
Будні та перемоги в 2007
році

лютий - Бронзова медаль у номінації
“Упровадження здобутків педагогічної
науки в освітню практику”

лютий - Почесне звання “Лідер
сучасної освіти”, “За багаторічну
науково-педагогічну діяність з
інноваційного розвитку освіти України”

лютий - Диплом за високі творчі
досягнення в удосконаленні змісту
навчально-виховного процесу.
березень - Диплом ІІІ ступеня за
перемогу  в обласному фестивалі
юнацької творчості “Чисті роси” в
номінації “Художнє виконання” серед
учнів ПТНЗ.
квітень  - Диплом І ступеня за
перемогу  в обласному фестивалі
юнацької творчості “Чисті роси” в
номінації “Хореографічне мистецтво”
серед учнів ПТНЗ.
червень - випуск кваліфікованих
працівників - 425, дипломи з відзнакою -
13, молодші спеціалісти - 67, дипломи з
відзнакою - 4.
жовтень - директору училища
присвоєно почесне звання “Заслужений
працівник освіти України”.
жовтень -викладач Грибик Т.А.
нагороджена Нагрудним знаком імені
А.Макаренка.

жовтень - диплом за розробку та
упровадження у навчально-виховний
процес інноваційних освітніх технологій.
жовтень - почесне звання у номінації
“Інновації в навчальному процесі”.
жовтень - Диплом за зайняте І місце
в обласному конкурсі робіт юних
фотоаматорів “Моя Україно!”.
жовтень - отриманий Грант у сумі
30 000 гривень в рамках реалізації
обласної Програми розвитку
інформаційних телекомунікацій та
інноваційних технологій  в закладах освіти
області 2006-2010.
листопад - на обласному конкурсі
краси “Міс Профтехосвіта 2007”
переможцем стала учениця І курсу групи
№16 Олійник Аліна, якій  присвоєно титул
“Міс Профтехосвіта 2007”.
листопад  - в ІІ етапі VIII
Міжнародного конкурсу української мови
ім. П.Яцека переможцем стала учениця
ІІІ курсу групи № 14 Ковтун Тіна.
2007 рік  - Диплом у номінації
“Ефективне використання інформаційних
технологій та телекомунікаційних засобів
навчання у професійно-технічних
закладах”  (Перша Всеукраїнська виставка
інноваційних проектів професійно-
технічної освіти).

В житті людському є різні дати - день
народження, день повноліття, день
одруження. Дехто щасливо доживає до
срібного весілля і навіть золотого. Проте є
дати, які є своєрідним рубежем. Це
одночасно іспит за багатолітню копітку
працю і сходинка на новий виток звершень...

З Днем Захисника
Вітчизни!

Це свято багатогранне. В залежності
хто як його розуміє. Люди старшого
покоління сприймають з позиції
пережитого, молоді здебільшого
трактують його по різному.
Захисник – це святе слово. Захищати

можна за обов’язком або за велінням
серця. В обох випадках – це велична
благородна справа. І коли справедливо
захищаються інтереси близьких та
чужих людей, захищаються ідеї та
родинні інтереси, тоді праця та зусилля
цих людей спрямовуються на
зміцнення держави.
Це можуть зробити тільки люди

сильні духом, наділені внутрішньою
красою та гармонією.
В цьому і полягає, мабуть, суть

Захисника Вітчизни – робити все
можливе для зміцнення сім’ї,
покращення добробуту людей.
То ж хотів би побажати до Дня

Захисника Вітчизни усім міцного
здоров’я, успіхів у праці та навчанні,
незгасимого бажання робити людям
добро.
Хай усім щастить.
З повагою О.Д.Дмитрик

Зі святом !!!

Громадська газета №19(44) за січень, лютий, 2008 р.
Державного професійно-технічного навчального закладу
“Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище”

На фото - Президент України Віктор
Ющенко вручає директору училища
Дмитрику Олександру Дмитровичу
знак “Заслужений працівник освіти
України”

Шановний Олександре
Дмитровичу!

Вітаємо Вас із присвоєнням почесного
звання «Заслужений працівник освіти
України».
Не зупиняйтесь на досягнутому, ідіть

вперед, адже дорогу долає той, хто йде!

