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День знань

Красива осінь вишиває клени:
Червоним, жовтим, срібним, золотим...
А листя просить: виший нас зеленим,
Ми ще побудем, ще не облетим.
А листя просить: дай нам тої втіхи,
Сади прекрасні, роси, як вино...
Першовересень... Це вже навіть не свято, а певний ритуал, священнодійство,
що розпочинається на подвір’ї навчального закладу, продовжується в актовій залі і
триває впродовж чотирьох напружених, цікавих студентських років, років, сповнених
щемкого очікування такої важливої кульмінації: отримання диплому фахівця.
Студентські роки – одна з найяскравіших
сторінок нашого життя. І те, чим вони будуть
наповнені, як зуміємо організуватись, наскільки
мобільно спрацюємо в процесі одержання знань,
становитиме передумову успішності кожного з вас,
насамперед як фахівця, людини, громадянина.
Розбудова держави – складний і тривалий
шлях нації. І починається він з інтелектуальної та
моральної розбудови кожного громадянина. Це
важко. Але можливо. Зрештою, обираючи для
себе життєві пріоритети, ви зробили серйозний
і відповідальний крок: стали студентом нашого
навчального закладу. А це вже ВЧИНОК.
І нехай ви, усі такі різні, з’їхались з різних куточків
нашої України – у нас багато спільного, багато
такого, що об’єднує всіх під єдиним гаслом: «Нехай не згасне світ науки!» Ми – одна
команда. Не соромтеся прийняти руку допомоги, якщо буде потрібно, і допоможіть
іншому, якщо він потребуватиме допомоги. Це – студентська солідарність.
Запрошуємо до співпраці!

Нагаєвська І.М.

День Знань - величне першовересневе свято, яке запрошує усіх нас до праці у
новому навчальному році. В цей день ми з особливою теплотою згадуємо своїх
вчителів й викладачів. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої
золоті роки, а учням і студентам - до своєї другої домівки - у школи та вузи.
Я хочу звернутися до молодого покоління першокурсників, які ще здаються дещо
розгубленими:
- Після закінчення школи ви вже
самостійні молоді люди. Вступивши у наш
навчальний заклад, ви потрапили у новий
колектив - студентський, де здобудете
перші знання обраної професії і оволодієте
практичними вміннями і навичками,
намагатиметесь знайти своє місце у
суспільстві, самовизначитись у житті.
Першокурсники! Ви вже зрозуміли
-починається нове життя. Життя, наповнене
безсонними ночами та переживаннями ,
важкою, клопіткою працею. Але воно справді
варте того, щоб навчатися у Барському
автомобільно-дорожньому технікумі . Адже
наш навчальний заклад утверджує імідж сучасної навчальної оази, зберігаючи головну
свою сутність - якісний рівень підготовки. БАДТ НТУ, як і держава загалом, гідно
зустрічає 20-річчя незалежності України - готує, навчає, виховує молоде покоління у
дусі патріотизму, поваги до батьків і старших.
Усім, хто в цей день прийшов до навчальних закладів здобувати знання, бажаю
досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками,
зустріти добрих і надійних друзів.
Колегам новий навчальний рік нехай принесе задоволення від плодів їхньої
праці, здійснення найсвітліших мрій, найсміливіших бажань виховати справжню еліту
української нації.
А батькам - зміцнити віру в щасливу долю своїх дітей!

Олійник І.В.

навчання традиціям

Україна: крок за кроком

Члени комісії соціально – економічних дисциплін з 26 по 30 вересня провели
тиждень, протягом якого розповіли про найсвятіше, що є у серці кожного – про
нашу рідну Україну, яка відсвяткувала своє 20 – річчя незалежності.
26 вересня викладачі Муляр О.А. і Михайлов О.М. провели відкритий виховний
захід на тему: «Україна: крок за кроком».
Студенти розповідали про героїчний шлях, який пройшов народ України до
незалежності, про державні символи, про рідну мову, рідний край, рідну домівку….
Доповіді супроводжувались віршами, піснями, документальними фільмами про нас –
українців! Демонструвався фільм про святкування 20 – річчя незалежності України у
нашому місті Бар.
Найактивнішими учасниками були студенти: Білоконь А., Попова А., Савчук В.,
Круш В., Попова С., Королюк Ю., Гейко В., Солоненко К., Осадчук Н., Горлей В.,Фурман
Н., Крамар М., Квасневська І., Яворська О.
Поняття Батьківщини зростає разом з нами, збагачується новим, усе глибшим
змістом. Нещодавно для нас Батьківщиною була – рідна домівка, де вперше пізнали
любов та опіку мати і тата, ласку бабусі, мудрість дідуся, тепло родини. З кожним
наступним днем ми відкриваємо для себе, що ми не просто діти своїх батьків, а ми –
народ, а Батьківщина наша – Україна!
28 вересня - це ще один день відкриття. Викладачі Казьмірова Г.М. і Гуменюк І.
Г. провели розважально – пізнавальну гру серед студентів першого курсу «Я люблю
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Україну».
Студенти Кузьменко С., Бойко В., Шалавінська К., Шевчук В., Мороз Р., Купчишен В.,
Гребенюк В., Пилипчак В., Паламарчук С., Ковальчук Н., Луцький Р., Казьмір В. довели,
що вони є справжніми патріотами, які своїми знаннями та вміннями будуватимуть
майбутнє нашої країни, утверджуватимуть її як високорозвинену, європейську
державу.
Конкурс творчих робіт і олімпіаду на тему: «Борці за свободу та незалежність
України» провели викладачі Калинник А.В. і Павич С.С., що мав на меті розширити
знання студентів про тернистий шлях боротьби українського народу до здобуття
бажаної незалежності; про українську символіку та її походження; сприяти
усвідомленню студентства державності як найбільшого досягнення її народу…Слід
відмітити кращі роботи студентів: Галецької А.,Школьнік М.,Антонюка В.,Кохановської
С.,Гуменюк В.,Григорєвої О. та багато інших.
Незабули викладачі подбати і про наочну демонстрацію здобутків історії нашої
держави відвідавши екскурсії , які організував Кривонос С.С. Усі були у захваті від того
громадянами якої історично стражденної держави є ми з вами.
Не забувайте своє коріння, що робить нас тими хто ми є – народом, що виборов
свою стражденну незалежність!

Павич С.С.

