Весела перерва
Недосвідченому студенту в період сесії
Будь стриманим. Одержавши «п'ятірку», не кидайся екзаменатору на шию. Подумай, що ти будеш робити, якщо одержиш «дванадцять»!
Будь ввічливим. Коли екзаменатор сам відповідає на власне запитання, не переривай його фразами: «Так, я теж так думаю».
Не помиляйся. Якщо ти склав перший важкий предмет, це не означає, що ти виграв всю війну.
Будь тактовним. Не дратуй викладача погрозою прийти ще раз. Це так само непристойно, як самому напрошуватися в гості.
Будь оптимістом. Не забувай, що сесія - це сезонне явище, а радощі студентського життя не мають пори року.
Будь реалістом. Викладач завжди правий, тому що він: старший, мудріший, досвідченіший і усі методики щодо списування вигадав раніше за тебе.
Пам'ятай. Студентські роки - це найкраще, що з тобою могло статися !
ПОСМІХНИСЬ!!!
На екзамені в Казьмірової Г. М. з правознавства.
- Студенте Іванов,чи можете ви сказати, що таке обман?
- Це станеться, Галино Миколаївно, якщо ви мене завалите.
- Як саме? Поясніть.
- За Кримінальним Кодексом в обмані звинувачують того, хто, користуючись незнанням іншої особи, завдає цій особі збитків.
Студент Петров до Томчука В. М.:
- Вважаю, моя відповідь була не найкраща. Однак, я не заслужив одиниці.
- Знаю, але нижчих оцінок немає.
Новоспечений керівник групи Кулик В. В. наставляє першокурсника:
- Аби стати справжнім фахівцем, необхідно працювати 25 годин на добу.
Той здивовано:
- Але ж доба має 24 години!
Керівник не розгубилася:
- По - перше, якщо хочете щось сказати, краще помовчіть. А по - друге, студент повинен прокидатися на годину раніше!
Іспит, студент завалив усі питання, педагог його повчає:
- От, товаришу студент, уявіть, що ви знайшли два мішки: один із грішми, а інший - з розумом . Ви який би взяли?
- Звісно, з грошима !
- Бачите! А я б на вашому місці взяв мішок із розумом...
- Правильно, кожний бере те, чого йому не вистачає!
На іспиті студент не знає відповіді ні на одне питання. Професор, що втратив терпіння, репетує:
- Так ви ж осел! (Звертаючись до одного з асистентів) Принесіть мені, будь ласка, оберемок сіна!
Студент:
- А мені чашечку кави, будь ласка.
Викладач ДПЮ Бурлаченко О. В. студентові:
- Ви були в армії?
Студент:
- Hі, а що?
Викладач спокійно:
- Та так, можу влаштувати.
- Романе Юрійовичу, можна я буду відповідати без підготовки?
- Дозвольте, шановний, адже ви вже двадцять хвилин готуєтеся!
- Так, але я однаково так нічого й не згадав.
- Сергій Степанович, а два бали - то за що?
- Один бал за те, що з'явилися на іспит, другий - за спробу відповідати.
- А третій, за те, що я піду, ви накинути не можете?
Екзамен з хімії. Студент завалює іспит і вже ясно, що кінець. Пані Парчевська жартома кидає рятівне питання:
- Назвіть, будь ласка, формулу газованої води.
А студент зі злістю в голосі:
- Вам як, із сиропом чи без?
Студент здає екзамен з англійської мови. Викладач йому здивовано:
- Шановний, Ви мені по китайськи відповідаєте!
- Чорт, у темряві вчора не той підручник взяв.
Вчора на лекції п’яний викладач показував електромагнітні хвилі. Половина студентів їх побачила...
Викладач пише формули на дошці, раптом йому в спину хтось із задніх рядів кидає сокиру. Викладач, ледь ухилившись:
- Ну, я ж говорив: кому нецікаво - не приходьте!
- Кращий спосіб заспокоїти жінку, коли вона в істериці, - пояснює психіатр на лекції студентам, - це поцілувати її.
Питання із залу:
- Скажіть, професоре, а як можна швидко довести її до істерики?
Двох п'яних студентів виловили з фонтану, де вони купалися голими. Привели в міліцію, почали соромити. Потім говорять:
- Не відпустимо, поки за вами батьки з документами не прийдуть. Ідіть, зателефонуйте їм.
- ОК.
Через 20 хвилин приходить якийсь мужик із сумкою. Його запитують:
- Ви що, родич цих двох?
- Я? Чому родич? Ні. А ви не скажете, хто по телефону піцу замовляв?
Оголошення в студентській їдальні:
"Шановні студенти! Не кидайте котлети й сосиски на підлогу, три собачки вже отруїлися і померли".
Ніч перед іспитом. О другій годині ночі в квартирі викладача лунає телефонний дзвінок. Роздратований заспаний голос:
- Ало!
- Віталю Броніславовичу, Ви спите?
- ?!
- А ми вчимо.
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Майбутнє за тими – хто сучасний
Розвиток вищої
освіти належить до основних
пріоритетних завдань державної політики, а відтак – є
важливим фактором формування національних інтересів та
підвищення якості життя народу.
Сьогодення вимагає від нас (профільних навчальних
закладів) оперативно реагувати на всі ті складні процеси, що
відбуваються у галузях автомобілебудування, дорожнього
будівництва, землекористування. Це стосується не лише
питання оновлення навчальних планів і програм, а й
придбання найновішої спеціальної літератури, створення
сучасної навчально-матеріальної бази, і (найголовніше!)
організації належної практичної підготовки.
Технікуми
якісно
вирізняються
з-поміж
інших
навчальних закладів можливістю оптимального поєднання
теоретичного
і
практичного
навчання.
Саме
така
збалансованість та можливість швидко адаптуватися до нових
умов
є
найважливішою
складовою
успіху
молодого
спеціаліста.
Сьогодні, маючи доступ до світових інформаційних
технологій, організувати сучасну теоретичну підготовку цілком
реально. Межа успішності залежить від рівня підготовки
викладача та студента.
Наш навчальний заклад є справжньою кузнею підготовки
кваліфікованих кадрів, що уже сорок років успішно конкурують
на ринку праці, займають керівні посади на
провідних
підприємтвах нашої держави та за її межами.
Отримавши грунтовну освіту, наші випускники успішно продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою. До речі, 82% студентів у нас
навчаються за рахунок державного бюджету, а вартість навчання у БАДТ НТУ в 60 (!) разів менша, ніж, скажімо, в коледжах США. Крім того, студент у процесі навчання має
можливість додатково отримати кілька робітничих професій, що робить його конкурентноздатним на ринку праці.
Особливу увагу ми зосередили на створенні
міцної сучасної матеріально - технічної бази.
По - новому, згідно вимог, обладнано всі
навчальні кабінети і лабораторії, спортивну та
тренажерну
зали,
слюсарну,
механічну,
ковальсько-зварювальну,
монтажнодемонтажну майстерні, студентську навчальну
станцію технічного обслуговування автомобілів
(СТОА).
Значна
увага
–
розвиткові
технічної
творчості. В арсеналі навчальної бази – двигун і
трансмісія з БМВ-530, V - подібна фордівска
«шістка», двигун "фіат - Крома", V - подібний
сучасний двигун "Ауді - 6" тощо. Кожен вузол на
цих агрегатах – у розрізах, майстерно виконаних
умілими руками студентів.
Для забезпечення комп'ютеризації навчального процесу обладнано дві
комп'ютерні
аудиторії та центр комп'ютерної техніки.
Студенти мають можливість безкоштовно
користуватися
послугами ІНТЕРНЕТу,
виконувати з допомогою сучасного програмного забезпечення курсові та дипломні роботи.
Ще кілька років тому
визріла ідея
створення музею на колесах. Відрадно, що
в арсеналі наших умільців – ідеально
відремонтований, в належному технічному
стані п’ятдесятилітній мотоцикл «ИЖ-49»,
стилізований під американський «ХарлейДевідсон», з подовженою передньою
вилкою й широким, як у автомобіля,
заднім
колесом.
Реставруються
«Запорожець», «Волга» (ГАЗ-24). Всі, хто
любить
техніку,
мають
можливість
виробляти
навики
з
технічного
обслуговування,
ремонту
та
тюнінгу
автомобілів.
Для
майбутніх
техніківбудівельників – реальна практика у
кращих дорожніх організаціях. Майбутні
землевпорядники набувають майстерності
у землевпорядних відділах, кадастрових
бюро тощо.
Завдяки наполегливій праці всього колективу, наш навчальний заклад визначений кращим в
області, нагороджений Дипломом флагмана освіти і науки України.
Та вдосконаленню немає меж.
Головним нашим завданням сьогодні є вирішення проблеми значного відставання темпів оновлення
матеріальної бази навчального закладу від темпів оновлення техніки на виробництві; підвищення рівня володіння
студентами іноземними мовами, що є запорукою вільного доступу до міжнародної інформації як на етапі навчання і
наступної професійної діяльності, так і в контексті мобільності молодої людини.
Наш навчальний заклад має багаторічну історію перемог і поразок,
здобутків і втрат, та головне – у нього є душа: студенти, які рік за
роком гордо несуть ім’я випускника БАДТ та вміло, на практиці,
доводять, що знання, отримані у стінах технікуму, - сучасні, актуальні
та потрібні завжди.