Зі святом Вас дорогі жінки!

З наближенням 8 Березня, як і в природі з
наближенням весни  відбуваються процеси пробудження
та відродження, так і в душах кожного чоловіка

з’являється відчуття святковості,
гарного настрою, бажання
робити добрі справи.
Мабуть, це не випадково.
Жінка уособлює в собі
велику гармонію життя,
природи, вічності. Вона є
тією, від якої залежить
життя на землі, майбутнє
дітей, міць сім’ї, усе величне
та прекрасне.
Хотілося, щоб тільки ці

якості були у жінці, щоб вона
не розмінювалася на дрібниці.
Все, що дано Богом, кожна жінка
з величчю та ніжністю проносила
через усе своє життя.

Хай Вам щастить на
добрих людей, вірних друзів,
здоров’я міцного, бажаю
кохати та бути коханими.

З повагою
О.Д. Дмитрик
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Спостерігаючи за
проведенням уро-
чистої лінійки, яка
була присвя-чена
випуску учнів

груп № 32, 35, 46, я подумала: «Ось настає
мить прощання з рідним навчальним
закладом, педагогами, друзями та
майстрами». З глибоким болем та
смутком і водночас з невтримною радістю
учні випускних груп сьогодні, а наша
група незабаром, залишають рідне
Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище (ВПУ № 4).
Попереду - доросле життя, життєві
перешкоди, які будуть зустрічатися в
кожного на тернистій дорозі. Життя - це
«практика без теорії», і тому воно таке
різноманітне і непередбачуване людьми,
і тому дуже важливо вірити в світле
майбутнє, долати труднощі і просто
радіти тому, що живеш.

Здається, що нещодавно ми пізнали
один одного, зуміли пристосуватися до
педагогічного колективу, який виховав в
нас, перш за все, особистостей, допоміг
визначитися і зрозуміти свою ціль в житті.
Пригадую, як  нещодавно, нам з гордістю
передали естафету старшокурсники, яким
так само жаль було залишати рідне
училище. За ці три роки навчання ми
зуміли стати великою дружньою
родиною, навчилися долати перешкоди на
шляху пізнання, розуміти і допомогати
один одному.

Мені шкода, що ми навчаємося
останній рік в стінах рідного   училища. Я
щиро вдячна, передусім, адміністрації, що
постійно оновлюють технічну базу,
викладачам, майстрам, які  застосовувють
в навчанні сучасні технології, прагнуть до

Випуск 2008 року
новацій,  передають неоціненний багаж
знань своїм учням.

Дякую долі, що привела нас в цей
навчальний заклад, який дав нам
початковий старт в доросле життя. Я хочу,
щоб кожен з учнів Вінницького
міжрегіонального вищого професійного
училища знайшов себе на професійній
ниві. Також щиро хочемо подякувати
дорогому майстру Діденко Олені
Василівні за просту і людяну душу, за
щире серце і доброту, за працю і безмежне
терпіння до нас. Отож, дорога Олено
Василівно, нехай Господь оберігає Вас від
зла, хвороби та журби і ласки щирої
бажаємо завжди!

Особливу вдячніть висловлюємо
класним керівникам: Бурі О.М. та
Жиліній Л.В, яка сьогодні ще хворіє.
Бажаємо Людмилі Володимирівні швидко
одужати і повернутися до нас, до свого
колективу. Також висловлюємо вдячність
таким викладачам, як Маліхатко О.Ф.,
Джус М.В, Янківській Г.А, Плохіх Г.В,
Яричук Н.В, Тозюк С.Ю, Бойко Т.П,
Кандибальському А.В, Жилі Н.П,
Камінській М.М, Тютюннику М.М. та ін.

А учням і випускникам навчального
закладу бажаю йти до поставлених цілей,
долати труднощі, нехай наступні роки
будуть роками роздумів, кропіткої праці і
творчого зростання. Нехай ваша доля
простелиться широким  квітучим шляхом,
на якому будуть зустрічатися лише хороші
люди.

Пам’ятайте, що все залежить тільки
від вас! Не зупиняйтеся на досягнутому,
самовдосконалюйтесь, об’єктивно
оцінюйте себе та інших, долайте негативні
риси і намагайтеся набувати позитивних,
працюйте над інтелектуальним і духовним
розвитком і тоді кар’єрний успіх і
особисте щастя вам гарантовано!

