Йосип Кібітлевський. 
- Багато із них не хотіли повірити, що такі експонати, як безступенева автоматична 
коробка перемикання передач фірми «NISSAN» (2006 p.в.), автоматична роздатка 
повнопривідного автомобіля «КІА» (2008 р.в.), унікальний за компактністю 
шестициліндровий VR-подібний двигун «VOLK- SWAGEN» (2007 р.в.), LED- ліхтар 
автомобіля PASSAT-B7 (2012 р.в.), шахи та шашки, дизайн шахового столу - все це 
виготовлено студентами під керівництвом людей, залюблених у свою справу, які мають 
«золоті руки»: Яна Сопка, Валерія Чернелівського та інших працівників технікуму. 

Чималий досвід участі у подібних професійних і творчих змаганнях, постійний пошук 
нових методів і форм навчально-виховного процесу, прагнення самовдосконалення і 
самореалізації, креативність, свіжість думки і новизна рішень роблять наш навчальний 
заклад цікавим і помітним учасником усіх виставок останніх років, а й їхнім фаворитом 
у змагальному аспекті.

Нас не могли не помітити, бо ми були дуже помітними! Тому в підсумку - золота 
медаль і Диплом у номінації «Впровадження системи компетенцій у навчальний 
процес як основа якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти» та спеціальна 
відзнака і Диплом «Кращий виставковий стенд». До речі, таку нагороду одержали 
лише декілька колективів.

Доповнити слова Йосипа Кібітлевського можна хіба що важливою деталлю - 
колектив технікуму не вперше представляє свої творчі напрацювання на престижних 
виставках міжнародного рівня і завжди отримує на них високі відзнаки. Він добре 
знаний за межами України. Визнання, погодьтеся, варте поваги. Але на лаврах у БАДТ 
НТУ спочивають не довго. Тому ця перемога - приємний, але вже вчорашній день, вона 
- ще один щабель до нових відкриттів і знахідок, до дійсно сучасного закладу освіти.

Як говорив Ленін: - Вчитись, вчитись і вчитись - це краще, ніж працювати, працювати 
й працювати...

***
Під час здачі іспиту викладач запитує студента:
- Чому Ви так сильно хвилюєтеся? Боїтеся моїх питань?
- О, ні! Я боюся своїх відповідей.
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Пишемо писанку: Я – Родина – Україна
Такимбув лейтмотив незвичайного дійства, 

яке відбувалося 25 квітня у актовій залі нашого 
навчального закладу. Подібного Україна ще не 
бачила: вперше за всю історію писати писанку 
одночасно взялися більше чотирьохсот 
учасників. Наймолодшому писанкареві ледь 
виповнилося п’ять літ від народження, а 
найстарший мав уже під шістдесят за плечима. 
Це справді рекордна цифра. « У Дипломі про 
встановлення рекорду України у номінації 
«Масові заходи» зафіксували цифру 365, але 

бажаючих творити писанку було значно більше. Шкода, що ця ошатна зала, у якій все 
дихає ненькою – Україною (виставки писанок, ляльок – мотанок, вишиваних рушників 
та барвистих українських сорочок) не змогла вмістити всіх бажаючих», - із захопленням 
говорив заслужений діяч мистецтв, 
директор обласного художнього музею 
Ілля Васильович Безбао. Саме йому 
випала честь, за дорученням головного 
редактора  Книги рекордів України 
Оксани Сніцарук , вручити Диплом – 
підтвердження встановлення рекорду 
– великому поціновувачу  мистецтва 
директору нашого навчального закладу 
Йосипу Едуардовичу Кібітлевському.

На побиття рекорду ми йшли єдиною, великою і 
дружньою командою. І – перемогли! Головна мета, 
яку ставили перед собою, - духовне відродження 
нації, повернення до витоків писанкарства – цього 
надзвичайно цікавого і водночас, мабуть, одного 
з найменш вивчених видів народних ремесел. 
Писанка – це символ України, душа нас,  українців. 
Вона несе в собі лише їй відому своєрідну силу, її 
мистецтво карбується з глибини душі, від Бога, 
підказане серцем. Писанки у оселі – це добро, 
радість і щастя, оберіг життя, родинного спокою і 
достатку. Люди кажуть, що доки пишуть писанки, 
доти обертається Земля.  Певно, так воно ї є…

У цей день нас всіх поблагословив Владика 
Вінницької та Барської єпархії митрополит Симеон.