Кібітлевський Й.Е.,
відмінник освіти України,
почесний автотранспортник України,
директор Барського автомобільно-дорожнього технікуму
Національного транспортного університету

Студрада 2010

Студентські роки – незабутня сторінка життя кожної людини. Г. Сковорода колись казав: “ Як хто посіє в юності, так пожне в старості”. Аби допомогти нашим студентам знайти
себе, відкрити в собі нові здібності та таланти і була сформована студентська Рада, головним девізом якої є слова Сенеки: “Навчаючи інших – вчимося самі”.
Ми плануємо об’єднати всі сили та думки студентського колективу задля
власного майбутнього і перспектив рідного навчального закладу.
Ми плануємо:
проводити спільні спортивні змагання, культурно – масові заходи,
налагоджувати зв’язки між викладацьким та студентськими колективами;
урізноманітнювати дискотеки; тобто кожну дискотеку зробити
тематичною та незабутньою;
з метою розширення світогляду студентів більше проводити
інтелектуальних конкурсів та вікторин;
збільшити кількість екскурсій, туристичних поїздок, масових акцій;
тісно співпрацювати з іншими навчальними закладами;
активізувати групу підтримки;
організовувати відкриті дискусії на теми, які хвилюють вас, та
залучати до них людей, з якими б ви хотіли спілкуватися;
вдосконалити радіолінію;
проводити опитування з метою вивчення думки студентів, по
можливості реалізовувати їх побажання;
оформити стенд “Наші будні”.
Ми, студенти, лише формуємо свою особистість, яка розвивається в
процесі навчання, свідомої діяльності та спілкування. Важливо пам’ятати, що
разом творити набагато легше та цікавіше. Ми – одне ціле, яке й складає
головний творчий потенціал Барського автомобільно – дорожнього технікуму
Національного транспортного університету.
Лісовий Віталій, голова студентської ради, гр. 3Р-82.
Своїм головним досягненням вважаю перемогу у виборах на посаду голови студентської ради. Всі завдання,поставлені переді мною, виконуватиму старанно і виважено, адже з
дитинства звик доводити всю почату роботу до кінця. Отож цьогоріч матиму можливість продемонструвати це. Займаюся спортом, люблю читати цікаві книги, що розвивають
мислення. Я легко йду на контакт з людьми,тому,вважаю,що знайду спільну мову зі студентами технікуму.
Степанченко Валерія, заступник голови з питань культурно-масової роботи, гр. 2ОП-14.
З раннього дитинства займаюсь співом у вокальній студії «Юнона» та в хорі «Молоде листя». Тому коли оголосили моє прізвище в складі новообраної студентської ради, одразу було
зрозуміло, яку посаду займатиму. Я – активна учасниця культурного життя технікуму,люблю подорожувати і спілкуватися з друзями,яких зустріла в БАДТ НТУ.
Денис Степанкевич, заступник голови з питань внутрішньої безпеки, гр. 3Р-82.
Хоча мені лише 17 років,але,на мою думку,я здатний допомогти студентам позбутися шкідливих звичок,забезпечити дотримання їхніх прав та свобод. Я захоплююсь
автомобілями,тому навчаюсь на спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Про такий вибір не шкодую. Я наполегливий і цілеспрямований, а відтак - зможу
довести вам,любі студенти, це протягом навчального року.
Кремінська Анастасія, заступник голови з питань освіти, гр. 4ЗВ-10.
Навчаюсь у технікумі четвертий рік. Будучи у складі студентської ради позаминулого року, знаю, як важливо допомогти студентам у навчанні,дати консультацію та пораду. Я - весела,
енергійна та повна бажання допомогти іншим. Люблю весело проводити час зі своїми друзями,які завжди підтримують і допомагають мені.
Козак Аліна, заступник голови з питань культурно-масової роботи, гр. 3ЗВ-11.
Весела,цікава,різностороння дівчина. З дитинства цікавлюсь новинами культури і мистецтва не лише України,але й інших країн світу. Хочу донести до студентів технікуму свої знання
щодо відзначення різних свят та урочистостей, започаткувати нові і продовжити набуті традиції,які ,маю надію, продовжуватимуть і майбутні студентські ради. Сподіваюсь,що студенти
належно оцінять наші старання.
Бартащук Руслана, представник дорожнього відділення, гр. 3ЗВ-11.
Велике значення у життя кожної людини має освіта. Так як я є студенткою спеціальності «Землевпорядкування»,то не випадково мені випала роль представляти дорожнє відділення.
Під час виконання своїх обов’язків я із задоволенням вислухаю пропозиції кожного студента,намагатимусь спрямувати студентський колектив на активність та допитливість. Серед
багатьох захоплень головним є баскетбол,заняття яким стало для мене не лише цікавим проведенням вільного часу,але й сенсом життя.
Федик Олександра, голова студентської ради гуртожитку, гр. 3ЗВ-11.
Так як проживаю в гуртожитку уже три роки, знаю, які правила та обов’язки встановлені в цьому колективі тому й підтримую дружні зв’язки практично зі всіма студентами , які
мешкають у ньому. Своїм головним завданням вважаю згуртування колективу в єдину студентську родину. Я спробую представляти інтереси студентів – мешканців гуртожитку з усіх
питань. Серед своїх улюблених захоплень виділяю фотографію.
Довгань Юрій, гр. 2ДМ-75.
Довгий час захоплююся музикую. Я дуже задоволений тим,що на мене покладена відповідальність за музичне урізноманітнення життя студентів. Адже таким чином я зможу донести багато нових
стилів та напрямків у музиці до всіх, пробудити у молоді інтерес до культури. Також люблю фотографувати .У знімках я бачу те,що залишається непомітним людському окові.
Бурлаченко Михайло, міністр спорту, гр. 4ЗВ-10.
Я-енергійний та спортивний студент,для якого спорт зводиться не лише до занять фізичними вправами, але й є невід’ємною складовою життя. Спорт виховує в мені
витримку,стриманість та наполегливість. Своїм улюбленим видом вважаю футбол,яким займаюся ще з дитинства. Бажаю всім людям берегти і зміцнювати своє здоров’я ,яке дуже
легко зіпсувати,але поновити неможливо.
Крамар Максим, представник механічного відділення, гр. 2ОП-14.
Я навчаюся в технікумі лише другий рік, але за цей час познайомився з багатьма цікавими людьми,які виховали в мені справжню особистість і відкрили великий потенціал. Саме тому
я погодився на таку відповідальну посаду в студентській раді – представляти багаточисельний колектив механічного відділення. Я, як і багато моїх однолітків, цікавлюся новинами
футболу та особистостями, які залишили свій слід в історії його розвитку. Захоплююсь також комп’ютерними програмами .
Квасневська Ілона, кореспондент студентської ради, гр. 2ЗВ-12.
Я теж, як і Віка, співаю у хорі «Молоде листя», та займаюсь вокалом у студії «Юнона». Теж активна учасниця організації цікавого дозвілля у нашому технікумі. Знаю, що досить
спостережлива, тому, виконуючи обов’язок кореспондента, обов’язково цікавитимусь всіма новинами, які з’являтимуться у студентському колективі.
Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є студентська молодь споживачем, чи активним учасником суспільного життя.
Про сутність та принципи діяльності органів студентського самоврядування розповів голова Студентської ради Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного
транспортного університету Лісовий Віталій.
- Яка структура органу студентського самоврядування БАДТ НТУ та які завдання ви ставите перед собою?
Завдання Студентської ради БАДТ НТУ - захист прав та задоволення інтересів студентів, які навчаються в нашому технікумі. Якщо розглядати це завдання більш вузько - воно
полягає в забезпеченні самореалізації найбільш активної частини студентства та залученні до активного студентського життя всіх, для кого воно може виявитися цікавим. Крім того,
проявляються особистісні риси, лідерські якості студентів, виховується характер, удосконалюються ораторські навички, і, що найцінніше, з'являється досвід організаторської роботи.
Отож, спектр завдань студентського самоврядування досить широкий і завдання студентських лідерів зараз полягає в тому, аби правильно обрати напрямок діяльності та реально
забезпечити його результати. Щодо структури студентського самоврядування БАДТ, то існує студентська рада технікуму та студентська рада гуртожитку БАДТ НТУ. Крім того,
безпосередньо у групах оперативними питаннями займаються старости. В основному кожен зі згаданих рівнів працює автономно, однак, особливості співпраці визначаються при
реалізації конкретних проектів.
- Які повноваження та механізм взаємодії Студентської Ради технікуму з адміністрацією БАДТ НТУ?
- Студентська рада БАДТ взаємодіє з адміністрацією надзвичайно тісно, адже для реалізації будь-якого більш-менш серйозного проекту, окрім часу та ентузіазму, необхідна
організаційна, методична, професійна, фінансова підтримка. Ще не було такого, щоб адміністрація технікуму не підтримала починання студентської ради, не забезпечила професійну
допомогу, не дослухалась до наших пропозицій та побажань. Студентська рада, зі свого боку, поширює інформацію про заходи та конкурси, ініційовані адміністрацією, допомагає в їх
організації. Оскільки такі заходи часто бувають досить цікавими, правильно подана інформація забезпечує масову участь студентів у них. Високий рівень проведення забезпечується, з
одного боку, участю активістів, які в свій час професійно займалися чи займаються певними видами мистецтва, а з іншого - участю у підготовці спеціалістів.
- Яка роль та призначення студентської ради БАДТ?
- Призначення студентської ради БАДТ - організовувати роботу проектів, які можуть зацікавити студентів; оперативно реагувати на події, що можуть мати значення для життя
навчального закладу; діяти в інтересах тих, хто обирав студентську раду. Представники ради завжди беруть активну участь в роботі страйкових комітетів, коли з'являється загроза
порушення прав наших студентів, захищають згадані права. Крім того, призначення студради полягає в тому, щоб сприяти вирішенню спірних питань, які можуть виникнути, і, перш за
все, забезпечувати конструктивну співпрацю між адміністрацією навчального закладу та студентами. Це завдання полегшується, оскільки адміністрація йде на контакт, намагається
налагодити його. До того ж, значення студради не зводиться тільки до посередницьких функцій, оскільки існують також спільні проекти. Що ж до того, чи виконує рада сьогодні свою
роль, про це краще запитати студентів. Якщо вони відчувають на собі нашу діяльність, якісь позитивні її аспекти або хоча б проінформовані про таку діяльність, можна говорити про те,
що якусь роль орган студентського самоврядування дійсно відіграє. Якщо ж пересічний студент нічого не знає про студентське самоврядування, що, на жаль, буває сьогодні в багатьох
навчальних закладах України, то, відповідно, і роль такого самоврядування зводиться максимум до тренування певних якостей та вмінь його учасників.
- Як формуються органи студентського самоврядування технікуму?
- Органи студентського самоврядування в нашому навчальному закладі, як і всюди, формуються через вибори. Проте, ми запрошуємо до співпраці всіх бажаючих. Адже часто буває
так, що в групі чи на курсі значно більше активних, талановитих людей, аніж кількість, яка може бути обрана до органів самоврядування за квотою. Крім того, люди, які з власної
ініціативи бажають організувати якийсь захід чи взяти участь у його проведенні, повинні мати шанс на самореалізацію. Тим більше, що в них це може вийти значно краще, аніж в
обраних представників, яким рада дала завдання, що може не відповідати їхнім інтересам та уподобанням.
- Вирішенням яких громадських завдань займається Студентська рада?
- Це організація спільно з центром позанавчальної роботи і національно-патріотичного виховання, благодійних акцій, традиційних щорічних конкурсів, концертних програм, відпочинку
та оздоровлення студентства тощо.
- На яких засадах ви співпрацюєте зі студентським активом?
- Більшість студентського активу технікуму прямо чи опосередковано працює в студентській раді, тому говорити про співпрацю в класичному розумінні цього слова важко. Хочеться
сказати, що наша творча еліта завжди відгукується на заклик студентської ради. Вже на початку будь-якої організаційної роботи ми знаємо, хто не підведе: заспіває, заграє, приверне
увагу публіки в критичний момент, якщо виникнуть організаційні проблеми. І ми це надзвичайно цінуємо.