20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ПОРАЗКИ ТА ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Для країни 20 років життя – це порівняно невеликий
термін. Проте, якщо на початку цього періоду лежить
точка відліку, яка зафіксувала створення нової держави,
то 20 років незалежності – це слушний привід задуматися
над нашим походженням, покликанням і метою нашого
життя в Україні.
Тож варто згадати те, яку мету ми мали у серпні 1991
року; згадати, якими тернистими дорогами ми йшли до
незалежності.
Дійсно, незалежність для українців була омріяною і,
здавалося б, такою далекою. Але ми пережили війни, голод, репресії, знущання та
гноблення, проте, незважаючи на це, ставали сильнішими і впевненішими, на крок
ближче до незалежності.
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в зв’язку з
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню
традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення,
передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно – правовими документами,
втілююючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголосила незалежність
України та створення Української держави – України. З цього часу територія України є
неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність Конституція
і закони України. Цей акт набирав чинності з моменту його схвалення.
Не менш важливим було прийняття рішення про проведення 1 грудня 1991 року
Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності
України та призначення виборів Президента України. На референдумі 90,32%
населення України висловилось за підтвердження Акта проголошення незалежності
України.
Тож, що вдалося нам і що ми упустили за ці 20 років, чи оправдали ми здобуту
кров’ю наших пращурів незалежність?
Почнемо з того, що вдалося. Головне - це те, що Україна стала повноцінною
незалежною державою з власною політичною системою, економікою та ідентичністю.
Дехто висловлював припущення, що мовні поділи всередині країни призведуть до
невдалих спроб створити державу. Не збулося. Україна має свою ідентичність як
країна. Гадаю, це чудово ілюструють футбольні матчі між командами України й Росії,
коли незалежно від мови спілкування уболівальники підтримують українську збірну.
Головне, що 20 років незалежності утвердили в свідомості людей ідею України як
окремої держави.
А головним негативом стала неспроможність швидко інтегрувати Україну з
Європою. Це можна пояснити тим, що Україна успадкувала провінційний радянський
чиновницький апарат, який був неспроможний і нездатний готувати країну до інтеграції
з ЄС. Але зі свого боку і Європейський Союз не проявив стратегічного бачення в
ставленні до України.
20 років виявилися для народу занадто коротким терміном, аби, відмовившись від
старих цінностей, набути нових – в політиці, економіці, культурному та повсякденному
житті.
Хотілося б також розповісти, що про нас говорять на Заході. Для більшості
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зарубіжних країн Україна асоціюється з поняттям «велика». Також у середовищі
експертів та політиків з одного боку побутує
теза про те, що Росія плюс Україна - це
імперія, з іншого – усвідмлюють і те, що якби
Україна стала частиною ширшого проекту
російської гегемонії, то це було б її великою
стратегічною помилкою.
Досліджуючи результати соціологічних
опитувань, можна зробити не досить
приємний висновок: кількість прихильників
незалежності
України
зменшилося
майже вдвічі порівняно з 1991 роком. Але радує те, що якби зараз було проведено
референдум, то українці, як і 20 років тому, проголосували б за незалежність.
Сьогодні Україна є великою державою, з великим потенціалом. Україна має багато
талановитих спеціалістів у різних галузях. Україна – це держава, і її доля лише в наших
руках.
Хочеться вірити, що через наступні 20 років Україна буде або в Євросоюзі, або
так близько інтегрована, що це не матиме великого значення, за якою моделлю
- Норвегії чи Швейцарії. Хочеться вірити й у те, що Україна накінець навчиться
цінувати молодих спеціалістів і створювати умови для їхнього подальшого розвитку,
щоб вони не виїжджали за кордон, поповнюючи цим лави емігрантів. Адже за
кордоном наші дипломовані лікарі, вчителі, економісти працюють двірниками або ж
доглядальницями.
…Багато було зроблено за ці 20 років. Були і перемоги, і поразки. Та головним є те,
що ми не забуваємо: ми – УКРАЇНЦІ, і наша батьківщина – УКРАЇНА.

Кривонос С.С.
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лірична нота

О, вчителю мій!

Сучасне життя змінюється дуже
швидко. Напевно, одна з професій,
фахівці якої мають змінюватись
одночасно з нею, це професія вчителя.
Адже кожне покоління має справу з
новими досягненнями, проблемами
та турботами. І першими, хто вказує
стежку в іноді незрозумілому, а часто
і ворожому для школяра чи студента
світі, є звичайні вчителі.
Найважливіша
риса сучасного
вчителя - уміння й бажання вчитись,
не зупинятись на досягнутому, завжди
шукати в житті новизну. Адже людина,
яка цікавиться всім, що її оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить кожне заняття цікавим
і пізнавальним. І це, мабуть, єдине, чим можна завоювати повагу та прихильність студентів і
досягти головної мети своєї роботи - навчити.
Уявлення студентів про те, яким має бути сучасний учитель, відрізняються від бачення
його самими вчителями. Так, на думку багатьох працівників освіти, сучасний педагог має не
відставати від часу, в якому живе, користуватись усіма технічними засобами, які можуть бути
корисними для найкращої презентації навчального матеріалу студентам. Проте сучасним
він стане таким лише тоді, коли «навколо нього буде створено відповідну навчальну базу,
що включатиме не тільки комп'ютер, інтерактивну дошку та телевізор, а й достатню кількість
необхідних підручників, що теж є проблемою».
Що ж стосується думки студентів, то за дослідженнями, що проводилися нещодавно
Міністерством освіти, найбільшу кількість голосів отримали такі якості педагога, як доброта
та обізнаність у предметі, який він викладає. Чимало респондентів вимагає справедливості в
оцінюванні та простого людського розуміння своїх проблем. Частина наголосила на тому, що

очікує від наставника допомоги та уваги під час вивчення дисципліни. А близько 20 % опитаних
дуже просили, аби на них не кричали і викладач не запізнювався на заняття. Серед інших були
також запропоновані такі риси сучасного вчителя як стриманість, відповідальність, цікавість,
веселість і «щоби був просто хорошою людиною».
Так, дійсно, сьогодення вимагає від колективу оновлення сучасних методик навчальновиховного процесу, надання якісних освітніх послуг, зміцнення морального мікроклімату у
колективі.
Нашому навчальному закладу є чим пишатися. Ми – переможці обласних конкурсів з
окремих навчальних дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, конкурсів технічної творчості,
переможці обласного конкурсу на кращу бюджетну установу та прилеглу до неї територію.
У 2009 році технікум нагороджено Дипломом «Флагман освіти і науки України» за вагомий
внесок у розбудову освітянського простору, 2011 отримали Диплом та срібну медаль на
Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» за інноваційну модернізацію
національної системи освіти.
Такого високого рейтингу досягнуто завдяки тому, що між педагогічним колективом і
студентством існує тісний органічний зв’язок – педагогіка співробітництва. Мудрість викладачівпрофесіоналів дає поштовх до пробудження у молоді не лише потягу до знань, але й бажання
постійно самовдосконалюватися. Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, вміти
ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не лише виконавцем, але й працювати з
ініціативою. А це залежить від майстерності педагога.
Навчальний процес у технікумі здійснює колектив однодумців, до складу якого входить 87
викладачів та 11 майстрів виробничого навчання. Із них 68% мають вищу та першу категорії,
звання «викладач-методист» - 18, «Відмінник освіти України» - 4, є доктор наук, окремі –
закінчили магістратуру та продовжують навчання в аспірантурі.
Тож редакція газети БАШТа, вся студентська сім’я, на чолі із студрадою, щиро вітає
працівників педагогічної ниви, які щодня засівають у молоді серця добре, щире і вічне. Бажаємо
Вам, дорогі наші наставники, щастя, здоров’я, радості та нових творчих злетів!

Рязанцев Р.Ю.

Бути творчою людиною - це більше, ніж просто відрізнятися від інших. Не дивлячись на те, що студенти та викладачі нашого навчального закладу пов’язані з
технічними дисциплінами, і дехто їх зневажливо називає «технарями», але в душі вони лірики – романтики, які вдало поєднують технічні науки з духовним і світлим.
Від цього симбіозу інколи народжуються справжні шедеври літературного мистецтва, і хай вони дещо відрізняються від творів визнаних метрів, але теж мають
право на існування і на цілу армію прихильників. Тому до Вашої уваги найкращі твори наших митців.
Ми – українці
Ми – українці. Це велике слово,
Це найдорожче слово на віки.
Найкраща – українська мова.
Це край, де виросли мої батьки.
Я тут живу, навчаюсь і не знаю,
Як жити далі, думати про що,
Бо про країну нашу забувають,
Для багатьох вона – ніщо...
Одні кричать: "Я патріот! Я славлю
Мою країну краще за усіх.
Вона для мене сама є святая..."
Хоча самого аж бере вже сміх.
Навіщо ж нам, що народились
В країні, де щебечуть солов’ї,
Де прадіди на сонечко молились,
Ганьбити грізно й страшно так її?
Шануймо Україну – вона вічна,
Любімо батька, матір, всіх людей.
Славімо всі її велично Нам жити тут, виховувать своїх дітей!
Войтова Віра, 2 ОП – 18

Привіт, це знову я – частинка світу,
Ясний промінчик сонячного літа,
Піщинка моря, яку ледь помітно,
Ромашка в полі, що недовго квітне.
Пишу Тобі, мій друже незнайомий,
Ти,мабуть,зовсім ще нам невідомий,
Та безперечно чимось особливий,
В тобі живе талант ще несміливий.
Як справи в тебе, як завжди, нормально?
Невже насправді все ось так банально?
Ну і нехай життя наше смугасте,
Ми зробим його теплим і пухнастим.
Мій милий,не малюй сумні полотна,
Хай згине та депресія болотна,
Всміхнися, чи то сонце, чи то злива
Аби від цього стала я щаслива.
Таких як ти, мій друже, не буває,
І слідопит хай навіть не шукає,
Якщо мене хоч трошки поважаєш,
То будь самим собою. Обіцяєш?