З повагою Галка Анна, учениця
групи № 12.

У 2006 році у ДПТНЗ «Вінницьким
міжрегіональним вищим професійним
училищем» (ВПУ- № 4) було розпочато
навчання за новими державними
стандартами професійно-технічної освіти.
Однією з трьох пілотних груп, набраних
на базі повної загальної середньої освіти
була наша група - група №35 за
інтегрованою професією 4112/7241.1
«Оператор комп’ютерного набору.
Електромеханік з ремонту та
обслуговування лічильно-
обчислювальних машин». Учні 35 групи
навчались в училищі 1,5 року, спочатку
отримавши робітничу професію
«Оператора комп’ютерного набору» ІІ
категорії, згодом отримали ще одну
«Електромеханік з ремонту та
обслуговування лічильно-
обчислювальних машин». Перед
підсумковою державною атестацією учні
гр. № 35  проходили виробничу практику
на різноманітних підприємствах та
установах м. Вінниці, Вінницької,
Черкаської, Житомирської областей. Ми
можемо з гордістю відзначити відгуки
керівників практики та керівників
підприємств лише позитивні, більшість
випускників отримали запрошення
залишитись на роботу.

Навчання у групі 1 вересня 2006 року
розпочали 32 учні, по закінченню І рівня,
отримавши професію «Оператор
комп’ютерного набору», троє учнів
вирішили працевлаштуватись,
продовжити навчання у ВНЗ - 3 учні,  один
учень пішов служити до лав Збройних сил
України. Всі інші закінчили повний курс
навчання, здобули професію
«Електромеханік з ремонту та
обслуговування лічильно-
обчислювальних машин», з них 4 учні -
Білоглазов Андрій, Головчук Микола,

К а з ь м і р у к
Олександр та
Палашевський
Станіслав -
з а в е р ш и л и
навчання, от-
римавши дип-
ломи з відзна-
кою, 17 учнів
навчались на 7-
12 балів, група
брала активну
участь в
художній самодіяльності та громадському
житті училища. Багато хто пам’ятає
комедійний виступ групи по мотивам
серіалу «Не родись вродливою». Завжди
учні приходили на допомогу викладачам
та майстрам виробничого навчання по
встановленню, оновленню програмного
забезпечення.

14 учнів групи вирішили продовжити
навчання і здобути спеціальність
«Експлуатація систем обробки інформації
та прийняття рішень». Висловлюючи
думку всіх батьків, діти яких навчалися в
групі № 35, можу сказати: «Ми дуже
вдячні керівництву навчального закладу
та групи за чуйне батьківське ставлення,
ґрунтовні знання та практичні навички,
здобуті нашими дітьми в училищі. Багато
з батьків не очікували, що їх діти зможуть
досягти таких високих результатів в
навчанні та на виробництві».

Керівництво групи: майстер
виробничого навчання Драчук Н.В.,
класний керівник Уманець В.О., батьки та
учні групи жалкують, що так швидко
пройшов час навчання, але дуже раді, що
спільна праця принесла чудовий
результат.

 З повагою голова батьківського
комітету групи № 35 Марченко М.Г.

Ось і
прийшов цей
радісний і
водночас сумний
День – День
випуску. Перша
група, яка навча-
лася за новими
державними стан-
дартами за профе-

сією “Оператор комп’ютерного набору.
Обліковець”, як кажуть – перша ластівка.

1 вересня 2006 для нас пролунав
перший дзвоник. Промайнули півтора
року.

Якими вони були для нас? Дні, місяці
насичені кропіткою роботою. Ми, як
губка, вбирали знання та вміння, якими
щедро ділилися з нами викладачі та

майстри виробничого навчання. За цей
час ми зрозуміли, що таке бухгалтерський
облік, навчилися працювати на
персональному комп’ютері.

Але ми встигали не тільки вчитися,
життя училища, всі заходи були і нашим
життям. Наша група брала активну участь
у огляді художньої самодіяльності, зборі
вторинної сировини, виставці виробів з
природного матеріалу, конкурсі
фотоаматорів та інші. Нам є чим
пишатися: дві учениці нашої групи № 32
Порицька Світлана та Ноябродська Олена
по закінченню  училища отримали
дипломи з відзнакою.

