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Увага! Відкриття нової спеціальності!

Сьогодні у всіх вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації, у розпалі підготовка до вступної кампанії 2014 року. Сторінки ЗМІ, передачі по TV,
довідники рясніють повідомленнями про спеціальності, за якими надають освітні послуги технікуми, коледжі, інститути, університети, академії та особливості вступу до
них. У ці дні особливо широко відчиняються усі двері для майбутніх абітурієнтів, аби могли вибрати спеціальність, визначитись у своєму майбутньому.
Що ж чекає молодь на вступі, які новації? Одразу зазначу, що їх цьогоріч небагато, вони не зазнали кардинальних змін.
Прийом документів традиційно розпочнеться з 1 липня і триватиме для вступників з базовою середньою освітою ( 9 клас) до 20 липня, а для вступників з повною
середньою освітою (11 клас) до 31 липня 2014 року.
Вступні випробування проходитимуть з 21 липня до 31 липня. Зарахування до технікуму на місця державного замовлення відбуватиметься до 11 серпня; за кошти
фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня.
У 2014 році заяви в електронному вигляді матимуть право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі при вступі на навчання не тільки за
освітньо – професійною програмою бакалавра, а й при вступі на навчання для здобуття освітньо – професійного рівня молодшого спеціаліста на основі атестата про
повну загальну середню освіту.
Рейтингові списки й накази на зарахування вступників 2014 року формуватимуться приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У
цій системі може працювати будь – який абітурієнт, його родина і громадські спостерігачі.
В Правилах прийому цього року урегульовано порядок зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Для всіх ВНЗ України цей
порядок узагальнено й уніфіковано, що урівнює права всіх абітурієнтів, які виявляють бажання навчатись за контрактом.
Оформлення контрактів на навчання розпочнеться лише після заповнення всіх місць державного замовлення.
На вакантні місця ліцензованого обсягу, які фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, у 2014 році може проводитись додаткове конкурсне зарахування тих,
хто вступав до іншого вищого навчального закладу і не був зарахований за умови подання оригіналів документів.
Ми ретельно готуємося до вступної кампанії – 2014. У центрі уваги – створення належних умов не лише для роботи відбіркової комісії, а й, насамперед, для
абітурієнтів та їхніх батьків. Основні пріоритети нами уже визначені:

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

Й.Е.Кібітлевський, директор технікуму

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – технік – механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: торгівля транспортними засобами та їх
ремонт, технічне обслуговування та ремонт автомобілів,
виробництво автомобілів тощо.
Перспектива працевлаштування: автотранспортні
підприємства, підприємства автосервісу, малий бізнес,
дорожньо – патрульна служба – ДПС (ДАІ).
Первинні посади: майстер, завідувач гаража, майстер зміни;
механік дільниці, цеху, виробництва; інспектор з безпеки руху;
водій – випробувач; директор малого підприємства тощо.

Напрям підготовки – «Будівництво та архітектура.»
Кваліфікація – технік – будівельник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузь діяльності: будівництво автомагістралей, доріг, вулиць,
злітно – посадкових смуг на аеродромах.
Перспектива працевлаштування:дорожньо – будівельні,
експлуатаційні організації, проектні інститути, малий бізнес,
ДПС (ДАІ).
Первинні посади: майстер з будівництва, експлуатації і
ремонту автомобільних доріг; майстер виробничих
підприємств; майстер з будівництва штучних споруд; технік проектувальник тощо.

Напрям підготовки – «Геодезія та землеустрій»
Кваліфікація – землевпорядник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: моніторинг земель, топографо – геозедичні
роботи, розробка проектів відведення земель та перенесення їх
в натуру для землекористування, роздержавлення та
приватизація.
Перспектива працевлаштування: органи місцевого
самоврядування, землевпорядні, проектні організації;
Первинні посади: копіювальник технологічної документації,
технік – проектувальник, технік – геодезист, завідувач
геокамерою, землевпорядник органу місцевого
самоврядування.

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: пасажирські і вантажні перевезення, міський
транспорт, наземні транспортні інфраструктури, транспортні
агентства тощо.
Перспектива працевлаштування автотранспортні підприємства,
експедиційні агентства, дорожньо – патрульна служба, митні
органи, малий бізнес.
Первинні посади: диспетчер, технік з обліку, ревізор, декларант
експорту та імпорту товарів, технік - організатор міжнародних
перевезень, інспектор з міжнародних перевезень, технік відділу
безпеки руху.

Напрям підготовки – «Інженерія»
Кваліфікація – технік – механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: ремонт машин спеціального призначення,
ремонт машин для добувної промисловості та будівництва,
ремонт тракторів і сільськогосподарських машин, технічне
обслуговування та ремонт автомобілів.
Перспектива працевлаштування: дорожньо – будівельні
організації, автотранспортні підприємства, малий бізнес.
Первинні посади: механік дільниці або майстерні, майстер
виробничої дільниці, технік – технолог, технік – конструктор,
майстер – діагностик тощо.

В технікумі проводиться підготовка робітничих професій семи
спеціальностей:
1 Слюсар з ремонту автомобілів (професійно-технічне
навчання).
2 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів
(професійно-технічне навчання).
3 Оператор комп’ютерного набору (професійно-технічне
навчання).
4 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») (професійнотехнічне навчання)
5 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
6 Дорожній робітник
7 Тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва (категорія «А»)

Шляхами рідної країни

Ми знову у місті Лева
Місто, де зупинився час та відчувається подих історії, де пахне кавою з
тістечком, а навколо тебе повільно плине час… Так, ми знову у Львові! Цього разу
подорожував колектив однодумців під керівництвом Казьмірук Світлани
Олександрівни та Мацькової Наталії Пантелеймонівни. Дорога у веселому
товаристві пролетіла в одну мить, і ми потрапили в зовсім інший світ: вузькі вулиці,
мощені бруківкою, будівлі в стилі бароко, та головне - дивне відчуття магії міста…
А далі на нас чекав історичний центр України – місто Львів, що розташований,
як і Рим, на семи горбах, серед лісів, у долині підземної ріки Полтви.
Архітектурні пам’ятки Львова, їх своєрідна краса - особливі не лише в нашому,
але й у світовому мистецтві. Це переплетення здобутків східної, західної культур та
українського народного мистецтва, художній ансамбль, який свідчить про високу
шляхетну душу народу, вибагливість його смаків та звичаїв. Неповторність міста
гармонує з розмаїттям культурних традицій, стилів різних епох: від XIII до XX
століття - ренесансом, романським, готикою, бароко, рококо, ампіром, класицизмом,
конструктивізмом, сецесією.
Старовина надає сучасному Львову чарівності, яку ми відчували з легким
осіннім подихом. Тут, поряд з новим конструктивним будинком, можна побачити
древню вежу або рештки середньовічної стіни. Поруч із будівлями давньоруського
періоду (церква Св. Миколая та храм Іоанна Хрестителя) розташувалися шедеври
львівської ренесансної архітектури - комплекс Успенської церкви та ансамбль площі
Ринок, готичні арки Латинського костелу, пишне бароко собору Святого Юра і
всесвітньо відома будова XIX століття - Львівський оперний театр.
Львів - одне з найбагатших міст України за кількістю і значимістю історичних, архітектурних та культурних пам’яток - їх понад 2000. Саме тому історичний
центр Львова було внесено до списку Світової культурної спадщини.
Який вигляд місто мало на зорі свого виникнення, - докладних відомостей не маємо, але, напевно, було подібним до інших укріплених руських городищ. На
нижній горі, на думку дослідників, була фортеця з княжим палацом. Біля підніжжя гори, в долині ріки Полтви (сьогоднішній район Підзамча), розкинулось місто з
будинками ремісників, купців, торговою та вічевою площами, церквами. Цей найстаріший район міста неодноразово був ареною жорстоких боїв, його нищили
пожежі, особливо після того, як центр Львова перемістився в нове місце, на сьогоднішню площу Ринок, і Підзамче стало передмістям, майже беззахисним під час
ворожих нападів. Блукаючи, древніми вулицями, ми, здається, чули відлуння тих великих боїв: скрегіт зброї, голоси наших славетних предків лунали звідусіль…