Відчуваєш? Б’ється серце
Ти йдеш туди, де прірви край,
Я промовчу, ідеш – нехай…
Сама біжу за небом вдаль.
А в серці – ніжність, страх, печаль.
Відчуваєш? Б’ється серце…
Від тіла відлетить душа?
Відуваєш? Б’ється, б’ється –
З коханням жити поспіша.
А ти стоїш на краю прірви,
А я сміюсь тобі услід.
Ти полетів… На мить - ти птиця!
Лише на мить, а знизу лід…
Ти чуєш? Битись серце перестало
І у очах згаса життя…
Чому ж так тепло – тепло стало
Коли від тіла линула душа?...

Чому?

Ода місту Бар
«Мій рідний край Це ті дороги,
Що наймиліші для душі...»
Слався, мій Баре, по усій Землі!
Слався, мій рідний краю!
Не маю дорожчих у серці слів
Для тебе, подільський раю.
Але мушу згадати давні часи,
Як навічно лягли і заснули
Визволителі міста – твої вірні сини,
Що за мужність покарані були.
В тому місті, де сонце встає,
Де господар - це кожна людина,
Слався, вічно чарівне ти місто моє!
Кожен рік, кожен день, щогодини!!!

Чому ти приходиш до мене у сні?
Чому промовляєш слова ці пусті?
Немає в них сенсу – усе брехня,
І я страждаю лиш щодня …
Ти знаєш, як сильно кохаю тебе?
І все б віддала, бо це неважливо…
А ти?.. Мене лиш одну?..
Але завжди я знала, що це неможливо…
Юлія Долинна, 4ЗВ-12

Ветерани... Скроні вже запорошені,
І не слухають руки, важко іти.
І сльозою-росою очі зрошені,
Складно в спогадах радість знайти.
Відбуяли роки, ті літа молодії,
Що їх обпалила чорна війна.
Гнів святий, в перемогу надія
Дали сили стояти на смерть, до кінця.
А ви юні такі у роки лихоліття:
Вам би жити й кохати, мирну працю нести...
Скільки вас в інший світ відлетіло?
Встигли травами ваші шляхи зарости.
Ми приходимо знов на солдатські могили,
І для нас це не просто чужі імена –
В наших душах болить
Згадка тої години,
Та проклята, жорстока, кривава війна!
Ви живіть сто років – вам не можна не жити.
Ви зостанетесь в славі в далеких роках...
Не загине народу мого подвиг безсмертний,
Як і пам’ять народна в віках.

Герої України !

Єдиний компонент

Зустрічі, прощання...

Лиш той по - справжньому прожив,
Хто вірним був своїй країні
І вчинки доблесні вершив
Під синім небом України.
Століть герої, хто вони ?
Полеглі воїни надії,
Козацькії славнії сини,
Борці за щастя в Україні.
Вони пройшли дорогою важкою,
Пролили сльози, кров і піт,
Та не втікали з поля бою,
Хоч вкоротили там свій вік.
Їх імена час не розвіє,
Їх подвиги ми пам’ятаєм,
Вогонь горить і, вірю, - не зітліє,
Ми дотепер героїв маєм!

Ніхто не знає, що таке є щастя,
Хоча й бажають всім підряд його.
А ти подумай, може воно в пастці,
В міцних тенетах розуму твого?
Ти усвідом, а може ти щасливий,
Вже навіть зараз, у цю саму мить?
Ти не голодний, вбраний і сміливий
В той час коли Земля кудись летить…
Чогось завжди не вистачає,
Ну а як маєш, то так хочеш ще.
А може поруч хтось страждає?!!
Та ми сліпі, і нас це не пече…
Радій життю і сходу сонця,
І знай – ти вже щасливий в цей момент.
Для щастя так потрібно небагато,
І ТИ – єдиний компонент!

Зустрічі, прощання... Так і треба.
Я про біль свій гордо помовчу.
Знаю: може тільки трохи неба –
Я до тебе птахом полечу.
Хтось жорстоко кине в спину докір,
Хтось обачно вирішить за нас...
Почуття втомилось від обмови,
Та на все порадник добрий – час.
Над кохання вогнищем зігріє
Зимні руки будень у завій.
Заметілі, хуги, буревії
Не зруйнують проблиску надій.
Зустрічі, прощання... Так і треба.
Та про біль несила вже мовчать!
Повернись – без тебе так нестерпно,
Я уже навчилась... пробачать.

Безсмертний дух, до біса тіло,
Його чекає вже земля.
Шукаєш виходу невміло,
Його нема – таке життя…
Куди біжиш, куди і звідки?
Ліси розмиті за вікном,
Дорожні знаки, люди, ріки Картина схожа знов і знов!
Приклавши голову до скла,
Ти чуєш гул сталевих рейок,
Остання подорож твоя Твій перший і останній рейс.
Куди ж тепер? Лишився сам,
Пусті кишені, в них дірки.
Усе що мав, комусь віддав,
Тепер лиш небо і зірки…
Поля, поля, поля… колосся
Не дасть упасти просто так,
І вітер рве твоє волосся,
Стискаєш знову ти кулак.
І геть біжиш, що маєш сили Ще мить злетиш і впадеш знов.
Чи встанеш ти, мій друже милий,
Чи рукавом ти витреш кров?
А поруч місто, магазини,
Машини, вулиці, вогні,
Сміттям заліплені вітрини
Й голодні пси такі німі…
Та хто протягне їм хоч крихту
Хоч погляд чуйний, хто, скажи?
Нема у цьому Світі миру,
Лиш заповідь: продай-купи!
І дискотека, світло й звуки,
Оглухли п’яні і сліпі,
Любимі діти, любі внуки,
Лиш заглядають в гаманці А ти біжи, куди і звідки,
Тебе цей потяг привезе?
Засни, бо сон - найкращі ліки,
А завтра буде те, що є!