Вітальні слова та побажання світла і тепла для 
кожного серця звучали з уст шановних гостей: Л.М. 

Спірідонової – заступника голови Вінницької обласної адміністрації та Г.І. Лука – голови 
районної адміністрації. 

Про дивосвіт своїх писанок щиро розповідали народні 
майстрині – сестри Марина та Оксана Верхові. У доступній 
та популярній формі вони почергово вводили присутніх в 
історію символіки української писанки. І з’являлися диво – 
візерунки на білосніжних яєчках: сонце – джерело світла, 
тепла ї життя; зорі – «рожі», «ружі» - символи небесних 
світил; «грабельки», «кривульки» - вода, водиченька, 
водиця, «безконечник» - символ Небесного Змія, який 
безперервно піднімався та опускався на небосхилі, несучи 
по черзі то Сонце, то Місяць; хрест – Земля з чотирма 
сторонами світу; риба – символ здоров’я; крапельки – 
символ зерна, сонячного світла, сліз Божої Матері; дуб – 
ознака чоловічої сили, мужності, витривалості й довголіття; 
птах – уособлення вічної душі, посланця Бога на Землі…
Кожен заклав у писанку свій зміст, писав свого листа, аби 
подарувати потім найдорожчій людині…

Неможливо переповісти усе, що відбувалося в ту мить у залі. Це була справді  магія 
творення Дива, що писанкою зветься!

Відкритими, сонцесяйними, піднесено – урочистими були ведучі Катруся 
Шалавінська  (гр.2 ОП - 19) та Сашко Поперечний (гр. 2ОП - 20). Їхнє таке щире 

«сьогодні, у переддень світлого Воскресіння Господнього пишемо писанку: Я – 
Родина – Україна!» ще й досі сріблом відлунює у моєму серці. Золотими дзвіночками 
видзвонювали голоси учасників народного аматорського дитячого фольклорного 
ансамблю «Джерельце» під керівництвом Л.М. Кібітлевської.

Росте таки гідна зміна нам, старшому поколінню!
Захід вдався, бо ми йшли пліч-о-пліч, разом: 

Григорчук В.М., Іванишена А.Л., Белецька Н. Г., Ільїна 
Т.Л., Войцехівська Л.П., Казьмірова Г.М., Гуменюк І.Г., 
Грисюк Г.І.,  Олійник І.Г., Сурма Н.В., Слесарчук В.П., 
Загорулько Л.Л., Ліщина Н.Г., Оржехівська О.В.; студенти 
груп 2ЗВ – 16, 3ОП – 17, 2ДБ – 142, більше трьох сотень 
писачків («кісток») власноруч виготовив Трохимчук 
Ю. М.; підсвічники разом зі студентами груп 2 АМ та 2 
ДМ точили і лакували майстри Чернілевський В. Б. та 
халабуда В.Б., матеріальним забезпеченням займалися 
Шевченко Л.В., Грисюк О.Г., Степанківський М.О.; а головним меценатом та ідейним 
натхненником був, звичайно ж , директор – Кібітлевський Й. Е.

…Українська писанка давно здобула велику славу  в інших 
країнах світу. Є вона у Лондонському королівському музеї, 
краківському і Паризькому  музеях, у Канаді, Австралії…
Створені ж цьогоріч  писанки на майстер – класі хтось 
подарує рідним, хтось – друзям, а більшість із них займуть 
чільне місце у багатій колекції нашого етнографічного 
музею. 

Переконана, того пам’ятного дня, задивлені у славетне 
минуле нашого краю, ми щедро зачерпнули у ньому віру у 
світле прийдешнє!

Г. В. Крамар, заступник  директора з навчальної роботи