Можливо, ми не завжди були
слухнянями, гарними учнями. Іноді ми
приносили вам прикрощі. Щиро просимо
пробачення за це.

Дякуючи Вам, ми
п о д о р о с л і ш а л и ,
змужніли, отримали
знання та вміння, які
стануть нам в нагоді на
дорозі професійного
життя.

Шановні викладачі,
майстри виробничого
навчання, адміністрація!
Низько вклоняємося
Вам, дякуючи за
терпіння, щирість душі,
за той багаж знань, яким
Ви щедро ділилися з
нами.
Випускниця 2008 року

Панич Ольга

Для вдосконалення інформації щодо
професійної орієнтації молоді
розповсюдження інноваційних,
педагогічних, виробничих технологій
навчання та виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2005 року  «Про затвердження Державної
програми. Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті та науці на 2006-2010 рр.»
проводиться Всеукраїнський конкурс на
кращий Internet–сайт професійно-
технічного навчального закладу.

Зазначений конкурс проходить у три
етапи: попередній – ПТНЗ протягом
першого півріччя навчального року
готували і подавали відповідні матеріали
до 31 грудня 2007 року, у Навчально-
методичний центр ПТО, де журі
розглядали надані матеріали та визначали
призерів, а далі сайти призерів направлені
на заключний етап на Всеукраїнського
конкурсу. При оцінюванні конкурсних
матеріалів на другому і завершальному

етапах членами журі враховувалося
структура сайту, його дизайн та зміст.

Робота творчого колективу по
створенню сайту була високо оцінена
журі. Сайт навчального закладу посів
перше місце.

Вітаємо творчу групу викладачів:
Мельничук Л.В., Коломійчук Л.О.,
Скороденко М.В., Тозюк С.Ю.,
Ткачук Г.Е., Кізім С.С. та методиста
Ткаченко С.І., Смирнова А.В. (техніка
- програміста), які працювали під
керівництвом Кадемії М.Ю.
(заступника директора з НР) і
Воронюка О.М. (заступника
директора з ІТ) з першою перемогою
і бажаємо перемоги на
Всеукраїнському конкурсі.

Завітайте до нашого сайту
http://vmvpu.vn.ua

Заступник директора з ІТ
Воронюк О.М.

В 2007- 2008 навчальному році обласний
комітет з фізичного виховання та спорту
проводить Кубкові змагання  по ігровим видам
спорту замість традиційної Спартакіади ПТНЗ
області. Першим ігровим видом був
баскетбол – юнаки. Два дні, 8 та 9 лютого,
збірні команди 20-ти ПТНЗ області  брали
участь в змаганнях. Наша команда провела дві
зустрічі в зональних змаганнях з командами
Вінницького ПЛПП (№ 14) та ЦПТО № 1, в яких
впевнено перемогли, посівши І місце в зоні. В
фінальних зустрічах зіграли з командою
Зозівського ПАЛ, а в боротьбі за 1-2 місце
зустрілись з переможцем тогорічних змагань-
командою ВХПТУ-5. Обидві зустрічі
закінчилися впевненою перемогою наших
спортсменів. Команда виступала в такому
складі:
1. Білоус Володимир – капітан команди –
гр. № 6
2. Білоус Андрій – гр. № 6

3. Фурманюк Андрій – гр. № 6
4. Поперечний Ігор – гр. № 50
5. Будяк Сергій – гр. № 43
6. Лошак Богдан – гр. № 37
7. Огирчук Олексій – гр. № 18
8. Шумний Вадим – гр. № 26
9. Храновський Роман – гр. № 2
10. Ратич Олександр – гр. № 21
11. Бойко Віктор гр. № 42
12. Плющиков Володимир гр. № 42

Тренер команди: Харченко Юрій
Олександрович.

За І місце в змаганнях команда
нагороджена Кубком та дипломом І
ступеня. Всі учасники команди
нагороджені дипломами.

Наприкінці  лютого  місяці відбудуться
змагання за Кубок області ПТНЗ  з
волейболу між юнаками. Бажаємо нашій
команді впевненої перемоги.

Заступник директора з фізичного
виховання Харченко Ю.О.