Пилипчак Валентина, 1ЗВ-16

Кадасимчук Володимир, 4АМ-85

Нагаєвська Інна, викладач

Рязанцев Максим, 4 ДМ-75

Попова Світлана, 2ЗВ – 14

Верцинська Тетяна, 2 ЗВ-14

Королюк Юлія, 2ЗВ – 14

Ветеранам

badtntu.com.ua

Людина занадто розумна,
аби бути абсолютно щасливою

Рязанцев Роман, викладач
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Такими нас зробив Творець
Ми часто, навіть не замислюючись над можливостями
свого організму, буквально «вичавлюємо з нього всі соки». Але
чи це дійсно так? Насправді можливості людського організму
набагато більші, ніж ми звикли думати. Тому для Вас, шановні
читачі нашої газети, кілька цікавих фактів про людський
організм і його властивості.
Голова те, чим думає більшість населення, наша найважливіша
частина тіла, яка керує організмом, сприймає оточуючий світ
та відповідає на подразники оточуючого світу, і все це можливо
завдяки мозку - супер комп'ютеру, якому немає аналогів у світі. Не
дивлячись на невеликий об'єм і те, що мозок на 90% складається
з води, він споживає 25% всього кисню і цукру необхідного
організму, і це не дивно, бо навіть коли ми спимо та відпочиваємо
наш мозок здійснює мільйони операцій, за секунду. Спробуйте
порахувати скількох людей ви знаєте ? У середньому людині стає відомо близько 2000 чоловік, 150 з них
вона може назвати своїми друзями та добрими знайомими.
Очі - це те, чим ми бачимо світ, ну мабуть за виключенням екстрасенсів, очами пізнаємо весь наш світ,
його барви, красу та різноманітність, до речі, зорова інформація зберігається у задній частині голови, тобто
все ми бачимо мозком, а очі це лише вікно. Людське око здатне розрізняти 10 млн. колірних відтінків, а жовтозелений або шартрез мозку найлегше "побачити", тому цей колір часто використовується психологами,
художниками, як заспокійливий і одночасно найпомітніший для людини. Ось ще одна цікавинка про очі: за
підрахунками вчених чоловіки кліпають у два рази рідше за жінок 6,2 млн. разів, при цьому кожне кліпання
триває 0,3 секунд, не складно підрахувати, що, кліпаючи, ми тримаємо очі закритими 21,5 діб на рік.
Якщо ви любите скачувати безкоштовні книги з Інтернету, майте на увазі, що наші очі сприймають
друкарську інформацію з комп'ютерного екрану на 25% повільніше, ніж з паперового аркушу, а читаючи
в громадському транспорті ми настільки збільшуємо навантаження на очі, що одна година такого читання

Виглядаємо
доречно?
Ось і розпочався новий навчальний рік. Молодь
щодня поспішає до навчальних закладів за новими
знаннями. Але часто, коли спостерігаєш за
студентами, що зранку крокують на заняття,
замислюєшся, а чи в навчальні аудиторії вони йдуть?
До таких думок спонукає їхня форма одягу, яка зовсім
не відповідає формату аудиторних занять. То що
ж можна буде вдягати вчорашнім школярам на
заняття після дещо надокучливого шкільного «білий верх – чорний низ»?
На роботі люди працюють, в технікумах, коледжах і університетах – навчаються, на стадіоні –
займаються спортом, а на дискотеках – танцюють. I для кожного роду занять існує відповідна форма одягу,
найбільш зручна і доречна. Ніхто не говорить про введення уніформи у вищих навчальних закладах, до яких
відноситься і наш технікум, але все ж деякі обмеження щодо зовнішнього вигляду існують. Щоправда, не
надто суворі: джинси та светри, як варіант одягу, до ВУЗу з гардероба можна буде дістати, а ось від шортів
типу «Рятівник Малібу» та пляжних майок і шльопанців доведеться відмовитись.

Заборонена територія
Кожна людина впродовж свого життя
стикається з різного роду суперечками.
Без конфліктів людське життя сумне
та безбарвне, адже викид емоцій - це те,
що робить нас живими.. Звичайно, дехто
вважає, що життя і так досить важке,
щоб «засмічувати» його негативними
емоціями. Але конфлікти не завжди
призводять до емоційного виснаження.
Саме так вважають провідні спеціалісти
у цій галузі. А тепер усе по порядку.
Конфлікт - це психічний стан, обумовлений
суперечностями, що виникають між людьми,
у зв'язку з вирішенням тих або інших питань
соціального чи особистого життя.
Стан конфлікту характеризується гострими негативними емоційними хвилюваннями його
учасників. Можливість виникнення конфлікту існує у всіх сферах. Конфлікти народжуються на
ґрунті щоденних розбіжностей у поглядах, розбіжностей і протиборства різних думок, потреб,
бажань, стилю життя, надій, інтересів, особливостей тощо. Конфліктів більше, ніж дискусій і
переговорів.
Завдання не в тому, щоб відійти від конфлікту, який потенційно можливий у всіх суспільних
відносинах і ситуаціях внутрішнього вибору, а у контролюванні себе під час банальної сварки.
Ви ніколи не зауважували, що вся негативна суть людини під час сварки відображається на
обличчі, спотворюючи його. У цю мить навіть визнана красуня стає справжньою «відьмою»,
коли з «піною у роті» верещить щось, переконуючи іншу сторону. Кому це потрібно ?! Адже
коли ви навчитесь розуміти, оцінювати і, нарешті, робити вибір, пригальмовуючи свої емоції в
конфліктній ситуації, ви розірвете ланцюг нерозуміння один одного. Недарма ж говорять, що
найбільше люблять та поважають тих, хто вміє слухати!
Звичайно, з часом за будь-яких взаємостосунків може виникнути роздратування. Причиною
може слугувати образа, інколи навіть уявна, або нові образи, як відгомони старих, які
збереглися. Спроби показати роздратування іноді можуть призвести до ще більших негараздів.
Ваше роздратування може підживляти роздратування іншої людини і навпаки. Примусьте себе
заспокоїтися, спрямуйте свій негатив та адреналін на корисні речі: прибирання в гуртожитку, біг
по сходах, лузання зернят...тільки не готуйте їжу, щоб не було спокуси підсипати туди препаратів,
що змусять опонента на деякий час «оселитись» в клозеті.
Інколи, звичайно, усе вище перераховане не допомагає, адже існує категорія так званих
"важких" людей, до яких потрібен індивідуальний підхід. "Важка" людина зазвичай створює
навколо себе знервовану, напружену атмосферу. З нею складно порозумітися, вона не уміє
слухати, не хоче розуміти свого опонента. Вона завжди незадоволена відносинами до неї з боку
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дорівнює 4 годинам роботи за монітором комп’ютера.
Волосся інколи це наша гордість, інколи - наша головна проблема зранку. Цікаво, що швидкість росту
волосся складає приблизно 0,3-0,35 мм на добу, тобто 12 см на рік, а тривалість життя волоса 2-4 роки;
враховуючи, що загальна кількість волосся на голові в рудих близько 80000, у брюнетів 100000, у блондинів
140 000, то за все життя у середньому волосся людини виростає на загальну довжину до 1008000 кілометрів,
і якщо у вас велика наснага та багато вільного часу, то можливо 22 рази обмотати Землю по экватору.
Також цікавинки стосуються і іншого, наприклад, наших нігтів. Ну от, що такого б особливого можливо
про них сказати, ну ростуть , ну можна зробити манікюр, але за життя в людини виростає 28 метрів
нігтів, вони ростуть зі швидкістю 0,123 мм на добу. Швидкість росту нігтя ніяк не залежить від пори року,
місцезнаходження або харчування людини. Але з віком зростання сповільнюється і у 61 рік складає лише
0,1 міліметра на добу, а ще через шість років -0,095 міліметра на добу. І, можливо, хтось з вас вже помітив,
що нігті на пальцях рук зростають у 4 рази швидше, ніж на пальцях ніг, ось так!
Чи бувало у вас так, що ви ненавмисно простудилися, звичайно ж, з ким не буває, і звичайно ж ми
чхаємо, так ось: чхання має ряд особливостей, швидкість чхання 900 кілометрів на годину, тут мається на
увазі струмінь повітря1 який виривається з легенів. Ця щвидкість вища за швидкість сучасного авіалайнера,
так що не кашляйте проти ходу літака він може втратити тягу і впасти :). І, до речі, чхнути з відкритими очима
не можливо, спробуйте, я сам з початку цьому не повірила.
Всі знають, що наша шкіра має механізм самооновлення, і тому дрібні порізи та ушкодження досить
швидко зникають через 2 дні, шкіра постійно оновлюється і за життя людини утворюється близько 19 кг
відмерлої шкіри і, до речі, 40 % хатньої пилюки - це і є наша відмерла шкіра.
Тепер трохи про малюків, не дивлячись на малий вік та ріст, вони ставлять стравжні рекорди, не
прикладаючи до цьому багато зусиль, а ми чомусь не приділяємо цьому багато уваги. За перші два роки
свого життя немовля проповзає приблизно 150 км, доросла людина, яка не займається спортом, пройде 150
км за 4 роки. До 4 років дитина дізнається нове слово кожні 15 хвилин. Мозок дитини розвивається дуже
швидко: за 1 рік життя дитячий мозок становить 60 % щодо мозку дорослої людини. З моменту народження
в тілі дитини близько 300 кісток, у дорослому віці їх залишається всього 206.
Наостанок відкрию страшну таємницю! За середньостатистичне життя серце робить 330 млр. ударів, то
ж менше хвилюйтеся і бережіть себе, і тоді будете здоровими та щасливими.