У місті майже не збереглося будівель княжих часів у первісному вигляді. Найдавнішою кам’яною будівлею Львова, крім фрагментів оборонних стін Високого
Замку, є церква Святого Миколая, що стояла на Волинському шляху. Згадка про неї зустрічається в грамоті князя Лева 1292 року. Вона була церквою родини Лева.
Структура церкви нагадує громадський собор: маленькі вхідні двері і вікна, товсті стіни, завдяки чому будівля могла використовуватися для захисту від ворога.
Теперішнього вигляду надали їй у першій половині XVII століття.
Недалеко від цієї церкви стоїть храм Іоанна Хрестителя, який був збудований у 1260 році для дружини князя Лева, дочки угорського короля Бели IV Констанції.
Кілька разів будівлю руйнували, її відновлювали, а в 1886 році перебудували в романському стилі. Обидві святині будувалися в давньоруському стилі з
урахуванням ознак візантійського зодчества.
Княжий Львів був одним з найбагатших руських міст. Городище було добре укріплене. Проте часті напади монголо-татарських орд підірвали міць ГалицькоВолинського князівства. У другій половині XIV століття місто потрапило під владу польського королівства і протягом шести століть несло тягар чужоземного панування.
У той час в південній частині старого княжого міста формувалося нове місто, укріплене кам’яними стінами і вежами, із забудовами, центральною площею і ратушею.
З оборонних споруд залишились рештки мурів Королівського і Міського арсеналів та Порохова
вежа. Каміння з первісного арсеналу частково використано при будівництві цієї вежі (1554-1556 роки).
Ця споруда входила в систему фортифікацій, стояла на валу за другим кільцем стін та ровом і служила
для оборони міста зі східної сторони. У воєнний час вона ставала фортецею, була складом провіанту, а
в мирний - товарів, що перевозились через Львів.
Архітектурний ансамбль площі Ринок займає особливе місце в архітектурі Львова. Площа майже
квадратної форми, з чотирьох сторін її оточують 44 різнорідні за часом і стилем (ренесанс, бароко,
ампір) будинки. Тут, на площі, можна побачити палац Бандинеллі, де була відкрита перша в місті
пошта, палац Корнякта, який наприкінці XVII століття перейшов у власність польського короля Яна II
Собеського. На даний час в цьому будинку знаходиться Львівський історичний музей, де на
італійському подвір’ї і в королівських залах проходять концерти старовинної і класичної музики. Це
місце викликало у нас особливе захоплення, адже не кожен день бачиш дивовижні скульптури Пінзеля.
На площі Ринок знаходиться аптека-музей, яка працює безперервно більше ніж 250 років. Центр
площі вінчає ратуша, яка впродовж віків неодноразово перебудовувалася. Вже від 1404 року на
ратушевій вежі був годинник. Той, що відбиває час нині, виготовлений 1851 року у Відні і його бій, як не
дивно, заспокоює, нагадуючи, що потрібно цінувати кожну прожиту хвилину життя…
Історично - архітектурні пам’ятки Львова становлять групу виняткових шедеврів. Незважаючи на
те, що їх будували приїжджі майстри, які з собою принесли деякі готові традиції будівельної культури,
все ж ці пам’ятки стали типово львівськими. Можна скільки завгодно шукати аналогій із європейською
архітектурою і нічого точно відповідного так і не знайти. У Львові здавна будівниче мистецтво стояло
на високому щаблі. Тут вироблялись свої стилістичні риси, в основу яких міцно ввійшли традиції
древньої Русі і чудове мистецтво народних зодчих Галицької землі.
... З кожним роком Львів росте, виходить за свої околиці, піднімається в небо багатоповерховими
будинками. Будуючи нове, львів’яни прагнуть зберегти те краще, що залишили тут віки, минулі
покоління. Це перш за все архітектурні пам’ятки, мистецькі здобутки людського генія, що надають
нашому місту своєрідного забарвлення, великої оригінальності і неповторної краси. Львів не можна
побачити та відчути за одну туристичну поїздку. Сюди хочеться повертатись знову та знову…Тож, до
наступних зустрічей у місті, де живе душа українця...

Мацькова Н.П., Казьмірук С.О.