Брейн – ринг
50

“УВАГА! УВАГА!! УВАГА!!! Сьогодні, о 12 , В АКТОВІЙ ЗАЛІ БАДТ НТУ відбудеться науково-освітня гра “Брейн-ринг”. Участь у грі братимуть команди студентів 3–го курсу механічного відділення (ДМ і Р). В якості
глядачів і вболівальників запрошуємо студентів другого та третього курсів спеціальностей ДМ, Р і ОП, а також усіх бажаючих. Приходьте та підтримайте своїх друзів!!! Переможців чекають чудові призи!!!”
Саме таке оголошення в той день зацікавило
багатьох студентів і викладачів нашого технікуму,
які з радістю прийшли поспостерігати за дійством.
Сьогодні для кожного викладача зрозуміло, що
він, для досягнення максимальних результатів у
своїй професійній діяльності, повинен активно
використовувати інноваційні методи навчання,
серед яких – урок – гра, дискусії, мозкові атаки,
інтелектуальні ігри тощо.
В даній науково-освітній грі було відтворено
один із методів інтерактивного навчання інтелектуальний “Брейн-ринг”. Створений він на
основі гри, відомої не тільки у всіх
пострадянських державах, але й за їх межами. Але
тут були деякі відмінності.
Журі достойно оцінювало відповіді команд
“Брейн-ринг” складався з трьох етапів:
1-й етап — шість команд із груп третього курсу
спеціальностей “Р” і “ДМ”, члени яких добре
орієнтуються в предметах загальнотехнічного
циклу
(креслення,
ДВЗ,
ТКМ
і
М,
електрообладнання, деталі машин тощо) по черзі
Команди спеціальностей ДМ і Р під час гри
змагалися за вихід у півфінал.
Для цього їм потрібно було набрати максимально можливу кількість балів, випередивши команду суперників;
2-й етап — 4 сильніші команди проявляли свої знання, змагаючись за вихід у фінал, але питання у цьому турі були вже дещо
складнішими;
3-й етап — дві найсильніші команди демонстрували свої знання з будови вузлів та агрегатів автомобілів, відповідаючи на
відеопитання.
Для заохочення студентів була розроблена система нагородження призами. Всі команди отримали нагороди, що створило дружню
обстановку та згуртованість під час гри.
За дійством спостерігали та оцінювали відповіді команд члени шановного журі: директор технікуму, Кібітлевський Й. Е., заступник
директора з навчальної роботи Крамар Г. В., завідувач механічного відділення Данилишин В. О. Ведучим гри був викладач
спецдисциплін Рязанцев Р. Ю.
Директор технікуму Кібітлевський Й. Е. та завідувач механічного
За результатами наполегливої, але чесної боротьби, перемогу здобула команда “Двигун”, членами якої були студенти групи 3ДМ – 73
відділення Данилишин В. О. нагороджують переможців
Богуцький Олександр, Гаращук Юрій та Редванський В’ячеслав. Вони отримали цінні подарунки. Члени інших команд теж отримали
призи, а відтак були не дуже розчаровані в програші та пообіцяли трішки “підтягнутись” в знаннях і взяти реванш у наступних змаганнях.
Студенти ХХІ століття,
Йдемо вперед в досягненні мети.
Зриваємо з душі ми лінощів лахміття,
Відкриємо самі майбутнього світи!

ǴȈȑȉțȚȕȫ ȏȈ
ȕȈȕȖȚȍȝȕȖȓȖȋȭȧȔȐ

Саме під таким гаслом нещодавно в стінах нашого технікуму відбулася науково – технічна
конференція “Мікромініатюризація та нанотехнології в автомобіле – та машинобудуванні”. Під
час конференції студенти нашого навчального закладу мали змогу ознайомитися з
найсучаснішими технологіями та інноваційними досягненнями науки і техніки.
В конференції приймали участь студенти груп 3ДМ-73 і 3ДМ-74 Домбровський Іван,
Свириденко Дмитро, Лобатюк Михайло, Нестеренко Сергій, Павлюк Віталій та викладачі
Хільченко Сергій Олегович, Бучковська Наталія Олександрівна, Щербатюк Віталій
Броніславович, Лучинська Альона Віталіївна. Учасники конференції, використовуючи сучасні
Інтернет – технології та реферативну інформацію, підготували цікаві доповіді різноманітної
тематики, а ілюстрації, що демонструвалися за допомогою електронного проектора, викликали
непідробну зацікавленість усіх.
Присутні на конференції із доповідей довідалися про цікаві факти з життя та творчості
наших мікромініатюристів Михайла Маслюка та Миколи Сядристого. Крім того, цікавими також
Хода З. Ф. вже давно захоплюється були доповіді про винаходи наших сучасників – всесвітньо відомих науковців і винахідників,
мікромініатюризацією
лауреатів Державних і Нобелівських премій.
Підкреслюючи думку про те, що сучасне автомобіле- та машинобудування є справжнім полігоном для впровадження та розвитку
всіх сучасних технологій, доповідачі спромоглися найповніше розкрити питання щодо застосування нанотехнологій в сучасних
конструкційних матеріалах, паливо – мастильних матеріалах, лакофарбних та антикорозійних покриттях, автокосметиці та інших
галузях

Під час виступу учасників демонструвалися цікаві слайди

50 років – це багато чи мало?
Із студентів, які на сьогоднішній день навчаються в нашому технікумі, мало хто знає педагога з 50 – літнім стажем - Маркорія Дмитра
Серафимовича. Так, дійсно, для багатьох студентів, тай навіть викладачів, ця цифра видається космічно – нереальною. Але Дмитро Серафимович і
зараз не залишає освітянської ниви. Покладаючись на свій півстолітній досвід, виконує обов’язки керівника дипломного проектування у студентів
спеціальності 5.05050204.
А починав трудову діяльність Дмитро Серафимович в далекому 1961 році, коли він став працювати майстром виробничого навчання в
Кузьминецькому ПТУ №4. З 1968 року – робота в Барському ПТУ №13. Там Дмитро Серафимович пропрацював на різних посадах аж до 1985. Саме в
цей рік він став викладачем тоді ще просто БАДТ.
1 квітня 2010 року Дмитро Серафимович буде святкувати півстолітній ювілей своєї викладацької діяльності. За творчі здобутки Дмитро
Серафимович був неодноразово нагороджений грамотами та похвальними листами, а також медаллю “За доблесну працю”.
Педагогічний колектив БАДТ НТУ та редколегія газети “БАШТА” вітає ювіляра, бажає йому щастя, здоров’я, сімейного благополуччя та ще не
один рік залишатися членом нашої дружньої педагогічної сім’ї.
З роси і води Вам, шановний Дмитре Серафимовичу!