Муляр О.М
Запроваджувати офіційну форму для студентів ніхто не збирається,
та й наскільки відомо, в інших ВУЗах країни суворих обмежень щодо
одягу немає. Але елементарні вимоги до зовнішнього вигляду все ж є.
Адже деякі студенти просто не розуміють, що літо скінчилося й вони
вже на навчанні. Так, наприклад, у деяких університетах охорона
просто не пускає таких «пляжників». А якщо хтось таки пройде,
викладачі мають право відправити порушника з пари та не допустити
до складання заліків чи іспитів. Це ж стосується і спортивної форми,
призначення якої - спортивна зала чи стадіон.
— Я намагаюся на навчання ходити в чомусь більш стриманому, в
будь-якому разі спину та плечі – прикрити, ультракороткі спідниці теж
не ношу, адже серед викладачів є і чоловіки, і дами у віці, – розповідає
студентка БАДТ НТУ, що захотіла залишитися невідомою, – а подруга
вважає, що можна ходити у відкритих сукнях, мовляв, не в шортах же.
У свою чергу, викладачі нашого навчального закладу відзначають:
чим стриманіше вдягнені студенти, тим краща в них успішність.
У хлопців, які проходять повз однокурсницю в міні-спідниці або відвертій кофтині, думки фокусуються
зовсім не на навчанні. Також дещо шокують одяг та зовнішній вигляд студентів, котрі належать до тієї чи іншої
субкультури. В будь-якому разі негативного ефекту в процесі навчання дрес-код у навчальному закладі не
матиме, а лише розвине у студентах почуття відповідальності та звичку виглядати доречно завжди і скрізь.

Рязанцев Р.Ю.
інших, вважає, що її праця ніколи не оцінюється гідно. "Важка" людина постійно шукає винного
в конфліктній ситуації, що склалася. Таких людей психологи називають конфліктними особами.
Конфліктна особа - це особа, в якої відсутня культура спілкування, конфліктні стереотипи
поведінки. Риси характеру, які властиві такій особі: бажання домінувати за будь-яких обставин;
надмірна прямолінійність у висловах і думках; критика не обґрунтована і не аргументована;
поганий настрій і роздратованість; консерватизм мислення, стереотип поглядів, переконань;
помилкове уявлення про те, що треба говорити всю "правду у вічі"; несправедлива оцінка
вчинків інших; зайва ініціатива, а головне - щире переконання, що в світі існує тільки одна думка
і вона її!
Цікаво, що існує навіть класифікація конфліктних людей. Розглянемо!? Можливо, кожен з
нас знайде там себе, чи своїх знайомих.
Скаржники (завжди знаходять привід на що - небудь, на кого - небудь поскаржитись: від
погоди до президента)
Песимісти (орієнтовані тільки на невдачі,що підстерігають їх, при чому їм здається, що все
«зло» світу осіло в їх «кармі»).
Всезнайки (сповнені свідомістю власної значущості, оскільки упевнені, що знають все на світі
і бажають усім цим поділитись з оточуючими незалежно від їх бажань, адже саме вони знають,
чого хочеш саме Ти).
Мовчуни (ніколи не говорять відкрито, чого хочуть і про що думають: вони є небезпечними
для оточуючих, адже передбачити їхні дії практично неможливо).
"Стопори " (нерішучі, не здатні ухвалити рішення, чекають, коли це зроблять за них інші або
коли необхідність ухвалити рішення відпадає сама собою).
Брехуни (брешуть постійно, за звичкою, навіть коли в цьому немає необхідності; при цьому
називають себе «фантазерами та мрійниками», повністю відкидаючи свої істинні мотиви просто брехати, брехати....).
Помилкові альтруїсти (вимушено роблять добро, але в глибині душі жалкують про це, і в
якийсь момент вимагають адекватної компенсації за своє "добро").
Максималісти (діють за принципом "зроблю усе сам": від варення - до ракети в космос. До
речі, це найважчий тип, оскільки переконати їх у чомусь практично неможливо, адже в глибині
душі вони називають себе просто непризнаними ГЕНІЯМИ).
Конформісти (дуже « білі та пухнасті», завжди говорять "так", але майже ніколи не виконують
своїх обіцянок і не виправдовують покладених на них надій).
Іноді між цими підвидами трапляються «мутації», тобто, коли одна людина поєднує в собі
риси декількох підвидів. Ну як, знайшли себе? Я особисто -так. Але як пояснюють ті ж психологи,
які усе це «покласифікували», кожна людина виборює своє «місце під сонцем» і в цьому немає
чогось жахливого. Просто кожен це робить за власним «рецептом», в основі якого лежить
основний «інгрідієнт» - не нашкодь оточуючим!
Головне пам'ятати, що ми живемо в суспільстві, де кожен з нас має право на
власну думку, тільки висловлювати її необхідно з повагою до опонента. І найголовніше:
найпростіший спосіб подолання конфлікту - це його уникнення!