Шляхами рідної країни

Чернівці
«Той вміє добре працювати, хто вміє
гарно відпочивати», - свідчить китайське
прислів'я. Правило життя, яке працює на всі
100%! Відпочинок необхідний людині в такій
же мірі, як і праця. Адже справді якісний
відпочинок допомагає відірватись від
буденних справ і шалених темпів життя,
набратись сили й наснаги, оглянутись
навколо і зрозуміти просту істину – ми
створенні для того, щоб бути щасливими!
Саме під таким девізом і відбулась
краєзнавча екскурсія до столиці Буковини
міста Чернівці, приурочена професійному
святу – Дню автомобіліста та дорожника.
Екскурсія поєднала у собі три основних
компоненти: духовний розвиток, дружню
атмосферу та активний фізичний відпочинок.
Сонячним
днем,
м'яким
золотим
килимом простелилася наша дорога до
одного
з найкрасивіших міст України Чернівці, що розкинулося на берегах Прута.
Найбільші патріоти воліють величати його
"маленьким Парижем".
Однією із візитних карток Чернівців давно уже став уривок з творчості публіциста Георга Гайнцена. «Чернівці – це місто, де недільний день починався з Шуберта,
а закінчувався дуеллю. Це місто – на півдорозі між Києвом і Бухарестом, між Краковом і Одесою – було негласною столицею Європи, де співали кращі колоратурні
сопрано, де тротуари підмітали букетами троянд, і де книгарень було більше, ніж кав'ярень. Чернівці – це був корабель задоволень з українською командою,
німецькими офіцерами і єврейськими пасажирами на борту, який під австрійським прапором постійно тримав курс між Заходом і Сходом».
Про Чернівці я свідомо не буду писати багато, адже про місто написано вже багато історичних та краєзнавчих книжок, путівників, створено сайти та й, узагалі, –
описати всі пам’ятки, усе побачене й відчуте просто неможливо! Краще спробую поділитись враженнями…
Красивий будинок-корабель, який немовби розрізає вулицю і має свою корму та капітанський місток, вказував нам дорогу до будівлі - Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, колишньої Резиденції буковинських митрополитів, що включена до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Університет входить до числа «Семи чудес України».
Прегарні червоні ворота резиденції помітні здаля. За ними відкривається масштабний і довершений
архітектурний ансамбль, яким по праву пишаються чернівчани. Купол домашньої церкви митрополита
досить цікавий своїм хрестом – він об’ємний і завжди здається, що розвернутий до вас. Як зараз сказала б
молодь – 3D-зображення. Підковоподібний семінарський корпус з трьох боків оточує церкву Трьох
Святителів. У церкві одна з найкращих акустик в Україні, великий 38-метровий купол, що разом із
іконописом залишився оригінальним. Тут можна сміливо знімати Гаррі Поттера.
Величність та
помпезність споруди направду вражає!
А ось ця доріжка із гальки не просто так – крізь камінці просочується вода і це зберігає стіни від вологи.
Також тут ростуть акації – ці дерева теж допомагають зберегти будівлі від вологи і створити затінок у
спеку. Розглядаючи велич будівель, заходимо до головного корпусу. Перше, що здивувало, – постамент
жінки без голови. Таких "безголових" жінок було багато. Що за дивний символ в університеті? Чи так
гризуть граніт науки студенти? Є своя цікава історія…
Далі ми піднялися на другий поверх і зайшли до Мармурової
зали, яка вразила своєю ошатністю. Зала засідань Священного
синоду (теперішня Червона зала). Її інтер’єр зберігся у первісному
вигляді.
Стіни Червоної зали оздоблені китайським шовком, дерев’яна стеля декорована орнаментом, а підлога встелена паркетом з
червоного бука, дуба та зеленої липи. На одній зі стін висять величезні венеціанські дзеркала. Створені за старовинною
технологією вони нараховують аж п’ять шарів срібла.
Всі зраділи інформації, що венеціанські дзеркала у Червоній залі відображають
дуже специфічно – жінки виглядають молодшими років на 5, а чоловіки бачать себе
дуже мудрими. Нам захотілось перевірити чи насправді все так, та, на жаль, у
Червоній залі проходила міжнародна конференція. І все ж таки у шпаринку ми дещо
побачили… Екскурсовод дозволив прогулятися дендропарком, що знаходився за
центральним корпусом. У парку зібрані рідкісні дерева, тут квітнуть різні рослини.
Сподобався грот, в який, за легендою, саджали студентів, що провинилися. Тільки
десь маєш "хвоста" – на добу у грот відпочити та подумати про сенс буття. Цікава
педтехнологія.
Майже в кожному місті є особливі вулиці, які часом перетворюється на суто
туристичний об’єкт. У Києві це Хрещатик, у Ялті - Набережна, в Одесі - Дерибасівська,
в Ужгороді - Корзо... Є така вулиця-символ і в Чернівцях. Зветься вона іменем О.
Кобилянської, колишня "Панська вулиця".
Старі чернівчани пам’ятають, як тодішню Панську двірники мили водою з милом по кілька разів на день, а поліціант примушував кожного «нечупару» з брудним
взуттям гарно витерти ноги, перш ніж ступити на бруківку. А ще цю вулицю підмітали трояндами, а селяни навіть не мали змогу зайти на Панську вулицю.
Як більшість вулиць-візитівок, вул. Кобилянської не надто довга і цілком пішохідна. Прогулюючись панською бруківкою, ми зацікавились залізною каретою.
Здається, ніби візник щойно випріг коней, а тим часом перехожі сідають до карети, аби зробити гарне фото.
Чернівці - одне з не багатьох українських міст, яке по праву вважається перлиною архітектури. Якщо дуже коротко - у місті 602 пам’ятки архітектури!
Так у прогулянках минуло півдня , а попереду ще стільки цікавого…
На шляху з Чернівців до Хотина розташоване найбільше село – Бояни.
Поблизу с. Боян є загублений у лісі куточок землі -туристично-розважальний
комплекс «Сонячна долина», що створений природою та дбайливо
удосконалений людиною для комфортного та якісного відпочинку. Гарний
парк, вольєри із звірами, на березі озера пірс для катамаранів і місце для
рибної ловлі, тенісний корт, поля для гри у волейбол, баскетбол, мініфутбол, міні-гольф, велосипеди, навчання верхової їзди, прогулянки на
конях, катання на поні і верблюдах… Ось тут ми і вирішили трішки
відпочити...
Не залишився поза нашою екскурсійною увагою «град на Дністрі-ріці» Хотин.
Звісно, ми не могли оминути Хотинської фортеції, що також входить до
числа «Семи чудес України».
Сучасна його історія є надзвичайно
захоплюючою. У Хотинській фортеці проводилися зйомки багатьох
популярних художніх фільмів: "Захар Беркут", "Три мушкетери", "Стріли
Робін Гуда". Серед недавніх - екранізація кіностудією їм. Олександра
Довженка твору відомого українського письменника Юрія Мушкетика "Яса".
Цікавий, змістовний чудово проведений день наближався до кінця…
Загальне враження від поїздки у колі дружньої студентської родини - це
щастя, радість та неймовірна насолода.
Студенти ще раз переконалися в тому, що історія нашої країни
багатогранна й треба користуватися кожною можливістю пізнавати її.
МИ ЛЮБИМО УКРАЇНУ!!!

Сурма Н.В.