Лікбез для сучасних «Ромео» і «Джульєт», або як не втрапити в халепу під час знайомства
Стріли Амура не знають відпочинку, для них немає перешкод. Вони можуть наздогнати нас скрізь - в навчальних аудиторіях і
студентських гуртожитках, в школах і магазинах, в офісах і навіть в лікарнях... Ці підступні стріли знаходять нас і ми стаємо
носіями вірусу під назвою «любов». «Збудником» хвороби вважається зустріч або знайомство, тому саме їх ми піддамо детальному
аналізові.
Кажуть, звичайно ж особи чоловічої статі, що ніхто не приносить хлопцям стільки неприємностей, скільки приносять дівчата. Але від
спілкування з дівчатами нікуди не подінешся, як би ти цього не хотів. А якщо вже спілкуватися, то щоб потім соромно не було. Чи не так? І не треба
казати, що ні з ким серед них спілкуватися, що вони всі задаваки, зубрили... .Це цілковита брехня. Гарні дівчата є всюди, просто знайомитись з ними не
всі вміють. Давай уявимо досить просту ситуацію: тобі сподобалася дівчина, і тобі захотілося підійти до неї, лагідно посміхнутися і сказати... А що сказати?
Отут і починаються перші труднощі. Як зробити такий важливий крок під назвою «Знайомство»? Що для цього треба знати?
Враження від знайомства можна поділити на дві категорії. Перша - коли сприймають людину лише за зовнішніми ознаками. Часто візуальне
враження досить оманливе, проте саме воно дає команду розумові продовжувати далі це знайомство чи давати відбій. Зумів ти зацікавити дівчину?
Привернув її увагу? Яким би привабливим ти не був, якщо при першій спробі ти видався їй нецікавим, то шансів на розвиток ваших стосунків практично немає.
Якщо вона все ж відповідає тобі поглядом чи намагається завести з тобою розмову, не роби обличчя « аля мачо», не зображуй з себе якусь важливу особу вона просто вирішить, що ти звичайний задавака, в якого відчуття самозакоханості значно перевищує розумовий розвиток. А тобі це потрібно? Краще
посміхнись і зроби крок назустріч, адже ніхто, крім феміністично налаштованих жінок, не заперечує того факту, що перший крок повинен зробити чоловік!
Сподіваємось, що ти натрапив не на феміністку!?
Друга категорія - враження внутрішнє. Тут уже в хід ідуть розум, інтелект, смаки, бажання... Якщо спочатку ти й не покажеш, чого ти вартий насправді чи
гратимеш якусь роль, друге враження все одно виведе тебе на чисту воду. Довго грати чиюсь роль неможливо і, зрештою, ти або стаєш собою, або...
міняєшся.
Тепер поговоримо про методи знайомства. Ти хочеш познайомитись з дівчиною, яку бачиш уперше в своєму житті? Складна, але досить поширена
ситуація. Рідко в кого вистачить відваги просто так підійти і прямо заявити: «Я хочу з вами(тобою) познайомитись». Зрештою, нічого доброго з цього не
вийде, навіть якщо в душі вона не проти твого товариства. Але довкола вас люди, що вони подумають?
Спробуй зробити свої наміри непомітними. Не треба ховатися під стіл, просто вибери слушний момент і приєднайся до розмови, в якій беруть
участь декілька людей, серед яких вона та ще хтось з твоїх знайомих. Ключовим моментом може стати якась фраза чи навіть одне слово, що дасть тобі
право невимушено вклинитися в розмову друзів. Або скористайся ситуацією, коли треба проявити джентельменські риси: щось допомогти чи піднести.
Це дозволить тобі привернути до себе її увагу і мати можливість сказати кілька слів. Але не чекай закінчення вечірки, щоб на прощання подати дамі
пальто. В більшості випадків тобі просто посміхнуться і скажуть, що пальто не її, і допоки ти будеш гадати чи це вона жартує, чи фліртує, - вже більш
сміливіший буде проводжати її додому. Якщо ж саме ти проводжаєш вперше дівчину додому, то намагайся вести себе природно. Доречно жартувати і
розповідати веселі історії з власного життя. Важливо пам'ятати про два «не» спілкування у товаристві. Не перебивай співрозмовників і не нав'язуй комусь
Інколи і Амур відпочиває
своєї точки зору.
А що далі після першої зустрічі? Все залежить від рішення продовжувати знайомство чи ні. Якщо ти впевнений, що перший крок був вдалий і ваші стосунки мають шанс перерости в щиру дружбу чи
кохання, тоді варто продовжувати знайомство. А головне твоє завдання - не набридати їй. Деяких дівчат відлякує, коли хлопець надто бурхливо виявляє свої почуття. На першій зустрічі після знайомства не
розповідай про свої минулі «подвиги», не хвалися кількістю завойованих дівчат, не думаю, що це буде приємно їй слухати. Не вимагай від нової знайомої надто багато і не намагайся заволодіти її
вільним часом, думками та мріями. Просто НЕ ВДАВАЙСЯ В КРАЙНОЩІ І ТИ УНИКНЕШ БАГАТЬОХ ПРОБЛЕМ. Хтось подобається? Тож не гай часу, дій ! Бажаємо успіху!

Але ж не кожний громадянин нашої держави, та й інших країн світу, може дозволити собі автомобіль за 500 тисяч євро. Для тих, хто не знайшов свого
прізвища в десятці найбагатших українців, але мріє про засіб пересування на чотирьох колесах (крім воза), ми пропонуємо наступну інформацію.

“Надія” помирає останньою –

ɀɭɪɧɚɥ Forbes ɪɚɡɨɦ ɡ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ JATO
Dynamics ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɪɟɣɬɢɧɝ
ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ.

новий дизайн ВАЗ – 2120 та її
відносно невелика ціна дають їй
шанс на успіх та популярність.

ɍɜɟɫɶ ɫɜɿɬ ɛɭɜ ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩ'ɹɬɶ
ɱɚɫɬɢɧ ɣ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɱɚɫɬɢɧ
ɜɢɛɪɚɥɢ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ:
* Ⱥɡɿɹ - Ʉɢɬɚɣ;
* ȯɜɪɨɩɚ - Ɋɨɫɿɹ;
* ɉɿɜɧɿɱɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ - Ɇɟɤɫɢɤɚ;
* ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ - ɑɢɥɿ;
* ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ.

Jiangnan Alto – донедавна –
найдешевший автомобіль в
світі.

Світанок, що ніколи не згасне

Легендарна “ОКА” не пасе задніх
– її розміри завжди актуальні в
містах – мегаполісах.

Китай:

Росія:

Мексика:

Чилі:

Нова Зеландія:

* Jiangnan Alto - 3785 дол.;
* BYD Flyer - 4080 дол.;
* Hafei Zhongyi - 4080 дол.;
* FAW Envoy - 4235 дол.;
* Hafei Minyi - 4370 дол.;
* Geely Haoqing - 4370 дол.;
* Suzuki Alto - 4370 дол.

* "ОКА" - 6440 доларів США;
* "класика" ВАЗ - 6480 дол.;
* Daewoo Matiz - 8260 дол.;
* Chery QQ - 8715 дол.;
* ВАЗ-2120 "Надія" (знята з
виробництва) - 8820 дол.

* FAW F1 - 7300 доларів США;
* Pontiac Matiz - 7970 дол.;
* Dodge Atos - 8075 дол.;
* Volkswagen Pointer - 8860
дол.;
* Ford Ka - 9210 дол.

* Maruti - 5697 доларів США;
* Suzuku Alto - 7105 дол.;
* Chery IQ - 7512 дол.;
* Chevrolet Spark - 7512 дол.;
* Hafei Lobo - 7919 дол.

* Daihatsu Sirion - 12 315
доларів США;
* Holden Barina - 13 090 дол.;
* Kia Picanto - 13 090 дол.;
* Suzuki Jimny - 13 090 дол.;
* Suzuki Swift - 13 480 дол.