Кулик В.В.
badtntu.com.ua

історія авто

badtntu.com.ua

Від воза до суперкара

Історія КрАЗа почалася ще
в тридцяті роки минулого
століття, коли на Україні,
в
Полтавській
області
(м.
Кременчук),
почалося
будівництво
авіаційного
заводу. Але з початком Великої
Вітчизняної війни будівництво
заводу було заморожене, а
побудовані заводські корпуси
зруйновані бомбардуваннями і
артилерійським обстрілом.
31 серпня 1945 року Наркомат Шляхів Сполучення видав наказ про будівництво
в Кременчуці заводу мостових конструкцій. Адже країні потрібно було відновлювати
зруйновану інфраструктуру автомобільних і залізничних доріг. Вже до 1948 року завод
був повністю перепрофільований і приступив до виробництва мостових конструкцій.
Всього за вісім років роботи завод випустив більше 600 мостових конструкцій.
Поступово, з ходом успішного відновлення народного господарства, необхідність
у виробництві такої кількості мостів відпала. В 1956 році Кременчуцький завод був
переведений у підпорядкування Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування і перейменований на Кременчуцький комбайновий завод. Так на
теренах виробництва комбайнів і сільськогосподарської техніки завод досяг успіху.
Завод випускав цю техніку з 1956 по травень 1958 року. За такий невеликий проміжок
часу було випущено більше 11 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки.
Саме з травня 1958 року
починається історія КрАЗу як
автомобільного заводу. У травні 1958
року було прийнято ухвалу ЦК КПРС
про створення в Кременчуці заводу
великовантажних автомобілів. Завод
було переведено на випуск важких
вантажівок. Головне устаткування
перевезли
з
ярославського
автомобільного заводу (ЯАЗ), за яким залишили лише виробництво силових агрегатів
і перейменували в Ярославський моторний завод (ЯМЗ).
Освоєння виробництва автомобільних деталей почалося в січні 1959 року, а у
квітні уже завершили збирання перших двох самоскидів типу ЯАЗ на рамах власного
виробництва з деталей і вузлів, завезених з Ярославського автомобільного заводу.
Перші ж вантажівки - десятитонні тривісні самоскиди під власною маркою
«Дніпро 222» - зійшли з конвеєра вже до 1 травня 1959 року і одразу ж взяли участь
у першотравневих демонстраціях. Назва ж «Дніпро» не прижилася. Вантажівкам
залишили стандартне маркування за абревіатурою назви заводу. Саме так і з’явилася
знаменита марка важких вантажних автомобілів КрАЗ.
До грудня 1959 року був освоєний випуск нових дванадцятитонних вантажівок
КрАЗ 219 і автомобілів підвищеної прохідності КрАЗ 214. А до весни 1960 року почали
випускати і експортні варіанти цих автомобілів для використання в тропіках і на півночі.
Це в свою чергу додало авторитету новим вантажним автомобілям на світовому ринку.
Ці автомобілі відразу знайшли своїх покупців у таких країнах як Аргентина, Афганістан,
Болгарія, Китай, Фінляндія і багато інших.
Саме до цього часу завод зміг повністю перейти на самозабезпечення виробництвом
запасних частин і агрегатів, а число робітників налічувало близько 6 тисяч чоловік, що
робило КрАЗ одним з найбільших автомобільних підприємств у СРСР. Навіть сьогодні
велика частина продукції заводу призначена для експорту в зарубіжні країни, але
найбільша кількість цих автомобілів поставляється до Росії.
Першу серйозну модернізацію у КрАЗі провели в 1965 році, забезпечивши їх
потужним і економічнішим дизелем ЯМЗ 238 і п’ятиступінчастою коробкою передач.
Так з’явився КрАЗ 257, що випускався в різних модифікаціях аж до 1995 року!
У 1979 році завод навіть поставив рекорд - був досягнутий максимальний випуск
вантажних автомобілів на одного працівника в співвідношенні 1:1,6, що навіть для
світових виробників вантажівок було прикладом небувалої продуктивності праці

і
автоматизації
виробництва.
Серед освоєних заводом машин шасі кранів, лісовози, автопоїзди,
автомобілі підвищеної прохідності.
Дев’яності роки стали для
КрАЗу перехідними, як і для всіх
підприємств колишнього СРСР. Але
відкриття кордонів і початок продажу
за кордон автотехніки дозволило
почати співпрацю з іноземними
автокомпаніями. Так вже в 1990 році
компанія FAUN, що спеціалізувалася
на виробництві додаткового устаткування, маніпуляторів, стріл автокранів, лебідок,
талей і гідравліки для цієї техніки, почала співпрацю і спільне виробництво спеціальної
техніки з КрАЗом. Були випущені нові моделі автокранів, сміттєвозів, іншої техніки, яка
переважно йшла на експорт.
Якість автомобілів, що поставлялися на експорт, була підтверджена навіть такими
високими нагородами: Дуга Європейської Золотої Зірки (Мадрид), Європейський
приз за якість (Париж) у 1993 році, коли були введені нові екологічні норми викидів
двигунів Євро II.
А в 1996 році КрАЗ вже був
справжнім гігантом, який динамічно
розвивався, що призвело до
внесення змін до самої структури
величезного підприємства. Була
зареєстрована холдингова компанія
АвтоКрАЗ, що володіє контрольними
пакетами акцій підприємств ВАТ
«Полтавський
автоагрегатний
завод», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», ВАТ «Токмацький ковальськоштампувальний завод», ВАТ «ВТФ КрАЗ», ВАТ «Кразторг», ВАТ «Сімферопольський
завод автокерма».
Чисельність працівників Холдингу
досягла 17 тисяч, з них на головному
підприємстві - 12300 осіб. Це
величезні цифри для підприємства,
яке переживало важкий момент
в загальноекономічному занепаді
всієї промисловості на Україні. Але
КрАЗ не тільки долав усі труднощі,
але й успішно розвивався та
освоював нові види продукції. Так,
наприклад, з’явилися нові моделі сідельних, двовісних вантажівок. Проте велику
частку у виробництві займають самоскиди, сідельні тягачі і всюдиходи. Особливою
популярністю користуються автопоїзди. Це зумовлено їх вантажопідйомністю,
непримхливістю в обслуговуванні і надійністю, що перевірена часом.
Зараз техніка КрАЗу використовується
практично у всіх галузях, де необхідні
вантажоперевезення. Так, використання
базових шасі КрАЗ 65101, КрАЗ 65053 і КрАЗ
63221 в різних компоновках із спеціально
встановленим на них устаткуванням,
дозволяє використовувати ці автомобілі
в таких галузях як гірська, лісова,
нафтогазова промисловості, будівництві
і комунальному господарстві.
З моменту створення автомобільного
заводу виготовлено майже 1000000 автомобілів КрАЗ, які працюють в 57 країнах світу.
З них: 307824 - самоскиди, що складає майже 40% від загального випуску автомобілів;
59380 тягачів; 32360 лісовозів. За оцінкою експертів, за всі роки експлуатації самоскидів
КрАЗ з моменту їх випуску, ними перевезено близько 10 мільярдів тонн вантажів.