Заборонена територія. Доросле життя
Людина стає дорослою тоді, коли приходить розуміння того, що за кожне слово, а тим паче вчинок доведеться відповідати. Більшість
підлітків вважає, що поява в житті інтиму сприяє визнанню серед друзів і знайомих. Питання відповідальності за наслідки такої «дорослості»
взагалі не бентежить, адже кожен вважає, що рання вагітність - це не про них.
Зазвичай до незапланованої вагітності підлітків призводить банальне незнання засобів контрацепції або не бажання ними користуватися і
знову таки від того, що немає страху завагітніти чи захворіти.
Переривання вагітності, а особливо першої і в такому юному віці, може
призвести до безпліддя і неможливості мати дітей тоді, коли цього вже
захочеться. Як правило дітей - підлітків виховують бабусі та дідусі немовляти,
бо дитина не взмозі виховати дитину. Рання вагітність і раннє материнство
відображаються на подальшому житті підлітка. Адже більшості не вдається гідно
закінчити школу та продовжити навчання в інституті, здобути омріяну професію.
А відтак, вони не можуть розраховувати на високооплачувану роботу і успішне,
забезпечене життя, якщо не підуть навчатися, коли дитина підросте і буде більше
вільного часу, а, головне, бажання навчатися.
Звичайна історія про когось, подумаєте ви. Такого трапитися зі мною чи моїми
рідними аж ніяк не може. Та чи знаєте ви, що 18% дівчаток і 40% хлопців
починають статеве життя у віці до 15 років? Серед наслідків - небажана
вагітність, інфекції, які передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ та СНІД.
Захворювання на сифіліс та гонорею за останні десять років збільшилися у
десятки разів, 15% ВІЛ-інфікованих в Україні становлять особи 15-19 років.
Майже 45% юнок 15-19-ти років переривали вагітність. За кількістю вагітностей та
абортів серед підлітків нас випереджають хіба що Таджикистан та Росія (59 і 65
випадків на тисячу населення відповідно).
Офіційно у нашій країні за минуле десятиріччя щороку проводилося від 200 до 600 тисяч абортів! І як результат - безпліддя, патології при
вагітностях у майбутньому, низький рівень здоров'я новонароджених.
Захищатися, захищатися і ще раз захищатися. Лише так можна свідомо визначитися, коли стати батьками. Лише так можна зберегти
репродуктивне здоров'я, уникаючи хвороб, які передаються статевим шляхом. І лише так не доведеться приймати складне рішення: робити
аборт чи ні.
Дуже часто у майбутньому в жінок, які штучно перервали першу вагітність, трапляються викидні або взагалі настає безпліддя. А
психологічний дискомфорт, почуття провини та емоційний стрес залишаються на все життя.
Фахівці не втомлюються наголошувати, що саме контрацепція є одним із найдієвіших способів профілактики абортів. Як це буває в житті:
коли молода жінка не сприймає свою вагітність, не налаштована на неї, ще не готова до появи в її житті дитини, вона наважується на таку
серйозну операцію. Отож, контрацепція - це метод, який дає можливість молодим жінкам не тільки запобігти небажаній вагітності, а й мати
свідомий вибір, свідоме ставлення до того, коли народжувати, в якому віці, в якому статусі.
Ніхто нікого ні до чого не силує, але знати про методи контрацепції все ж необхідно. Вони бувають різними: бар'єрними, гормональними,
внутрішньоматковими і навіть природними. Сьогодні виробники контрацептивів можуть запропонувати споживачам безліч варіантів. Однак
використання тих чи інших засобів захисту залежить, перш за все, від віку та стану здоров'я, тому лише лікар може порекомендувати справді
надійний захист.
Ідеальним засобом контрацепції для молодих людей підліткового віку вважається презерватив. Простий і зручний у застосуванні, його
завжди можна покласти в сумочку чи навіть до кишені джинсів і скористатися у потрібний момент. Він захищає не лише від небажаної
вагітності, але й від захворювань, що передаються статевим шляхом.
Багато юнаків та дівчат відмовляються від презерватива. Комусь незручно навіть говорити про таку "гидоту", комусь під час його
застосування бракує відчуттів, а хтось просто легковажить. Ну, а наслідки непередбачувані! Іноді таки варто переступити через усілякі
власні табу, адже це турбота не лише про себе, а й про партнера.
Найвищий відсоток від небажаної вагітності (99,9% захисту) гарантують гормональні
контрацептиви. Ці маленькі таблетки є справжнім подарунком для здорових молодих
людей, які мають постійних сексуальних партнерів. Правда, ставлення до оральних
контрацептивів у нашому суспільстві ще досить неоднозначне. Це породжує не лише
величезну кількість міфів, але й призводить до неправильного їх застосування.
Клінічні дослідження і досвід країн Європи та США довели: оральні контрацептиви є
найбільш ефективним методом запобігання небажаної вагітності серед здорової
молоді. А сучасним препаратам властиве таке поєднання компонентів, що
протизаплідний ефект досягається за мінімального впливу на рівень природних
гормонів жінки. Існують суворі вимоги до новітніх гормональних засобів: висока
ефективність у мінімальній дозі, нешкідливість для здоров'я, простота у застосуванні,
збереження фізіології та психології сексуального життя, цінова доступність.
Сьогодні жінки користуються уже третім поколінням оральних контрацептивів, які
неодноразово протестовані. А їх велика кількість дозволяє обрати саме той, який
підходить і за станом здоров'я, і за бажанням. Головне - проконсультуватися з лікарем,
а не слухати, що рекомендує подруга чи покладатися на рекламу. Наслідки випадкового
вибору можуть бути зовсім непередбачуваними, тому не варто ризикувати.
Протизаплідні таблетки також допомагають вирішити багато проблем молодих дівчат,
пов'язаних із порушенням менструального циклу та виглядом шкіри. Адже те й інше
безпосередньо залежить від гормонального стану організму, - оральні контрацептиви
його збалансовують.
Так звані "пігулки наступного дня" належать до аварійної контрацепції і аж ніяк не
підходять для регулярного захисту від небажаної вагітності. Тим паче для організму
молодої дівчини. Адже препарати невідкладної контрацепції містять дуже великі дози
гормонів. Вони створюють своєрідний гормональний шок, дисбаланс. Це ніби вибух, який
може спричинити незворотні зміни в ендокринній системі. Спеціалісти рекомендують
використовувати екстрену контрацепцію лише у виняткових випадках: після зґвалтування
або коли вагітність зовсім небажана. Ефективність такої контрацепції висока, але без
консультації фахівця тут не обійтися, бо інакше можна тільки нашкодити собі.
Слово "НІ" - коротке та рішуче - це завжди єдиний метод контрацепції, який гарантує
стовідсоткову надійність. Сказавши "НІ" ранньому статевому дошлюбному життю,
одночасно вирішується проблема небажаної вагітності, захворювань, що передаються
статевим шляхом, фізичних та душевних страждань. Але обговорити "плюси" утримання
від сексу, як і інші питання інтимного життя, краще до початку статевого дозрівання.