В Індії у серійне виробництво запускають автомобіль Tata Nano. Він стане найдешевшим авто у світі - коштує менше двох тисяч доларів. Головний конкурент
Tata Nano вдвічі дорожчий. У першій десятці машин "економ-класу" - здебільшого індійці та китайці, а ціни не перевищують і десяти тисяч доларів.
Tata Nano - найдешевший автомобіль у світі
Автомобіль Tata Nano - надія не однієї індійської родини. Авто вартістю менше 2-х тисяч доларів дозволить собі навіть
сім'я з невисоким рівнем заробітку. Незважаючи на дешевизну, машина досить пристойно виглядає, може вмістити 4 особи
і розганяється до 100 кілометрів на годину. Однак базова комплектація авто не особливо багата. Tata Nano не має навіть
подушок безпеки й кондиціонера. Зекономили виробники й на двірниках і дзеркалах заднього виду - їх у машини по
одному. У Європі народна індійська машина з'явиться 2010 року. Однак, потрапивши до України, найдешевшою вже не
буде. З урахуванням мита ціна на неї зросте більше як удвічі, й коштуватиме Tata Nano дорожче, ніж вітчизняна "Славута".
Chery QQ - найдешевший іноземний автомобіль в Україні
На другому щаблі в рейтингу найдешевших - китайська копія корейського Daewoo Matiz - Chery QQ. Коштує
вона вже 4,5 тисячі доларів. Та в базовій комплектації, на відміну від Tata Nano, уже є і кондиціонер, і подушки
безпеки. Максимальна швидкість, котру здатна розвинути машина, - 130 кілометрів на годину. Крім того, Chery QQ
- єдина з трійки найдешевших, яку можна придбати на території України. Тут найдешевший варіант обійдеться в 6
тисяч доларів.

ОБЕРИ НАЙКРАЩОГО
Якщо вже мова пішла про НАЙКРАЩИХ, НАЙДОРОЖЧИХ, НАЙНАДІЙНІШИХ, то редколегія НАЙПОПУЛЯРНІШОЇ студентської газети “БАШТА” теж
пропонує Вам зробити вибір. А точніше - проголосувати за людей, які поєднують усі вище перераховані риси – за улюбленого викладача БАДТ НТУ. Правила
надзвичайно прості: Ви заповнюєте, потім вирізаєте анкету та опускаєте її до “Скриньки довіри”. В анкеті коротко вкажіть, чому саме цей викладач став Вашим
улюбленцем.
УВАГА: ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɬɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɜɱɚɽ ȼɚɫ ɭ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ȼɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ȱȱȱ ɤɭɪɫɭ, ɬɨ ȼɢ ɧɟ ɦɚɽɬɟ ɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡɚ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɢ ȼɚɫ ɧɚ ȱ, ȱȱ ɚɛɨ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢ ɧɚ ȱV ɤɭɪɫɿ. ɐɹ ɭɦɨɜɚ ɜɢɪɿɜɧɸɽ ɲɚɧɫɢ ɜɫɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɦɨɝɭ, ɚɞɠɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɤɭɪɫɿɜ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɚ.
Ɍɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɚɧɟ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɿ ɨɬɪɢɦɚɽ ɡɜɚɧɧɹ ɇȺɃɍɅɘȻɅȿɇȱɒɈȽɈ. Ⱥ ɳɟ - ɱɭɞɨɜɢɣ ɩɪɢɡ ɜɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ “ȻȺɒɌȺ” ɬɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ.
ɉɿɞɬɪɢɦɚɣɬɟ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɣɬɟ ɡɚ ɧɶɨɝɨ! Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ.

Ʉɭɪɫ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ȼɢ
ɧɚɜɱɚɽɬɟɫɶ
Ƚɪɭɩɚ,
ɜ
ɹɤɿɣ
ȼɢ
ɧɚɜɱɚɽɬɟɫɶ
ȼɚɲ ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ

викладач

ɑɨɦɭ ȼɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɛɿɪ?
______________
______________

______________
______________
______________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Секрети ощадливості чоловіків для марнотратних жінок,
або як не купити «французького Китаю»
Щоденно мільйони жінок бігають по магазинах і скуповують тонни всякого непотребу, який потім під виглядом
подарунків втулюють знайомим. Звичайно ж, жодний продавець в умовах ринкової економіки на одвічне запитання
жінки: «А це дійсно Франція?» не відповість: « Ні, пані, за таку ціну може бути тільки французький Китай»! Як не
прикро в цьому зізнаватись, але у примару «французького Китаю» чоловіки вірять неохоче і на заздрість жіноцтву
завжди вийдуть із ситуації знавцем модних оригінальних брендів, якщо навіть і назву чують уперше. Вони йдуть у
магазин і купують мінімум подарунків, «фільтруючи» безкінечні бажання жіноцтва і пам'ятаючи головне правило економії:
«троюрідна тітка цілком обійдеться без парфумів, запах яких нагадує про весну, а чоловік цієї ж тітки -без докорів, що навіть
далекі родичі вітають її з 8 березням, як він сам »...
Якщо запитати середньостатистичну жінку, навіщо вона накупила стільки подарунків, вона обов'язково відповість, що
це все для того, аби порадувати рідних і знайомих. У чому ж тоді сенс подарунків, якщо багато з них зовсім не радує
того, хто їх одержує? Відповідь можна знайти у глибині віків, зокрема, з антропології тубільних племен. Там йдеться про
те, що в племені всі на свято дарують подарунки вождю, а він потім кожному дарує що-небудь хороше. І все це називається
"дарообмін", тобто ти «що-небудь» даруєш кому-небудь, щоб потім він подарував «що-небудь» тобі. Одним словом,
відповідь у тому, що ніхто нічого нікому не дарує просто так, завжди мається на увазі, що тобі за це буде щось хороше
у відповідь.
Якщо ж у тебе критична ситуація, або мовою економіки - ти «банкрут, обтяжений чергою зобов'язань перед юридичними
та фізичними особами», то зовсім не обов'язково виконувати бажання до 8 березня усієї жіночої частини людства. Ти ж не
Джин! Бабусі, сестри, матусі зовсім не чекають дорогих подарунків. їм понад усе хочеться уваги і турботи! Врешті - решт,
дарувати гарний настрій, усмішку, позитив ще ніхто не відміняв!

Чи можливо зберегти мить навічно ? «Ні!»- твердо скажете ви. «Так !» -скажуть ті, хто розуміє, що кожну важливу подію можна відобразити у літературних творіннях, інших видах
мистецтва...Промайне час, зміняться покоління, епохи, пройдуть віки, а нашим нащадкам зостанеться історія, відображена талановитими людьми, які залишать слід на цій землі!
БАДТ НТУ особливо дбає про те, аби кожен студент, який навчається у нас, хоч на мить торкнувся
прекрасного, вічного. Доброю традицією стало формування художньої колекції про історичний
розвиток нашого краю. Адже не може нація творити майбутнє, не знаючи свого минулого. Саме тому, 21
січня, в актовій залі, завдячуючи неспокійному серцю директора технікуму Кібітлевського Йосипа
Едуардовича, відбулась презентація картини талановитого молодого художника Корженюка
Руслана Миколайовича з романтичною назвою «Світанок». На презентацію прийшла творча еліта
міста і Барського району: голова районної адміністрації Якубчик В.Ц., краєзнавець Йолтухівський
М.П., художники Тимошенко П.Ф., подружжя Рязанцевих, викладачі та студенти відділення
мистецтва Барського педагогічного коледжу ім.. Грушевського, представники районної бібліотеки.
Мистець таки зумів всіх здивувати! Лікар за освітою і художник за покликанням, він на полотні
зумів відобразити мить зустрічі минулого з майбутнім у світанковий час. Тут немає барвистих мазків і
буйства кольорів. Картина не просто захоплює - вона причаровує спокоєм і подихом вічності. Ніжні
рожеві кольори народження світанку розсіюють туман, небо віддзеркалюється в ще заснулій річці
Рів, а фортеця вже сяє... Споглядаючи її, розумієш, що мить, коли сонце встає, є новим початком
життя, яке із заходом своїм вже є історією...
В черговий раз розпочали свою роботу підготовчі курси, що діють при БАДТ НТУ. Наскільки вони є корисними, ми запитали у випускників цих курсів, а на сьогоднішній час –
студентів нашого технікуму Янковського Артема та Рязанцева Максима
Янковський Артем Андрійович
З якою метою Ви вирішили відвідувати курси поглибленого вивчення математики і української мови?
Бажання було одне: поглибити свої знання, бо дуже мріяв стати студентом БАДТ НТУ.
Чи задовольнила Вас якість підготовки і чи відповідала оплата за навчання тим знанням, які Ви отримали за період навчання?
Якість викладання предметів вища, ніж у звичайних школах, і теми розглядаються більш ширше.
При вступі в БАДТ НТУ чи відчували Ви перевагу (в чому вона полягала) над абітурієнтами, які не навчалися на курсах?
Перевага, звичайно, відчувалась, тому що я уже був належно підготовлений до екзаменів. Я був упевнений в собі.
Як проходив у Вас період адаптації в перші місяці навчання?
Він пройшов безболісно. Найважче було звикнути до пар, здавалося, що вони тривають вічність.
- Чи маєте Ви зауваження, пропозиції щодо організації навчання на курсах? - Ніяких! Я дуже задоволений.
- Що б Ви порадили та побажали абітурієнтам, які ще вагаються: вдосконалюватись чи ні?
На мою думку, усім абітурієнтам потрібно пройти через курси поглиблення знань з математики та української мови. Це - запорука успіху!
Рязанцев Максим Юрійович
- З якою метою Ви вирішили відвідувати курси поглибленого вивчення математики і української мови?
На мою думку, кожному абітурієнтові при вступі потрібно добре володіти хоча б математикою та рідною мовою. Курси дають можливість спокійнішого вступу в
навчальний заклад. Звісно, коли ти добре освоїв всю програму. Саме тому я вирішив відвідувати курси поглибленого вивчення цих предметів.
Чи задовольнила Вас якість підготовки і чи відповідала оплата за навчання тим знанням, які Ви отримали за період навчання?
Якість підготовки мене цілком задовольнила. Ті знання, що доли нам вчителі, повністю відповідали оплаті. Адже за такий кроткий період я
дізнався навіть більше, німе за рік, проведений у школі.
При вступі в БАДТ НТУ чи відчували Ви перевагу (в чому вона полягала) над абітурієнтами, які не навчалися на курсах?
Безперечно. Особливо у рівні знань. Також у мене з'явилося вже багато знайомих, з якими я зустрівся на курсах.
- Як проходив у Вас період адаптації в перші місяці навчання? - Адаптація проходила швидко. Мені не довелось звикати до довгих пар.
- Чи маєте Ви зауваження, пропозиції щодо організації навчання на курсах? - Особливих зауважень немає. Але було прикро дивитися, коли
слухачі, які не мешкали в місті Бар, закінчували навчання раніше, ніж усі, щоб встигнути на автобус.
- Що б Ви порадили та побажали абітурієнтам, які ще вагаються: вдосконалюватись чи ні?
Вдосконалюватись потрібно завжди, особливо в плані знань. А для цього в БАДТ НТУ створені всі умови!