Завод постійно розширює асортимент продукції та покращує її якість

В 60 – х роках ці автомобілі були одними із найкращих в світі…
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Рязанцев Р. Ю.
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на замітку
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Поради першокурснику
Не так давно продзвенів перший дзвінок,
і ти, наш шановний ПЕРШОКУРСНИКУ, з
новими мріями, бажаннями, друзями і
одногрупниками, стаєш на нову стежину стежину знань. Вибір зроблено і, не зважаючи
чи він твій, чи батьківський, саме тобі
торувати цю стежину чотири роки. Якими
вони будуть? А це вже залежить лише від
тебе! За руку тебе «поведуть» викладачі і
керівник групи, які будуть давати знання,
підтримувати, вислухають і порадять, а
батьки з нетерпінням чекатимуть на вихідні
вдома. Але чи станеш дійсно ти фаховим
спеціалістом, чи опануєш усі ті знання, які
тобі пропонуються, чи виправдаєш надію
батьків, - це лише твій вибір, бажання та
клопітка праця!
НЕ ВЧИТИСЯ, виправдовуючи себе важкістю предметів, прискіпливістю
викладачів, відсутністю маминого борщу та магнітними бурями, - це не вихід, це лише
лінощі. Опануй себе і згадай вислів батьків, знайомих, старших товаришів про те, що
«студентські роки - це один з найкращих періодів у житті». А вони знають, про що
говорять!
ВЧИТИСЯ можна легко і захоплено разом з одногрупниками, які під час лекції
занотували важливі моменти, а усе разом - це вже необхідний освітній документ.
Потрібний для кращого розуміння додатковий матеріал-це не проблема, адже в
твоєму розпорядженні є бібліотека, дві читальні зали,Інтернет - клуб. Потрібно
отримати додаткове пояснення або не зрозумів якихось тез під час лекції, - у кожного
викладача є консультаційні години і тут проблема тільки в бажанні їх відвідати та
чітко сформулювати питання. Фраза «нічого не розумію» відкидається, якщо це не
заняття іноземної мови. А ще пам'ятай про «студентські будні»! Тут пояснень не
потрібно, достатньо спитати старшокурсника!
Але
першокурсник
першокурсника бачить здалека,
тай усі інші теж бачать їх. Саме
так, адже у першокурсників дуже
розвинений «стадний» інстинкт,
якого
вони
позбуваються
в
подальшому. Там, де зосереджено
велике скупчення галасливих, усім
захоплених студентів, шукай саме
його. А це все природа, адже разом,
у гурті, набагато легше відбитися
від знахабнілого ворога: чи то
старшокурсник, який, хизуючись
своїм студентським «досвідом», нав'язливо рекомендує як, у якій кількості і у якого
викладача можна списати; чи то викладач, який постійно повторює одне і теж
питання, на яке сам знає відповідь, але чомусь хоче почути від студента; чи то Василь
Миколайович, який пильно стежить всевидющим оком за дисципліною і поіменно
знає усіх шибеників. А так хочеться «розправити крила», відірвавшись від батьків, і
«скуштувати» отого дорослого життя. Щоб «смак» не був занадто гірким, редколегія
БАШТи дає відповідь на Ваші найголовніші питання:
ДЕ ЖИТИ І ЯК ПЕРЕСУВАТИСЬ В
ПОКИ ЩО ЧУЖОМУ ДЛЯ ВАС МІСТІ?
Студентам нашого технікуму надається
гуртожиток, плата за який в 1,5 - 2 рази
менша, ніж плата за житло в приватному
секторі. Пересуватися не пізніше десяти
годин вечора на свої «двох». Час після
десяти і машини друзів - це привілеї
старшокурсників.
ДЕ СМАЧНО ПОПОЇСТИ? Навчання навчанням, а смачно і недорого попоїсти
хочуть усі студенти. Наш навчальний заклад турбується не тільки про рівень освіти, а й
про здорове харчування, якість якого щодня перевіряють сотні студентів і викладачів.
Це й не дивно, адже воно є досить недорогим, що приємно здивує наші гаманці в
період кризи. Крім того, враховують тут і побажання відвідувачів. Якщо Ти захочеш
поїсти «від пуза», то наша їдальня
приємно здивує Тебе своїм широким
асортиментом та низькими цінами. Усі
інші місця - це територія, яку патрулює
Василь Миколайович, Володимир
Олександрович, Михайло Петрович
і керівники груп. Перші страви, які
включають в себе чи то борщ (червоний,
зелений), чи суп (гречаний, гороховий,
рисовий, з макаронами), чи солянка.
Різноманітні
гарніри
(картопляне
пюре, каші, плов з м'ясом і без, голубці, деруни зі сметаною), м'ясні (відбивні,
котлети, гуляш) та рибні страви здивують гурманів смаком і ароматом. Для любителів
солодощів смачнющі пиріжки з різною начинкою, ватрушки, рогалики, які пахнуть так
по - домашньому! Додайте до усього цього розмаїття прекрасний сервіс і зручність
розташування їдальні - отримаєте «мрію гурмана». Крім того, при технікумі працює
буфет (підрозділ їдальні), де можна перехопити чогось нашвидкуруч. Отож , дорогі
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студенти і викладачі, наша їдальня та буфет
на чолі з Л. В. Шевченко гостинно відчиняє
двері і запрошує вас смачно попоїсти!
ДЕ МОЖНА ПІДГОТУВАТИ ДО ЗАНЯТЬ,
ЩОСЬ ПРОЧИТАТИ? В технікумі щоденно
з 8.00 до 19.00 працюють читальна зала та
бібліотека, фонд якої налічує більше 41000
екземплярів різноманітної літератури. На
першому поверсі в комп’ютерному центрі
працює Інтернет з вільним доступом. Вчитися - це прерогатива першокурсника, яку ви
втратите лише на 4 - му курсі.

А ЯК НА РАХУНОК СПОРТУ? Серед студентів технікуму постійно проводиться
спартакіада з 8 видів спорту, різноманітні змагання. До послуг студентів простора
спортивна зала, дві сучасних тренажерних зали. Що стосується проведення вільного
часу студентами, то для них в технікумі вже досить довгий час діють різноманітні
спортивні секції - настільного тенісу, легкої атлетики, волейболу, вільної боротьби,
регулярно працює стрілецький тир, де ви зможете стріляти по мішенях.
А ЯК РОЗВАЖИТИСЬ ТА ПРОВЕСТИ
ВІЛЬНИЙ ЧАС? Так, деколи хочеться
після довгих лекцій та складних семінарів
активно відпочити, весело провести час,
потанцювати на дискотеці під ритмічну
музику. У нас, на відміну від інших
навчальних закладів міста та району,
проведення дискотек стало доброю
традицією. В організації культурно
- масових заходів, в першу чергу ,
беруть участь самі студенти. Важливо
зазначити, що вхід на дискотеку в нетверезому стані категорично заборонений. Але
пам’ятайте, що під час дискотеки за вами пильно стежать особини протилежної статі
та викладачі - розвідники, які, маскуючись, виконують «місію» збереження цілісності
студентів і довкілля!
А НА ЗАВЕРШЕННЯ ПОРАДИ ВІД СТАРШОКУРСНИКІВ:
1. Проблеми зароджуються повільно, але розмножуються швидко.
2. Не бий слабшого, а тим паче – сильнішого.
3. Май фантастичну силу волі – вмій абсолютно нічого не робити.
4. Склероз не можна вилікувати, але про нього можна забути.
5. Наука – це систематичне розширення сфери людського незнання.
6. Кого боги хочуть покарати, того вони роблять учителем.
7. Навіть якщо немає з чого сміятися, смійтеся в кредит.
Тож вчися, дорослішай, закохуйся, мрій та пам’ятай: БАДТ НТУ - це твій дім!

студентська рада БАДТ НТУ
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весела перерва
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Кореспондент обласної газети вирішив виявити рівень підготовки студентів. Він
запитав студентів різних курсів одне питання: "Скільки буде 2х2?" Результати його
опитування були наступними:
- першокурсник із упевненістю відповів: "чотири";
- другокурсник витяг шпаргалку з таблицею множення;
- третьокурсник дістав калькулятор і швиденько порахував;
- четвертокурсник побіг у комп’ютерний клас складати програму;
- а п’ятикуpсник з обуренням заявив: "Я що, усі константи пам'ятати зобов'язаний?"
***
Професор студентові:
- Як ви думаєте, що таке іспит?
- Ну… Це розмова двох розумних людей.
- Н-да. А якщо один із них дурень???
- Тоді інший не одержить стипендії.
***
Їдуть в автобусі два студенти, а поруч стоїть викладач. Студент першокурсник каже п'ятикурснику:
- Звільни місце викладачеві.
- Аж ніяк. Він у мене вже не викладає. Так що - ти звільняй!
- Не дочекаєшся. Він у мене ще не викладає.
***
Студент пише листа додому: "Вишли сала, доброго дня, мамо..!"
***
Йде в інституті лекція з безпеки життєдіяльності. Професор звертається до аудиторії:
- Ви - прораб на будівництві. На ваших очах падає і розбивається на смерть робітник.
Ваші перші дії?
Студенти:
- Викликати швидку!
- Викликати міліцію!
- Повідомити родичів!
Професор:
- Одягніть на труп каску і страхувальний пояс,
інакше міліція приїде за вами.
***
Розмовляють два викладачі біля деканату:
- Якщо я на іспиті поставлю хоч одну четвірку,
мене ціла група на руках носити буде!
- А якщо я на іспиті поставлю хоч би одну
трійку, то мене теж ціла група носитиме на руках!
Поруч проходить декан. Підключається до
розмови:
- А якщо я вас обох звільню, тоді мене весь університет на руках носити буде!
***
Дівчина з інтелігентної сім'ї поступає в інститут в інше місто. Через місяць їй
телефонує мама:
- Дочечко, як ти там? Говорять, у вас там студенти п'ють, палять, вживають
наркотики, займаються безладним сексом, вступають у релігійні секти.
Дочка, здивовано:
- РЕЛІГІЙНІ СЕКТИ???
***
Професор каже студентові-лінгвістові,
що провалює черговий залік:
- Ну, гаразд, так і бути, заплющивши
очі на ваші незнання, поставлю вам залік,
але якщо ви скажете мені, які три слова
найчастіше використовують студенти?
- Я не знаю.
- Абсолютно правильно! Давайте
залікову книжку!
***
У студентів дві прикмети: 1) сніг впав скоро сесія; 2) сніг розтанув - скоро сесія.
***
Зустрічає професор на вулиці студента.
- Чому Ви перестали ходити на лекції?
- А я все одно нічого не пишу.
- Це ж чому?
- А я свій почерк все одно не розумію.
***
Професор говорить студентам:
- Прошу ставити будь-які запитання.
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Дурних питань не буває, бувають тільки
дурні відповіді.
На що один студент говорить:
-Що станеться, якщо я обома ногами
встану на трамвайні рейки, а руками
візьмуся за дріт? Поїду, як трамвай?
***
Зустрічаються два абітурієнти.
- Поступаю в театральний інститут.
- Але в тебе ж ніяких даних.
- А дядько?!
***
Викладач:
- Хто першим вийде відповідати, тому
ставлю оцінку на бал вище.
Студент (встаючи):
- Гаразд, ставте мені трійку, я йду...