Контрацепція - це не тільки захист від небажаної вагітності. Це збереження здоров'я і шлях
до народження бажаної дитини у найкращий для вас час.
Головне пам’ятати, що кохання - це не інтимні стосунки. Інтимні стосунки - це стосунки,
які вже пройшли випробування часом, зрілістю і романтикою. Стосунки мають
починатися не з сексу, а з обіймів, поцілунків, прогулянок у парку і розповідями про себе
один одному, а не з раннього аборту. Більшість пар, розлучаються після такого
«досвіду». А дівчина, яка так і не стала мамою, буде завжди пам'ятати, що в ній билось
два серця і одне з них вона вбила...
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Гени корупції
Українці з дитинства звикають до неофіційних ―подяк‖ та
обирають роботу, на якій їх можна отримувати.
За даними Transparency International, майже 40% наших
співвітчизників упродовж року принаймні один раз давали
хабар, бо не бачили іншої можливості вплинути на процес.
Ситуація з цим різновидом корупції в Україні є однією з
найгірших у Європі. Для порівняння: у Грузії протягом
останнього року хабарі давали лише 5% опитаних. У Данії,
Фінляндії, Німеччині — не більше ніж 1% людей. Через
тотальну поширеність хабарництва на наших теренах,
українців з дитинства схиляють до думки, що воно є нормою
життя. Сприяє цьому насамперед корумпованість освітньої
системи.
―Принести 500 грн на ремонт‖, — виводять у щоденниках
молодші школярі. Роблять вони це не ручкою, а олівцем, щоб
стерти свідчення про побори після того, як повідомлення
прочитають удома‖, — пояснює батько київської школярки.
Старші діти й так запам’ятають суму і перекажуть батькам. А
ось у малих вчителі не впевнені.
У цих олівчиках криється особливий цинізм. Діти
змалечку розуміють: є певні платежі, про які всі знають, але
про які потрібно мовчати ще й сліди замести. Водночас у тій
оборудці задіяні їхні головні моральні авторитети, ті, кого
вони мають наслідувати: батьки та вчителі.
Уникнути цього майже неможливо. В українських школах,
як свідчать батьки, гроші збирають фактично на все.
Приміром, влаштувати дитину в перший клас бажаного для
батьків столичного загальноосвітнього закладу обійдеться в
5—7 тис. грн.
На ремонт у звичайних школах зазвичай складаються по
300—1000 грн. У так званий фонд класу треба дати 100 грн.
―Благодійний внесок‖ у фонд школи — від 50 до 1000 грн.
У Міністерстві освіти наголошують, що ―жодних примусових внесків бути не повинно‖, і радять звертатися до прокуратури. Утім, вони є, і з ними змирився
фактично кожен українець, діти якого вже досягли шкільного віку.
Певна річ, хабарі у школі — то не тільки певна традиційна ―данина‖ з кожного, а й шлях вирішення тієї чи іншої проблеми. Прикметно, що дають їх і дорослі і
навчені дорослими діти. ―Однокласниця моєї доньки вкрала гроші з шафи батьків своєї подруги й розрахувалася ними з учителями за ―покращення‖ кількох оцінок
наприкінці дев’ятого класу, — розповідає матір одеської дев’ятикласниці. — Потім усе з’ясувалося. Скандал ніхто роздмухувати не став, вимагати у вчителів
повернути гроші також… Утім, сам факт дуже лякає. Дитина пішла на злочин для того, щоб скоїти ще один злочин — дати хабар. А так звані педагоги мовчки брали
гроші у 14-річної дівчинки, навіть не в її батьків. І не посоромилися‖.
Якщо у школах випадки, коли дитина сама домовляється про оцінки, поодинокі, то в українських вишах така практика давно стала традиційною. Як свідчить
проведене Фондом ―Демократичні ініціативи‖ опитування студентів, із хабарництвом у вищих навчальних закладах особисто стикались або чули про такі випадки від
товаришів 60% респондентів. 74% тих, хто вчиняв такі дії особисто, платили за ―добре‖ чи ―відмінно‖, 23% — за захист дипломної роботи, 22% намагалися таким
чином уникнути відрахування.
Кожен п’ятий студент вважає, що давати хабарі за оцінки — це норма. Утім, за результатами дослідження громадської організації Uniter, ―хабарі на вимогу‖ — це
вдвічі більш поширена практика, ніж ―добровільні подарунки‖. Вимагати їх можуть і на фактично порожньому місці. Приміром, погрожують виселити з гуртожитку, а
після одержання певної суми залишають студентові місце проживання. Давати «на лапу» під час заселення в гуртожиток є теж укоріненою практикою, студенти чи
їхні батьки змушені робити це, щоб мати кращі умови проживання (наприклад, поселитися в кімнату, розраховану на двох, а не трьох чи чотирьох людей).
―Окрім махінацій із гуртожитками, у вишах вигідно відраховувати студентів, особливо з бюджету, а потім поновити за неофіційну ―подяку‖, — на умовах
анонімності розповідає колишній студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — На те, що маю дати хабар, мені натякали більше ніж
прозоро — повідомили через старосту іншої групи. Вирішити конфлікт із керівництвом вишу можна було за кілька тисяч доларів. Я не заплатив, і мене відрахували з
КНУ. Це був повний ―бєспрєдєл‖. Учився добре, тож за мене заступались і староста, і науковий керівник, і голова навчального відділу… Підтримка була, але грошей я
не мав‖.
Іноді питання з грошима студенти намагаються все ж таки вирішити, щоб мати змогу довчитися. Киянин Н. торік закінчив Національний педагогічний університет
імені М. Драгоманова. З огидою згадує промови викладачів, які, дивлячись в очі студентам, яких постійно обдирають, розповідали про відсутність хабарництва у
виші. Щоб мати змогу навчатися на денному й водночас платити постійні хабарі, Н. не придумав нічого кращого, як продавати марихуану. ―Гроші потрібно було десь
брати, до того ж чималі, — пояснює він. — Батьки мені їх дати не могли. Працювати повний день я не міг, бо хотів учитися‖.
Хабарі за вступ зовнішнє тестування начебто мало придушити. Утім, тільки на перший погляд, адже саме на цьому ―погорів‖ скандальний ректор Податкової
академії Петро Мельник (до МВС надійшли дві заяви від батьків абітурієнтів, з одних він вимагав за вступ 80 тис. грн, з інших — 40 тис. грн).
Нерідко люди, готові викласти шалені гроші за можливість вступити до таких вишів, добре розуміють: платять вони не за здійснення дитячої мрії стати
податківцем чи суддею, а за обраний за розрахунком фах, який згодом дасть змогу швидко ―відбити‖ витрати на ―навчання‖ завдяки тим самим хабарям. На
професію податківця є величезний попит. Приміром, у Національному державному університеті Податкової служби України конкурс серед абітурієнтів один із
найвищих з-поміж українських вишів — 6,3 особи на місце.
―Податківець зі стажем отримує в середньому 2,5 тис грн. Без стажу — близько 1,5 тис грн, — розповідає про майбутніх колег другокурсник скандального вишу.
— П’ять років чесної роботи — і можна повернути батькам кошти, які вони витратили на твій вступ… Якщо, звісно, нічого не їсти. Усі ми розуміємо, що завтрашні
випускники цього ВУЗу розраховують на що завгодно, крім своєї офіційної зарплати‖.