Зустріч з молодим поетом
Нещодавно в читальній залі нашого навчального закладу відбулася чергова літерно-мистецька подія: творчий захід під назвою: «Літературна кав’ярня: «У гості до слова».
Ініціатором та організатором його стала викладач БАДТ НТУ Ірина Зелененька.
Серед запрошених гостей були:
хор «Молоде листя», кларнетист Олег
Чернілевський
та
поет
Василь
Пастушина, а також
студенти і
викладачі, які з радістю, на мить
забувши про зиму, смакували гарячу
чорну каву і слухали поезію.
Почався захід із виступу поета й
кларнетиста Олега Чернілевського.
Юний музика виконав твір Фредеріка
Шопена «Мазурка». Але на цьому
музична
частина
зустрічі
не
закінчилась: співав відомий хор
«Молоде листя». Серед хористок були
запрошені Стефа Кукурудза, Марія
Халабуда і студентки БАДТ НТУ Ілона
Квасневська, Валерія Степанченко,
Олена Крисько, керівник групи –
Чудовий вечір запам’ятається всім
Людмила Халабуда.
Після цього до мікрофону запросили ще одного
В. Пастушина знайомить гостей із своєю творчістю
талановитого гостя – можна сказати, “родзинку програми”,
поета і прозаїка Василя Пастушину. Цей молодий автор
народився у місті Бар, зараз навчається на факультеті
журналістики Вінницького педагогічного університету ім. М.
Коцюбинського, учасник літературних фестивалів та
вечорів, лауреат поетичного конкурсу імені Богдана-Ігоря
Антонича. На його творчому шляху вже є дві збірки творів:
«Дівчино, дівчино, де твої крильця?...» та «Паперова зозуля
...Як Вас звуть, панянко?». Василь читав свої вірші, а
присутні
гості,
особливо
дівчата,
слухали
їх
із
неприхованим захопленням. Коли поет закінчив читати свої
твори, бажаючі мали змогу задати запитання, на що він
виважено відповідав.
Потішили гостей також юні поети БАДТ НТУ, читаючи
власні твори. Присутні до кінця насолодилися творчою
атмосферою, яка панувала у цей день у БАДТ НТУ.

Юні поети БАДТ НТУ зачитали власні твори

Рязанцев Максим, студент групи 2ДМ-75

Всі присутні були зачаровані творчістю поета

Автомобілі в погонах
Без автомобіля в нашому житті не обходиться жоден день. Ця машина, незважаючи на більш дивні і сміливі винаходи, які нам подарувало XX
століття, залишається для більшості повсякденним дивом нашого століття. Воно повторене на нашій планеті більш ніж в чотирьохстах мільйонах
екземплярів, і, як помітив свого часу англійський історик Томас Маколей, з усіх винаходів, за винятком лише азбуки і книгодрукування, ті
винаходи, які скорочують відстані, зробили користі для людства найбільше.
А всього лише півтора століття назад автомобіль ніхто не сприймав, як потужний вид транспорту. Перші автомобілі
розглядалися з позиції розкішних одиночних транспортних екіпажів, як екстравагантна і досить дорога забаганка. Першими, хто
побачив потенціал автомобіля, були військові. Вони давно намагалися знайти такі транспортні засоби, які б дозволили
здійснювати перевезення з більшою ефективністю ніж гужовий транспорт.
25 вересня, у приміщені актової зали БАДТ НТУ, відбулася науково-теоретична конференція на тему «Автомобілі в погонах», яку підготували і
провели викладачі комісії «Організація перевезень і управління на автотранспорті» Аншин МІ., Дяченко В.А. та Леонов В.В..
В останні роки значно зріс інтерес до певних аспектів та історичних подій минулого. Найбільшу цікавість викликають сьогодні раритетні
автомобілі. В окремих країнах світу створюються музеї певних марок автомобілів або періодів їх розвитку. Не обійшла ця хвиля і нашу країну,
хоча у нас більшість зібраних та відреставрованих автомобілів збирається за приватний кошт. Людина повинна знати свою історію, а механікові
вкрай необхідно знати, як розвивалась вітчизняна техніка, її сильні і слабкі сторони, проблеми та досягнення.
У проведенні конференції активність проявили студенти груп другого і четвертого курсу спеціальності 5.07010102: Жвава Юля, Турченяк Олександр, Крамар Максим, Марчук Ольга, Залісна Вікторія,
Лук'янов Володимир, Кузнецова Руслана, Маркітан Вікторія, Похольчук Олександр та Поліщук Євгеній.
При. підготовці матеріалів використовувались матеріали найрізноманітніших джерел: М.Князев. «Автомобили Красной Армии 1941-1945 г.г.», Л.М.Шугуров «Автомобили Росии и СССР», Л.Гоголев. «Автомобили в
боевом строю». Матеріал було розділено на чіткі частини, які охоплювали певний історичний період розвитку військового автомобіля. Кожен такий етап підкріплювався демонстрацією фільму.
Метою даного заходу було відкриття невідомих сторінок історії вітчизняного автомобіля, популяризація техніки та патріотичне виховання, оскільки значна частка випускників технікуму не забуває
автомобіль і при службі у Збройних силах України.

Найкращі серед найкращих

Козацькі забави
Барський автомобільно - дорожній технікум - це навчальний заклад, у якому активно
культивується здоровий спосіб життя. Для цього продумана система роботи щодо викорінення
шкідливих звичок, що негативно впливають на моральний та фізичний стан молодих людей.
У спортивній залі БАДТ постійно проходять змагання з різних видів спорту як районного, так і
обласного рівнів. Зокрема, спартакіада з 8 видів спорту. Суддівство здійснюють професіонали, а
висвітлення результатів змагань стало можливим за рахунок сучасного електронного табло,
аналогів якому немає у Барському районі. За підсумками змагань студенти технікуму регулярно
займають призові місця на районних і обласних змаганнях.
Що ж стосується проведення студентами вільного часу, то для них вже досить довгий час діють
різноманітні спортивні секції - настільного тенісу, легкої атлетики, волейболу, вільної боротьби,
баскетболу, регулярно працює стрілецький тир.
Кафедра фізичного виховання бере активну
участь у розбудові нашого навчального закладу,
а також у підготовці та святкування різних дат Дня захисника Вітчизни, "Нумо, хлопці". А 23
лютого відбулися «Козацькі забави».
Команди студентів - першокурсників усіх
спеціальностей показували міць, відвагу,
швидкість, а найголовніше - згуртований
командний дух і повагу до суперників.
Переможці втішали переможених, а викладачі
фізичного
виховання
наставляли
своїх
вихованців у перервах між змаганнями.
Моральну підтримку забезпечили вболівальники на чолі з керівниками груп, які гучно аплодували своїм фаворитам. Незалежне оцінювання
проводили: директор технікуму Кібітлевський Йосип Едуардович, тележурналіст Рогач Сергій та голова студентської ради Лісовий Віталій.
За результатами змагань першість вибороли студенти спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів».Друге
місце, з відривом лише у 2 бали, посіли студенти спеціальності «Експлуатація та ремонт підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання». На третій сходинці - збірна майбутніх організаторів перевезень та землевпорядників.
Після закінчення конкурсу вболівальники отримали грамоти та солодкі призи, а найголовніше - усвідомили, що перемога здобувається лише
згуртованим колективом, а підтримка одногрупників, які на чотири роки стають сім'єю, є запорукою успіху!
Також нещодавно в технікумі відбулося відкриття чергової спартакіади, проведення яких вже стало доброю традицією в стінах нашого навчального закладу. Команди студентів усіх спеціальностей
традиційно змагаються за першість в масових видах спорту.
Знаковою ця спартакіада стала ще й тому, що вперше в ній буде брати участь команда викладачів. Тож бажаємо успіхів усім командам! Хай переможе сильніший. І не забувайте просту істину –
головне не перемога , а участь.