***
Сучасна тема твору з української літератури: “Образ матері в sms-повідомленнях”.
***
Студент входить у ресторан, кличе метрдотеля і дає йому 10 гривень.
— Ви хочете замовити столик?
— Ні, але години через дві я прийду сюди знову, з дівчиною. А ви скажете їй, що
вільних місць немає.
***
Приходить чоловік у магазин. Дивиться - дешева
ковбаса продається - „Студентська восьмого сорту”.
Купив мужик і пішов додому. Через годину прибігає в
магазин і до продавця з кулаками:
- Що це у вас за ковбаса така, я її їм, а в ній тирса,
стружка якась?
- Скільки ж можна вже повторювати, що при
виготовленні ковбаси восьмого сорту собаку з будки не
виймали!!!
***
Студент приводить до себе в гуртожиток дівчину із
забезпеченої сім'ї. Вона, зрозуміло, «в шоці» від обстановки, боїться торкатися до
предметів.
Він бачить це і говорить:
- Гаразд, ти не бійся. Проходь, сідай на ліжко.
- На ліжко??? Та в ньому напевно клопи!!!
- Які клопи?! Їх давно вже таргани з'їли…
- А таргани!!?
- Їх там теж немає, миші теж їсти хочуть…
***
Засилають англійці шпигуна під виглядом
студента до російського ВУЗу. Через тиждень його
викрили і висилають назад.
- Як так?
- Та так: на лекціях всі сплять, я пишу - викрили.
Засилають
наступного
з
відповідними
інструкціями. Висилають через місяць.
- Як так?
- Та так: на лекціях всі сплять - і я сплю, в
гуртожитку всі п'ють - я не п'ю. Викрили.
Третій протримався півроку.
- А тебе-то як?
- Та так: всі сплять - і я сплю, всі п'ють - і я п'ю, все
сесію здали, а я англійську завалив.
***
Студентка приїжджає додому на канікули і кричить з порогу:
- Мамо, а у мене тепер є хлопчик!
- Радосте моя, і де він вчиться?
- Ти що, йому всього два місяці!
***
Розмова двох студентів:
- Ти флюрографію пройшов?
- Ага, з третього разу.

Дизайн стелі в кімнаті для куріння…
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Ми - професіонали!
Щоосені БАДТ НТУ проводить
рекламну кампанію навчального
закладу шляхом
демонстрації у
ігровій формі зовсім «недитячих»
професійних навиків студентів. Усі в
місті знають: якщо перекрили дорогу
біля навчального закладу, значить
ми проводимо змагання, приурочені
Дню автомобіліста і дорожника.
Цьогоріч навіть непередбачувана
осіння погода була з нами єдина.
Справедливо і об'єктивно навики
і вміння студентів – третьокурсників
оцінюють гості технікуму - журі, склад якого високопрофесійний та незалежний:
1. Біліченко В.В. - к.т.н., доцент, зав. кафедри «Автомобілі та транспортний
менеджмент» Вінницького національного технічного університету.
2. Кашканов А. А. - к.т.н.. доцент Вінницького національного технічного
університету.
3. Постоловський В.Д. - інженер - розробник діагностичного обладнання.
4. Мінц Л.М. - випускник БАДТ, приватний підприємець, директор СТО.
Жителі міста щороку охоче
приходять, аби весело і з користю
провести свій вільний час.
До випробувань, що відбуваються
на центральній вулиці, навпроти
технікуму, студенти завзято і натхненно
готуються, адже так хочеться бути
найкращими! Формують команди,
пишуть віршовані привітання, малюють
стінгазети, готують сюрпризи...
В такі дні в бібліотеці - справжній ажіотаж: відбувається масове вивченняповторення пройденого матеріалу. А тому у багатьох студентів виникає бажання
здавати іспити саме під час шоу!

студентами других і третіх курсів.
Публіка була у захопленні. Вигуки
«давай ще!» лунали звідусіль!
З
цікавістю
слідкували
глядачі за конкурсами з інтелект
- розминки, де потрібно було
підтвердити знання знаків і
логотипів автомобілів та правил
дорожнього руху. А потім
учасники доводили, що можуть
і колесо швидко змінити, і
автомобіль на точність зупинки
водити, і вміло в уявний «гараж»
заїхати, і маневреність, плавність
та швидкість руху проявити.
Справедливе та прискіпливе
журі з досвідчених спеціалістів, переглядаючи і порівнюючи виступи, віддало перемогу
команді «Атас» ( спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»).
Лише на один бал від них відстала команда «Євро-БАМ» (спеціальність «Будівництво,
експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»). У сі команди отримали
подарунки і грамоти, оплески та вдячність глядачів за цікаве шоу, яке підготували
разом зі своїми керівниками груп. До речі, усіх причетних до свята адміністрація
відзначила подякою за високий рівень підготовки та професіоналізм.

Я глибоко переконана, що в усіх учасників, гостей, глядачів у пам'яті надовго
залишиться це захоплююче свято - витвір власних ідей, фантазії, вміння та професійних
знань.
Отож, до наступної зустрічі, що подарує нам нових переможців, котрі знову
доведуть, що ми - найкращі серед кращих!

... Команди вийшли на старт. Це - «Інтерни» , «Євро - БАМ», «Атас» і «Опери», які,
презентуючи себе, постали перед глядачами і майбутніми «лікарями» транспортних
засобів, і генеральними підрядниками будівництва доріг до «Євро - 2012», і просто
професіоналами, яким усе до снаги. Гордо виїжджали на лімузині представники команди
«Атас», на ДАФ «Опера». Усі демонстрували набуті знання і вміння, усвідомлюючи
свою причетність до обраних захистити честь спеціальності. Хвилювалися за своїх
учасників керівники груп та гучно підтримували всіх уболівальники.
Заздро позирали учні шкіл на
щасливчиків за кермом, мріючи
так
само
майстерно
керувати
транспортним засобом. Багато з них,
після перегляду цього шоу, обов'язково
будуть студентами нашого технікуму!
Родзинкою
свята
професійної
майстерності стало феєричне шоу
мотоциклістів та швидкісний заїзд
автомобіля «Баггі», відреставрованого
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