За інформацією видання «Тиждень»

Фонд «Довіра» інформує…
Серед суцільного середовища хабарництва та корупції, діяльність багатьох благодійних організацій та фондів, що дійсно займаються підтримкою освіти
та культури в нашій державі, викликає підозру пересічних громадян.
Саме тому на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні від 15.04.2011 №1/9- 289 «Щодо оприлюднення інформації про
використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання
добровільних пожертвувань створено нову рубрику, де буде розміщуватись інформація про використання благодійної та спонсорської допомоги
навчальним закладом.
Нормативно-правова база: закон України "Про благодійництво та благодійні організації", Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р. №1222
"Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
За період з січня 2011 р. по грудень 2012 p. в технікумі за благодійні внески: закуплено книги - 1094 екз., проведено частковий ремонт спортивної зали та
роздягалень, тренажерної зали, виготовлені столи - 5 шт та шахи і шашки (5 комплектів), куплено стільці напівм'які - 114шт., комплект столів та стільців
учнівських - 53 шт., дошки шкільні - 3 шт., ноутбук - 1 шт., канцелярське приладдя, акустична система та гардини для сцени в актовій залі, миючі та
дезінфікуючі засоби, крейда для письма, ліхтарі, економлампи, світильники; робоче місце «Школярик» для кабінетів електротехніки та фізики (5 шт.);
2
проведена повна заміна вікон на металопластикові в гуртожитку - 247,88м ; зроблено частковий ремонт опалення в навчальному корпусі та в гуртожитку,
куплено 2 бойлери, 40 шт. матраців, 5 стільниць, 5 поверхонь варочних, здійснені капітальні ремонти маршів на сходах, туалетів І поверху; виготовлено
стенди на банерній тканині.
За період 2013 року: куплено стільці напівм'які -94шт., дошки аудиторні - 2 шт., комплект столів учнівських - 45 шт., закуплено книг - 155 екз., телевізори в
аудиторії в кількості 26 шт., ноутбуки - 1 шт., ліжка металеві - 46 шт., бойлери - 1 шт., виготовлено дошку оголошень - 1 шт., оголошення в газетах, буклети,
костюми «Майстер Євро» - 6 шт., придбано комплекти приладів учнівських (датчик освітлення, кутовий масштаб, прилад КП-139, сито та ін.), факс -1 шт.,
системний блок -1 шт., принтер - 1 шт., медичні препарати, здійснено фотодрук стендів на банерній тканині, придбано запасні частини для ремонту
автомобілів, картингів, будівельні матеріали для поточного ремонту, періодичні видання.
Хочеться також зазначити, що батьківський комітет студентів БАДТ НТУ абсолютно підтримує та сприяє роботі благодійного фонду «Довіра». Внески
проходять виключно через банківські рахунки, а їх рух можна елементарно контролювати. Думаємо, що всі помітили, як змінилася та продовжує щорічно
покращуватися матеріально – технічна база нашого навчального закладу. Зроблено вже досить багато, але є ще невирішені проблеми, на які, на жаль,
держава просто «закриває очі». Тому без допомоги небайдужих просто не обійтися. Ми дякуємо всім, хто вніс і продовжує вносити посильну частку в
розвиток нашої Альма – матер і сподіваємось на подальшу співпрацю задля нашого спільного майбутнього – високоосвічених молодих людей!
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Забута історія
У вересні 2013 року Україна відзначала 149-ту річницю із дня народження
Михайла Михайловича Коцюбинського, одного із найвидатніших діячів
української культури кінця ХІХ – початку ХХст., неперевершеного майстра
соціально – психологічної прози.
Дитячі роки великого Сонцелюба, нашого земляка М. Коцюбинського –
найменше досліджена в його житті доба. Умовно дитинство можна поділити на
три періоди: Вінницький, Барський та Шаргородський. Вінницький охоплює з
17 вересня 1864р. до 1871р., коли сім’я залишила Вінницю і переїхала до Бару.
Оселилася родина Коцюбинських біля руїн фортеці у будинку купців Штоків,
де займали 6 кімнат, кухню і коридор.
Бар тих років – невелике повітове містечко. У місті була єдина школа.
М.Коцюбинський спочатку навчався вдома, а 1875 р . його віддали до третього
класу Барської народної школи. Під руїнами Барської фортеці часто
зупинялись кобзарі. Лірник Купріян деякий час жив у родині Коцюбинських.
Тому найяскравіші враження письменника пов’язані з легендами й переказами
про боротьбу українського народу з татарами, турками та поляками. Його уява
малювала ті героїчні часи.
Про своє дитинство у нашому місті М. Коцюбинський з теплотою згадував в
автобіографічному листі до видавництва «Вік» 1902р. «Дитячі літа мої досить
щасливі: первак – я був улюбленцем в сім’ї , особливо матері, од якої я дістав
її психічну організацію, чутку і вразливу. Ми були у великій приязні і власне я
їй завдячую нахилом до всього гарного та любов’ю і розумінням природи».
Три роки дитинства і отроцтва М. Коцюбинського в Барі залишили глибокі
сліди в його свідомості. Вони стали цеглиною у фундаменті демократичного
світогляду,
майстерності
нашого
славетного
земляка,
великого
Сонцепоклонника. З Бару сім’я Коцюбинських у 1877р. переїхала в Шаргород.
17 вересня 2013р. Барська районна молодіжна громадська організація «Майбутнє України» згадала великого письменника і провела історикозначний
вечір біля будинку, в якому проживав М. М. Коцюбинський. Ми хвилюємося за подальшу долю будинку М. Коцюбинського, який знаходиться в аварійному
стані і його доля, на жаль, незрозуміла.