Новий відлік … перемог Спартакіада
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Пропонуємо до Вашої уваги деякі роботи літературно–мистецького альманаху № 1. 2007
року.

Укладач: викладач української мови та літератури вищої категорії ВМВПУ
Мазуренко Світлана Павлівна

Альманах містить  літературні спроби та малюнки учнів ВМВПУ, поетичний доробок
педагогічних працівників училища.

Засобами поезії та художніми засобами передається краса і неповторність навколишнього
світу, любов до рідної землі, щирість почуттів,

роздуми про сутність людського життя. Продовження в наступних номерах газети.

 

 

День Святого Валентина
Февраль еще держит в объятиях Зиму,
Законы природы стараясь блюсти,
Святому однажды пришлось Валентину
Любовь от холодных законов спасти.

Столетия тихо друг друга сменяют,
И после Зимы снова будет Весна,
И только любовь никогда не растает
И вечною будет, как солнце она.

Любовь, как росточек, ранимый и
нежный,
Святой Валентин, ты любовь сбереги,
Сегодня пусть любят все так же, как
прежде,
Святую любовь сохранить помоги.

Пусть смотрят друг другу в глаза
умиленно,
Пусть песнь о любви не имеет конца,
Пусть возраст не станет преградой
влюбленным,
Пусть стрелы Амура тревожат сердца.

Татьяна Ивановна   БОНДАРЬ

Кажуть, що одного разу в одному місті
на землі зібрались разом усі людські
почуття і якості.

Коли НУДЬГА вже в третє позіхнула,
БОЖЕВІЛЛЯ запропонувало: «А давайте
зіграємо у хованки!»

ІНТРИГА нахмурила брови:
«Хованки? А що це за гра така?», і
БОЖЕВІЛЛЯ пояснило, що одне із них,
наприклад воно, розпочинає: закриває
очі і рахує до мільйона, а в цей час інші
ховаються. Той, кого знайдуть останнім,
шукатиме наступного разу і т. д.
ЕНТУЗІАЗМ затанцював з ЕЙФОРІЄЮ,
РАДІСТЬ так скакала, що вмовила
СУМНІВ, а ось АПАТІЯ, яку ніколи ніщо
не цікавило, відмовилась брати участь у
грі. ПРАВДА не захотіла ховатись, бо її
завжди в кінці кінців знаходять, ГОРДІСТЬ
сказала, що це дурна гра (її крім себе ніщо
більше не цікавило ), БОЯГУЗТВО дуже
не хотіло ризикувати.

- Раз, два, три, - почало БОЖЕВІЛЛЯ.
Першою сховалась ЛІНЬ, вона залізла на
найближчий камінь на дорозі, ВІРА
піднялась на небо, а ЗАЗДРІСТЬ сховалася
у тіні ТРІУМФУ,  який своїми силами зміг
вилізти на верхівку найвищого дерева.
БЛАГОРОДНІСТЬ дуже довго не могла
сховатись, так як кожне місце могло
виявитися ідеальним для її друзів.
Кришталево чисте озеро для КРАСИ.
Дупло дерева? Так це для СТРАХУ.
Крильце метелика? Для ШАЛЕНСТВА.
Подих вітру? Це ж для СВОБОДИ! Отже,
воно замаскувалось в промінчику сонця.
ЕГОЇЗМ знайшов для себе тепле і затишне
місце, БРЕХНЯ сховалась на дні океану (а
насправді вона заховалась в райдузі) , а
ПРИСТРАСТЬ і БАЖАННЯ причаїлись в
горловині вулкану. ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ

Легенда про кохання
навіть не памятала де вона заховалась, але
це не важливо.

Коли БОЖЕВІЛЛЯ дорахувало до
999999, Кохання все ще шукало, де б
заховатись , але всі місця були вже зайняті.
Але раптом воно побачило кущик троянд
і вирішило заховатись серед його квітів.

- Мільйон, -  сказало БОЖЕВІЛЛЯ і
почало пошуки.