Дуже популярний в Штатах журнал Американського союзу споживачів Consumer Reports щорічно складає списки надійності для автомобілів, що продавалися
протягом останніх трьох років. З авторитетною думкою цього впливового журналу вимушені рахуватися навіть самі автовиробники. Адже підсумкові результати
рейтингу надійності складаються із статистичної обробки більше 1 млн. 300 тис. докладних звітів автовласників про експлуатацію своїх машин, що дозволяє
достатньо об'єктивно судити про надійність різних моделей автомобілів.
Остаточний "рейтинг надійності" виражається у відсотках і показує, наскільки машини тієї або іншої моделі мають надійність вище (позитивний індекс) або
нижче (негативний індекс) за середньостатистичну всіх марок автомобілів, що є на американському ринку.
Новий рейтинг цього року породив маленьку сенсацію: марка Toyota втратила лідерство в рейтингу найнадійніших автомобілів, зайнявши лише п'яте місце. До
числа ненадійних Consumer Reports відніс популярний в США седан Toyota Camry з двигуном V6 і повноприводний позашляховик Toyota Tundra V8. У той же час
Toyota Camry з чотирициліндровим двигуном залишився в списку досить надійних автомобілів.
Замість Toyota на вершину рейтингу вийшла марка Honda, а її преміум-підрозділ Acura виявився на другій позиції. Третє місце американського рейтингу
надійності займає ще одна японська марка – Scion. Це молодіжний бренд, що належить Toyota. Четвертою слідує Subaru.

ɎɈɌɈ

Honda Hibrid

В перспективі – створення ВІА та рок – групи

***Лірична нота***
Зізнання
Настане час, коли я маю обирати,
Яка з доріг цих моїм щастям є.
Але насправді хочу я кохати,
Кохати вічно все, тепло твоє.
Твої блакитні очі, мов краплина,
Краплина моря, що живе в мені.
Ти все життя – була моя єдина,
Твоя любов належала мені!
Вуста твої, немов, холодний вітер,
Від нього замерзаю я, і все в мені.
Я сльози смутку з твоїх щічок витер,
Тобою зачарований в ці дні.
Без тебе я свого життя не бачу,
Без тебе я пропаду на Землі.
Лише тебе на світі я кохаю,
І весь цей світ дарую лиш тобі!!!
Х Х Х
Ночь. Светло. Дождь бьет по крышам,
А ми идем, дождя не слышим,
И весь мир теряется вокруг
От прикосновенья наших рук.
А мы стоим, молчим, и смотрим в небо
Ведь раньше Мир такой прекрасный не был:
Наполнен радостью, любовью,
И мы идем вдвоем с тобою!
Как ангелы на небесах,
Как жаль, что ты мой только в снах…
Х Х Х
Не знаю я, що тут мене чекає:
Щасливе майбутнє чи крах у житті?
Та впевнена, що сама визначаю,
Як жити мені на рідненькій землі.
Коритися ницим звіриним законам?
Ні, я маю все ж думку свою!
Слова мої – гучні церковні дзвони,
Це звуки надії. Цей світ я люблю!

Культурно – масові заходи, що проводяться в нашому технікумі, з приходом на роботу молодого та перспективного завідувача клубу
Гуцало Віктора Сергійовича, набули якісно нового змісту. За професією Віктор Сергійович – вчитель музики, ще донедавна студент і
випускник Барського гуманітарно – педагогічного коледжу ім. Михайла Грушевського. Він має незначний практичний досвід, але це не
заважає йому на високому рівні організовувати всі заходи, що проходять в нашій Альма – матер.
- Головне в моїй роботі, - говорить Віктор Сергійович, - бажання працювати. А з допомогою колег, що завжди готові допомогти,
відсутність значного досвіду не є головною проблемою.
Та й з молоддю Віктор Сергійович легко знаходить спільну мову. Щирі слова вдячності новий завідувач клубу висловлює
адміністрації технікуму, адже завдяки старанням директора технікуму, Кібітлевського Йосипа Едуардовича, заступника директора з
навчальної роботи Крамар Галини Василівни, заступника директора з виховної роботи Григорчука Василя Миколайовича постійно
вдосконалюється матеріально – технічна база, проведено ремонт крісел, постійно покращується естетичний вигляд актової зали, в якій
встановлені пластикові вікна, періодично проводиться закупівля нового музичного обладнання, мікрофонів, DVD - програвачів та іншої
апаратури. Це дає змогу на високому рівні проводити музичне оформлення різноманітних виступів, концертів, змагань, виховних заходів.
Крім того, студенти можуть безкоштовно брати уроки гри на гітарі, клавішних інструментах, займатися вокалом.
Але Віктор Сергійович не зупиняється на досягнутому. В перспективі – вдосконалення матеріально – технічної бази, збільшення
фонотеки, виготовлення нових сценічних костюмів і навіть створення вокально – інструментального ансамблю та рок – групи, членами
яких будуть виключно студенти та викладачі технікуму.
На фото: Віктор Сергійович Гуцало та студенти групи 3ДМ – 73 Процишин Р. Ю. і Тімофєєв П. С. під час репетиції.

Гурткова робота студентів
За останні роки незалежності Україну поглинула глибока системна криза, яка негативно вплинула на стан усіх галузей народного
господарства, зокрема і освітню. Масово припиняли роботу центри дозвілля, позашкільної роботи з дітьми та молоддю, гуртки літературної
та технічної творчості. В час теперішньої Світової економічної кризи ситуація ще більше погіршилася. Особливо актуальною ця проблема є в
районних центрах і сільській місцевості. Це, в свою чергу, призвело до появи великої кількості вільного часу у молоді. Але не завжди молоді
люди розумно його використовують. При відсутності серйозного контролю з боку органів влади та місцевого самоврядування щодо
проведення вільного часу молодими людьми, почалось масове поширення шкідливих звичок. Суттєво збільшилася кількість школярів та
студентів, які палять, вживають алкоголь та наркотичні речовини, мають інші “хвороби”, зокрема залежність від комп’ютерних ігор тощо.
Все це призводить до втрати здоров’я, збільшення рівня злочинності, особливо
серед молодих людей, часткової, а деколи і повної деградації особистості. Генофонд
нації опинився під загрозою.
Такий стан речей, звісно, не може задовольняти небайдужих. Тому директор
нашого технікуму, Кібітлевський Йосип Едуардович, вихід із ситуації, що склалася,
вбачає у відновленні роботи центрів роботи з молоддю, особливо гуртків технічної
творчості, що призведе до раціонального використання молодими людьми свого
вільного часу. Крім того, на період занять гуртковою роботою, вони будуть під опікою
професійних майстрів – педагогів, набудуть практичних навичок та спілкування у
колективі, навчаться поваги до старших та розуміння оточуючих.
Саме на удосконалення діючого в Барському районі гуртка технічної творчості, що
діє при Барському автомобільно – дорожньому технікумі Національного транспортного
університету, спрямовані значні зусилля Йосипа Едуардовича. Даний гурток, можна
сказати, найчисельніший у районі, адже його відвідує велика кількість юнаків, переважно
студентів БАДТ НТУ. Роботи гуртківців неодноразово займали призові місця на районних,
обласних і міжрегіональних конкурсах.
Згаданий гурток технічної творчості вже має відремонтоване приміщення, постійно
проводиться суттєве покращення матеріально – технічної бази, а це призводить до
суттєвого збільшення кількості гуртківців.
Особливістю діючого гуртка є те, що він функціонує при автомобільно –
дорожньому технікумі, і студенти технікуму, крім того, що якісно проводять свій
вільний час, набувають досить потрібних вмінь та навичок, які надають їм
додаткові переваги на ринку праці, роблять конкурентоздатними в кризових
умовах, допомагають визначитись із професією. Обов’язки керівника гуртка
технічної творчості виконує Трохимчук Юрій Миколайович, він має вищу
технічну освіту, великий досвід роботи на підприємствах міста та
користується повагою гуртківців.
На фото: Юрій Миколайович із своїми вихованцями, студентами групи 3ДМ-73 Кутовим Миколою та Тімофєєвим
Павлом.