Ранок у дорозі – і ми в Кам`янці-Подільському…
5 жовтня студенти БАДТ відвідали історичне місто Кам`янецьПодільський, що розташоване у мальовничій місцевості на річці
Смотрич за 20 км до її впадіння в річку Дністер. Це місто зачаровує своїм
романтичним настроєм, тут легко дихати та мріяти, любити і відчувати
кожну мить життя сповна. Місто легенд, дивовижних краєвидів та
захопливих історій - так відгукуються про Кам'янець-Подільський
численні туристи та називають його «перлиною на камені». У Кам'янціПодільському на кожному кроці можна знайти щось цікаве, тільки
потрібно бути уважним. Приїхали ми до Кам’янця зранку і відразу ж, не
марнуючи часу, пішли у Старе місто.
Нас вразила велика кількість старовинних красивих будинків. І не
тільки житлових, а й адміністративних. Наприклад, ратуша (XIV-XIX ст.)
дуже красива. Думаю, що вона найкрасивіша після бучацької. І в
хорошому стані. Там міститься музей.
Ще одна незвичайна споруда Кам’янця – кафедральний собор Петра і
Павла (XVІ- XVІІІ ст.) Краса його починається з дивовижних воріт –
проходиш через них і складається враження, що в іншому вимірі
опиняєшся.
У дворі костьолу стоять статуї. Взагалі, дуже затишно в ньому. Поруч
з костелом – мусульманська башта-мінарет із встановленою на ній
християнської Дівою Марією.
Ще є в Кам’янці вірменська церква (XIV- XVІІІ ст.) Точніше - її дзвіниця
і руїни самої церкви – все, що залишила радянська влада Поруч –
стримана православна церква Св. Миколая (ХІV ст.) з симпатичною
дзвіницею, а також монастир домініканців (XIV- XVІІІ ст.), до якого
входить костел знову ж Святого Миколая (1750 р.) Тут же поруч –
історичний музей, у дворі якого стоїть незвичайний віз.
Одна з найдавніших культових споруд міста – церква Петра і Павла (1580р.), що розмістилася на вулиці Татарській. На вигляд вона зовсім непримітна
Але ж має багату історію.
З культових споруд відзначу акож дуже витончений Трінітарський костьол (1750-1765 рр.), що неподалік від фортеці. Біля нього продають сувеніри.
Крім фортеці, в Кам’янці є багато інших фортифікаційних споруд. Розташовані вони доволі-таки компактно, тобто уздовж берегів Смотрича, тому знайти їх
неважко.
Нарешті – фортеця! Це чи не останнє, що ми подивились у Кам’янці. Найвідоміша пам'ятка міста! Головна оборонна споруда в комплексі укріплень
Кам'янця та «романтичне серце» за сумісництвом. Фортеця є пам'яткою фортифікаційного мистецтва 12-18 ст. Протягом багатовічної історії замок
перебудовували і удосконалювали залежно від оборони, це продовжують робити й зараз, але задля загального вигляду будівлі. Кожна башта, підземелля,
галерея, мур та каземат мають свої історії та призначення.
Перше враження про фортецю – багато туристів. Фортеця схожа на декорацію до фільмів. Можна полазити сходами, залізти у башти і в підвал зі
страшним колодязем. Загалом - нам дуже сподобалося. Уявляю, якою була фортеця, коли була цілою!
Ми провели в Кам’янці один день. Але він запам’ятався чи не найбільше! Море вражень і чудового настрою привезли з собою додому!

Барська районна молодіжна громадська організація «Майбутнє України» провела Марш Слави Героїв!
13 жовтня 2013 року Барська районна молодіжна громадська організація
«Майбутнє України» провела Марш Слави Героїв, присвячений пам'яті вояків
Української Галицької Армії, які полягли за волю України в 1919 році на
території Барського району.
На початку колони представники молодіжної організації несли гасло
"Українська Галицька Армія - місто Бар - ми пам'ятаємо, ми пишаємося!".
Молоді патріоти також тримали плакати із надписами: «Вічна пам'ять і слава
героям УГА». Під вигуки «Слава Україні! – Героям Слава!», «Воякам
Української Галицької Армії тричі! – Слава! Слава! Слава!» учасники маршу
пройшли від пам'ятника українського пророка Тараса Шевченка до могили
вояків УГА на старому православному кладовищі Бару.
На могилі воякам УГА священики Української греко-католицької церкви
відправили поминальну панахиду, після чого відбувся мітинг-реквієм.
Заступник голови Барської районної молодіжної громадської організації
«Майбутнє України» Андрій Підвальнюк, виступаючи на мітингу, заявив:
"Сьогоднішній захід підтверджує, що теперішньому українському молодому
поколінню міста Бар є кого наслідувати, брати приклад незламності духу,
боротьби за українську Україну".
Михайло Піддубний зачитав історичну довідку про події 1919 року. На
мітингу також виступили Сергій Кривонос та Михайло Фрик.
Ми запрошуємо молодь вступати до наших лав!

Кривоніс С.С.

Якщо не бігаєш коли здоровий, будеш бігати коли захворієш
У зв’язку із загрозою можливого спалаху захворювань на гострі респіраторні інфекції (ГРІ), нагадуємо:
ГРІ - це велика група гострих вірусних захворювань, які характеризуються повітряно-крапельним шляхом передачі та переважним ураженням верхніх
дихальних шляхів. Грип є найбільш поширеним гострим респіраторним вірусним захворюванням, особливість якого у надзвичайно швидкому поширенні і
вираженій інтоксикації. Механізм передачі вірусу грипу - повітряно-крапельний. Грип може призвести до тяжких ускладнень з боку легеневої, серцевосудинної, нервової, ендокринної систем.
Профілактичні заходи спрямовані насамперед для підвищення резистентності організму до дії
збудників грипу, а також інших ГРІ та ГРЗ.
Ефективними, особливо у період підвищення захворюваності, фахівці відзначають наступні методи
профілактики:
- повноцінне харчування з включенням вітамінів у природному вигляді;
- загартовування та часте провітрювання приміщень;
- вживання загальнозміцнюючих та тонізуючих препаратів;
- відмова від паління та інших шкідливих звичок.
Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема:
- часто мити руки з милом, особливо після відвідування хворих та місць масового скупчення людей;
- прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлі та пчиханні;
- широко застосовувати засоби нетрадиційної (народної) медицини, гомеопатичні препарати,
оксолінову мазь.
Захворювання здебільшого починається гостро, з проявів загальної інтоксикації (озноб, відчуття жару, сильний головний біль, біль в очах). Хворого
турбують загальна слабкість, ломота в попереку, крижах, суглобах, м'язовий біль, порушується сон. Привертає увагу вигляд обличчя хворого: гіперемія,
одутлість, блискучі очі — загалом воно нагадує обличчя заплаканої дитини. Інкубаційний період при грипі коливається від декількох годин до 3 діб.
Здебільшого на другу добу хвороби з'являється сухий кашель, починає турбувати біль у грудях.
На 3-5 добу кашель м'якшає, з'являється незначна кількість слизового мокротиння. Носове дихання порушене через набряк слизової оболонки. Вже в
перші години температура тіла може сягати 39-40°С, утримуватись на такому рівні 2-3 доби. Проте, якщо в подальшому гарячка продовжується або
розвивається її друга хвиля (загалом триває довше 5-7 діб), це свідчить про розвиток бактеріальних ускладнень.
Лікування ГРВІ та грипу є складною проблемою, тому його має визначати медичний працівник. Не потрібно займатись самолікуванням. Це небезпечно!
Але якщо вже трапилася біда і Ви захворіли, то негайно звертайтеся в кабінет № 120, там своєчасно отримаєте першу невідкладну допомогу та
консультацію. При своєчасному і правильному лікуванні хвороба закінчується повним одужанням.
Отож, будьте здоровими та бережіть себе!