Першою воно  звичайно, знайшло
ЛІНЬ.Потім почула,  як ВІРА сперечається
з Богом, а про ПРИСТРАСТЬ і БАЖАННЯ
воно дізналось по тому, як дрижить
вулкан, потім БОЖЕВІЛЛЯ побачило
ЗАЗДРІСТЬ  і здогадалось, де ховається
ТРІУМФ. ЕГОЇЗМ навіть не треба було
шукати, тому що місце де він знаходився
був вулик бджіл, що вирішили вигнати
звідти непрошеного гостя. В пошуках
БОЖЕВІЛЛЯ підійшло напитись до
потічка і побачило КРАСУ. СУМНІВ воно
побачило біля плоту (він вирішував з якого
боку йому заховатис). І ось всі були
знайдені: ТАЛАНТ -  в свіжу і соковитій
траві, ЖУРБА -  в темній  печері, БРЕХНЯ
-  в райдузі (якщо чесно то вона ховалась
на дні океану).

Ось тільки КОХАННЯ не могли
знайти. БОЖЕВІЛЛЯ шукало за кожним
деревом, в кожному потічку, на верхівці
кожної гори, і нарешті воно вирішило
подивитись у рожевих кущах, і коли
розсунуло гілля, почуло крик. Гострі
шипи троянд поранили КОХАННЮ очі.
БОЖЕВІЛЛЯ не знало що робити, почало
вибачатись, плакало, просило вибачення
і, щоб спокутати свою вину, пообіцяло
стати провідником КОХАННЯ. І ось з тих
пір, коли вперше на землі грали в
хованки...  КОХАННЯ сліпе, а
БОЖЕВІЛЛЯ водить його за руку...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Чи знайдеться на світі людина, яка ніколи і
нікого не кохала? Думаю – ні, немає таких людей,
в кого серце ні разу не завмирало в щасті чи в
печалі при одній лише згадці про кохану людину.
Кохання  не приходить до всіх в один рік, день і
час. Воно може прийти ще в шкільні роки, а
можна чекати його до сивини на скронях. Але
воно обов’язково прийде! Яким воно не буде –
чи щасливим, чи принесе страждання – це
залежить і від нашого виховання, і від нашої вдачі,
і від долі.

Кохання - це особливий стан душі людини,
коли закохана особистість в першу чергу прагне
зробити щасливим того, хто поряд з нею. Це
жертовне почуття, тому з покоління в покоління
передаються розповіді, легенди про тих, хто щиро
кохав, хто сподівався на чудо – зустріти свою

щасливу долю, хто страждав в ім’я великої любові.
В День Святого Валентина вшановують це світле почуття у всьому cвіті, гарно

його відсвяткували і в нашому навчальному закладі. Вихователі Маньківська Г.Г., Лисюк
Л.М., Бондар Т.І., культорганізатор Чорна О.М., та  Шикиринський А.Г. організували
для мешканців гуртожитку гарне свято з концертом, різноманітними конкурсами,
дискотекою. Звучали пісні про кохання у виконанні Шевчук Інни (гр. № 19), Качур
Іванни (гр. № 34), Терещук Мар’яни (гр. № 42), Войнаровської Руслани (гр. № 42),
Портей Світлани (гр. № 8), Калінушки Маріни ( гр. № 3), Білави Аліни (гр. № 3).

Не обійшлось без вручення призів. Переможців конкурсних програм було
нагороджено подарунками. Але найважливішим змаганням було обрання Міс і Містера
гуртожитку. За результатами голосування ними виявились Калінушка Марина та Бойко
Богдан. Багато було сказано гарних слів в
ім’я цього світлого почуття, подаровано
велику кількість щирих посмішок, щедро
роздано призів та палких закоханих
поглядів…

Тож побажаємо всім щасливого
кохання, щоб доля посміхалась та злагода
не цуралась, а любов окрилювала та
надихала на творчість.

Вихователь гуртожитку
Бондар Т.І.

Міс і Містер гуртожитку

День святого Валентина святкується
в Європі з XIII століття, в США – з 1777
року, а в Україні зовсім недавно – з 1990-х
років. І все ж таки день святого Валентина,
не дивлячись на свою неофіційність, є
найулюбленішим святом у багатьох
народів, перш за все тому, що в
сучасному світі дуже мало говорять про
кохання. В кожній країні є свої традиції і
особливості.