Долинна Юлія, група 2Д-136

Слову - віра, золоту - міра, грошам - лічба

Студенти групи 4ДМ-71 розповіли багато цікавого
про появу та розвиток грошей

Ох, ця одвічна печаль і радість - гроші, гроші...Ніколи їх не буває
забагато! Адже, заробляючи більше, наші потреби миттєво зростають. І те, що
вчора нам було зовсім непотрібним, сьогодні стає життєвою необхідністю. Як
добре було нашим далеким предкам з їх натуральним обміном! Усе дуже
просто: ти мені - курку, я тобі - гуску, ти мені - сало, а я тобі - сметану... Але ж ні,
потрібно усе зіпсувати і вигадати оті папірці різної вартості. І чим вищого
номіналу, тим краще!
Саме про гроші говорили на зустрічі з провідними економістами в
банківській сфері 24 лютого наші майже випускники - студенти четвертого курсу.
Всі їх цікавили одні і ті ж питання: під який відсоток і на який термін можна
покласти свою стипендію на депозит у банк? Як отримати стартовий капітал, щоб
займатись підприємницькою діяльністю? Як відрізнити фальшиві купюри
від справжніх? Що спонукає нумізматів вкладати гроші у гроші? І взагалі, які вони,
перші гроші Київської Русі і незалежної України...
Так, питань було багато, та це й не дивно, адже ще зовсім трішки - і
сьогоднішні студенти завтра стануть випускниками, які почнуть шукати
роботу і на практиці будуть використовувати набуті знання. Але сьогодні вони
ще студенти, які опрацьовують економічну літературу, шукаючи інформацію
про історичний розвиток грошової одиниці, види грошей, ступені захисту банкнот,
вчаться розраховувати депозитний та кредитний відсоток і мріють стати
мільйонерами!
Ми щиро бажаємо їм успіху!

Професіонали своєї справи розповіли присутнім, як
відрізнити справжню банкноту, від майже справжньої
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Toyota Camry

Загалом тріумф японських компаній у сфері надійності продовжується. Перші 8 місць рейтингу займають японські марки, показуючи надійність набагато вищу
за середню на американському ринку. Ще дві японські марки показують надійність на рівні середньої і знаходяться в середині рейтингу. І лише Suzuki з
показником надійності 22% нижче середнього займає 27-е місце. Однак варто зазначити, що майже всі японські компанії мають на території Північної Америки свої
автозаводи для випуску моделей на американський ринок. Лише небагато з них потрапляють до нас.
Кращі з європейських марок, що потрапили у верхню частину рейтингу, - це Porsche (9-е місце) і MINI (12-е місце), що випускають дорогі , далеко не
наймасовіші моделі автомобілів.
Гранди європейського автомобілебудування показали далеко скромніші результати. Audi з надійністю на 9% нижче середнього зайняла 22-е місце рейтингу.
VW, з репутацією в Росії супернадійного європейського автомобіля, на 31-му місці з надійністю на 40% нижче середнього. Mercedes-Benz, в ціну якого закладена
велика сума за імідж марки і бездоганну якість, знаходиться на 33-му (майже останньому) місці рейтингу найнадійніших автомобілів Американського союзу
споживачів з показником надійності 57% нижче середнього. BMW і Volvo на фоні інших європейських преміум-брендів показують непоганий результат надійності
на середньому рівні. Jaguar, що вважався якийсь час назад проблемним сьогодні на 16-му місці рейтингу з показником надійності 10% вище середнього. Причому
моделі європейських преміум-брендів потрапляють на наш ринок з тих же європейських і американських заводів, що і на ринок США. Тому на основі цього
рейтингу можна констатувати: - автомобілі Jaguar є найнадійнішими серед європейських в преміум-сегменті.
Надійні та якісні автомобілі коштують, як відомо, недешево. Але інколи ціни на “залізних коней” сягають захмарних висот. 12 тис. євро – інколи саме стільки
коштують килимки для найдорожчих в Україні авто. Наразі вітчизняний ринок може задовольнити вибагливий смак – за вказану суму новенький Rolls-Royce буде
мати чотири килимки із шкіри ангорської вівці.
Сьогодні вітчизняний ринок найдорожчих автомобілів класу Luxury Premium за кількістю продажів нагадує таку собі мініатюрну крамничку для обраних.
Кількість проданих там за рік авто не досягає і двох десятків, але за ціною кожний з них може посперечатися з великою квартирою чи будинком, адже коштує від
500 тис. EUR і більше.
Рейтинг найдорожчих в Україні авто.
Відома організація "ЕП" провела невеличке власне дослідження автомобільного VIP-ринку України і на його основі склала десятку найдорожчих авто різних
марок Luxury Premium та High Premium, що до цього часу було куплено в Україні або завезено з-за кордону. До уваги наших читачів пропонуємо результати цих
досліджень:
Місце  Ціна,
EUR 
1
620
тис. 
2
565
тис. 
3
552
тис. 
4
548
тис. 
5
450
тис. 
6
285
тис. 
7
282
тис. 
8
280
тис. 
9
205
тис. 
10 
182
тис. 

Модель 

Характеристики 

Maybach 62 

Двигун V 12 потужністю 550 к.с, об’єм – 5,5 л.; довжина кузова – 6,16 м; макс. швидк. – 250 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4,5 с; повна маса – 3380 кг; споряджена маса – 2785 кг. 
Двигун V 8 потужністю 626 к.с. , об’єм - 5439 см 3 .; довжина кузова – 4 , 656 м; макс. швидк. – 334 км/годину;
час розгону до 100 км/годину – 3,8 с; повна маса – 1933 кг ; споряджена маса – 1768 кг . 
Двигун V 12 потужністю 517 к .с. , об’єм – 5,5 л.; довжина кузова – 5 , 2 м; макс. швидк. – 250 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4,6 с; 
Двигун V12/4 потужністю 460 к .с. , об’єм – 6749 см.куб. ; довжина кузова – 5 ,8 м; макс. швидк. – 240
км/годину; час розгону до 100 км/годину – 5,9 с; повна маса – 3 050 кг . 
Двигун V 8 потужністю 457 к.с., об’єм - 6761 см 3 .; довжина кузова – 5,4 м; макс. швидк. – 270 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 5,8 с; повна маса – 3065 кг ; споряджена маса – 2610 кг . 
Двигун W12 потужністю 560 к.с., об’єм - 5998 см 3 .; довжина кузова – 4,8 м; макс. швидк. – 318 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4,8 с; повна маса – 2800 кг ; споряджена маса – 2410 кг . 
Двигун V 12 потужністю 457 к.с., об’єм - 5935 см 3 .; довжина кузова – 4,7 м; макс. швидк. – 305 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4,7 с; повна маса – 2100 кг ; споряджена маса – 1820 кг . 
Двигун V 8 потужністю 612 к.с., об’єм - 5980 м 3 .; довжина кузова – 5,16 м; макс. швидк. – 250 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4,4 с; повна маса – 2380 кг ; споряджена маса – 1785 кг . 
Двигун V 8 потужністю 500 к.с. , об’єм – 4398 м 3 .; довжина кузова – 5 м; макс. швидк. – 30 0 км/годину; час
розгону до 100 км/годину – 4, 9 с; повна маса – 2510 кг ; споряджена маса – 1970 кг . 
Двигун V 12 потужністю 408 к.с. , об’єм - 6000 м 3 .; довжина кузова – 5,1 7 м; макс. швидк. – 250 км/годину;
час розгону до 100 км/годину – 5,6 с; повна маса – 2 68 0 кг ; споряджена маса – 2255 кг . 

Mercedes SLR McLaren 
Mercedes-Benz S 600
(броньований) 
Rolls-Royce Phantom 
Bentley ARNAGE 
Bentley Continental GT Diamond
Series 
Aston Martin Vanquish 
Mercedes - Benz S 65 (з
фірмовим тюнінгом AMG ) 
BMW ALPINA B7 
BMW 760Li Individual 

Ⱥɥɟ ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɹɤɿ ɞɥɹ “ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɦɟɪɬɧɢɯ” ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɸ ɦɪɿɽɸ? Ⱦɨ ɜɚɲɨʀ ɭɜɚɝɢ ɫɩɢɫɨɤ
ɥɸɞɟɣ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɫɬɚɬɤɢ ɹɤɢɯ “ɬɪɨɯɢ” ɜɢɳɿ ɡɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ “ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ”. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɫɹɬɨɤ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ɦɚɣɧɨɦ
ɩɨɧɚɞ 10% ɜɿɞ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ. 
$ 9,6 ɦɥɪɞ
1 Ɋɿɧɚɬ Ⱥɯɦɟɬɨɜ
Geely Haoqing – виглядає на
свої 3 тисячі EUR непогано.
2 ȱɝɨɪ Ʉɨɥɨɦɨɣɫɶɤɢɣ
$ 2,3 ɦɥɪɞ
$ 2,2 ɦɥɪɞ
3 ȼɿɤɬɨɪ ɉɿɧɱɭɤ
$ 1,7 ɦɥɪɞ
4 Ƚɟɧɧɚɞɿɣ Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ
5 Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ɀɟɜɚɝɨ
$ 919 ɦɥɧ
$ 753 ɦɥɧ
6 ɋɟɪɝɿɣ Ɍɚɪɭɬɚ
$ 753 ɦɥɧ
7 ȼɿɬɚɥɿɣ Ƚɚɣɞɭɤ
8 Ɉɥɟɝ Ɇɤɪɬɱɚɧ
$ 753 ɦɥɧ
9 Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ əɪɨɫɥɚɜɫɶɤɢɣ$ 753 ɦɥɧ
Maybach 62 – базова комплектація –
Rolls-Royce Phantom – лише за 520
“всього” за 620 тисяч EUR.
тисяч EUR він може бути вашим
$ 606 ɦɥɧ
10ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ȼɨɣɤɨ