медсестра БАДТ НТУ

Нова робота майстра прикрасила нашу Альма – матер
Колоритність, самобутність і, якщо хочете, автентичність кожного авторитетного і популярного навчального закладу – будь - якого рівня створюють і
визначають його традиції. У Барському автомобільно - дорожньому технікумі НТУ їх чимало - патріотичних і народознавчих, духовних і розважальних. Традиції
збагачувати актову залу БАДТ оригінальними масштабними художніми полотнами лише кілька років, але у цьому ряду вона на одному із чільних місць.
Ще на початку 2000-х тут з'явилася перша величезна картина самобутнього місцевого художника, колишнього редактора нашої газети Павла Тимошенка, на
якій він зобразив сучасний Бар зі сторони Чемерис-Барських. Не один рік ця робота залишалася самотньою у найкращій актовій залі району, аж доки у Барі не
з'явився Руслан Корженюк. Після довгих і непростих роздумів, сумнівів і вагань він таки пристав на давно виношувану директором технікуму Йосипом
Кібітлевським ідею - створення своєрідної художньої галереї про сиву минувшину рідного краю.
Надзвичайно відповідальна справа, зважаючи на збір правдивої історичної інформації, найдрібніших фактів і деталей, прихованих пеленою віків.
Надзвичайно важка робота, зважаючи на розмір полотен, що народжуються у звичайній міській квартирі. А відтак - надзвичайне емоційне піднесення і по-справжньому позитивні емоції, коли перед сотнями пар небайдужих і вдячних очей відкривається результат твоєї піврічної (а інколи й більше) праці, праці пензля і
душі.
Першою картиною Руслана Корженюка для технікуму став пейзаж - вид на Бар зі сторони р. Рів початку XX ст. Це полотно, як і наступні, художник творив у
співавторстві з краєзнавцем Миколою Йолтуховським, котрий став і науковим консультантом, і добрим порадником, і просто старшим товаришем, без підтримки якого втілити задумане навряд чи вдалося б.
Наступна картина - батальна сцена штурму Барської фортеці у 1648 році. Доволі цікаве історичне полотно, яке згодом однозначно увійде до краєзнавчих
монографій, наукових і подарункових видань про історію землі подільської.
І ось ще один знаковий історичний епізод, увіковічений на полотні, - надання Бару магдебурзького права, 1540 рік. Презентація цієї картини за участю
громадського, мистецького і студентського загалу відбулася нещодавно в актовій залі БАДТ НТУ. Як завжди - красиво, щиро і колоритно.

За інформацією газети «Подільський Край»

Весела перерва
Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку
копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про
скасування кріпосного права у 1861 році.
*****
Вовочка на уроці зоології:
- Я вчора знайшов чотирьох мертвих мух. Два самці і дві
самки.
Вчитель дивиться скептично на учня:
- А як ти зміг визначити їхню стать?
- Дуже просто! Дві приклеїлися до пива, а дві - до дзеркала!
*****
Пенсіонер йде повз школу і бачить, що поруч з нею стоїть екскаватор – явно з метою знесення старої будівлі. І
на нього тут же нахлинули спогади. Він підходить до молодого машиніста екскаватора і каже йому:
- Синку, а я ж колись у цій школі вчився. Стільки років пройшло, до цих пір не можу забути. Ти навіть не
уявляєш, які спогади у мене з нею пов’язані…
- Діду, це, звичайно, все дуже зворушливо, але мені треба працювати.
- Почекай. Не відмов старому в проханні. У мене ж є мрія, пов’язана з цією школою.
- Ну і ..?
- Дай і мені по ній пару раз «двинути»!
*****
Новий українець вирішив придбати собі ―Бугатті Ваєрон‖. Зайшов у
магазин і передав продавцеві чек на кілька мільйонів доларів.
- Дякую за покупку. А чим накажете видавати ―здачу‖?
- … ―Славутами‖…
*****
Діти з вчителькою знялися на фотку. Вчителька переконує їх купити собі
по фотографії:
- Уявіть, як це чудово! Коли вже будете дорослими, подивитесь на фото і
скажете:
―А ось Марічка, вона тепер актриса. А це ось Петрик, він тепер лікар…‖
Тут пролунав тихий голос Вовочки із задньої парти:
- ―А ось це Марія Іванівна, вона давно вже померла…‖
*****
Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй виходити заміж: за
директора школи чи за тракториста. З одного боку швидкий кар’єрний
ріст, а з іншого - без трактора до школи не доберешся…
*****
Оголошення: Молода вродлива блондинка 90х60х90, очі - блакитні, зріст
180 см, розумна, вмію готувати, матеріально забезпечена. Продам гараж.

Шлях до перемог
Хвилювання перед конкурсами, щирий сміх від побаченого, підтримку вболівальників, захоплення, радість та гордість за свої команди – усі ці
емоції відчули та пережили студенти та викладачі БАДТ НТУ, адже 10 жовтня відбулися змагання, приурочені Дню автомобіліста та дорожника. Вони
стали уже традиційними та найочікуванішими не тільки для нашого навчального закладу, а й для жителів та гостей міста. Тому студенти так завзято і
натхненно готуються. Потрібно усім довести, що вони – найкращі. Формують команди, пишуть віршовані привітання, малюють стінгазети, готують
інсценізації, співають та танцюють, але найголовніше - доводять свої вміння та навики професійної майстерності.

На огляд незалежного та справедливого журі були представлені команди: «БЕМС» (спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів»), «VIVA» (спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»), «АВТОСТОП» (спеціальність
«Організація перевезень і управління на автотранспорті») та «КАДІЛАК» (спеціальність «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання»).

Усі учасники проявили креативність та артистизм у першому конкурсі під назвою «Візитівка».
Свято розпочалося з ефектного виїзду наших гостей - байкерів. Публіка була у захопленні! Разом з ними виїхала команда «АВТОСТОП»,
яка перевтілилася у митників. «КАДІЛАК» впевнено виїхала на своєму «ЗАЗ-965». Команда приємно вразила глядачів майстерною акторською
грою. «БЕМС» прибула на мотоблоці, яким керувала тендітна дівчина.

Справжній козацький дух, інтелект, вправність та професійну майстерність продемонстрували учасники команди «VIVA», які й стали переможцями
конкурсу. Глядачів також приємно здивував флешмоб за участю не лише учасників команди , а й вболівальників.
Глядачі та журі уважно слідкували за конкурсами з інтелект – розминки, де потрібно було підтвердити знання знаків і логотипів автомобілів та
правил дорожнього руху. Учасники команд також довели, що можуть і колесо швидко змінити, і автомобіль на точність зупинки водити, і вміло в
уявний «гараж» заїхати, і маневрування, плавність та швидкість руху продемонструвати.
Урочиста частина нагородження запам'яталася присутнім гучними оплесками, словами подяки і взаємними привітаннями. Вміння наших студентів
проявити себе у таких змаганнях є першим кроком на шляху до перемог у їхньому житті.

Олійник І.В.
Комп’ютерне забезпечення
Барського автомобільно –
дорожнього технікуму.
Листування з читачем – лише на
сторінках газети. За точність
викладених фактів та реклами
відповідальність несуть автори та
рекламодавці. Редакція не завжди
поділяє думку авторів публікацій.
При підготовці номера
використана інформація з мережі
Інтернет
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