На початку минулого століття
американці в День Святого Валентина
почали дарувати марципани своїм
нареченим. Марципанові солодощі
вважались не шкідливими для здоров’я,
навіть корисними, оскільки в них багато
горіхів. В той час цукор був надзвичайно
дорогим і подарунок вважався
малодоступним. Цукор подешевшав, коли
для його виготовлення стали
використовувати цукровий буряк.
Недовго думаючи, американці стали дуже
швидко розвивати виробництво карамелі.
Карамельки, присвячені дню святого
Валентина, робили двох кольорів:
червоного та білого. Червоний колір
відображав пристрасть, а білий -
цнотливість.

В Італії день святого Валентина
називають «солодким днем», тому що
самим розповсюдженим подарунком до
цього свята є солодощі.

День святого Валентина. Звичаї та традиції...

У пристрасних французів прийнято
дарувати в день святого Валентина дорогі
прикраси. До речі, саме галантним
французам приписують винайдення
«валентинок».

Але найбільшим розмаїттям традицій
з приводу  найромантичнийшого свята
славиться Англія. Незаміжні дівчата
мають на «озброєнні» великий арсенал
ворожіння. Закохані власноруч випікають
для коханих солодощі у формі серця і
дарують ці ласощі за вечерею при свічках.

Однак, не в усіх країнах День Святого
Валентина користується популярністю.
Наприклад, в Саудівській Аравії це свято
взагалі заборонене. Араби вважають, що
західні традиції погано впливають на
молодь.

В різних народів звичаї чимось
відрізняються. Але в цілому, вони подібні.
День Святого Валентина - це свято для
двох, коли кожен може відкрити свою
душу іншому, не боячись бути
сентиментальним. Цей день можуть
використати сором’язливі та нерішучі
люди. Підпишіть листівку - «валентинку».
Одним словом, подаруйте коханим свято,
кажіть їм про свої почуття, але не тільки
14 лютого, а кожного дня.

Підготовлено за матеріалами
з Internet видань

Живу  тобою

Бринять тобою всі дороги,
Відлунюють тобою всі мости;
І линуть несподівані тривоги
В той край, куди спішать мої листи.
Не одшуміло ще тобою літо,
Тобою і весна не одцвіла,
І не зів’януть в безнадії квіти,-
Живу я тим, що у тобі знайшла.

Якби ти знав…

Якби ти знав, як боляче і важко
Змиритись з тим, що ти тепер не мій.
Скажи, чому, немов малеча в казку,
Я вірю у правдивість ворожінь?
Чарує тиша, змушує мовчати.
Востаннє сльози на очах…
Як добре те, що вмію я прощати,
Долать стражданням вистелений шлях.
                                        Ткаченко Ліля
                                         група №11

***
Здрастуй ранок!  Вигляну в вікно –
Сонце песиком лизьне  обличчя,
Вітер смутку здує полотно
Я щаслива! Я жива! Я-вічна
Моя радість росами дзвенить,
Мій неспокій з хвилею змішався.
Мить остання - то початку мить:
Кругообіг цей колись почався...
Час закручує тугу спіраль,
Мостить зорями  незнаний Всесвіт,

Жах і щастя, радість і печаль,
Буйство творчості, блюзнірства
розквіт...
Здрастуй ,вечір, - мудрий спокій дня,
Мої мрії злилися з туманом,
В моїм серці ночі глибина...
Я щаслива – завтра буде ранок!
Мазуренко Світлана Павлівна,
викладач української мови і
літератури
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Дорогі друзі! Ось і закінчиться скоро
навчання у вашій школі, і постає
неминуче питання: що робити далі? Одне
із розповсюджених рішень – здобувати
спеціальність у вищому навчальному
закладі. І це закономірно, адже освіта є
нині соціально значимою складовою
життя розвинутого суспільства, знаряддям
досягнення інтелектуального розвитку і
матеріального добробуту.
Рішення отримати професію чи вищу

освіту може бути викликано такими
мотивами, як: бажання постійного
пізнання нового, проникнення у
невідоме, природний потяг до
самовдосконалення; бажання отримати
найвищий соціальний статус; отримати
гарантії матеріальної незалежності і
забезпеченості; задовольнити власні
амбіції; бажання бути не гіршими за
інших.
Перед прийняттям рішення треба

визначитись з наступних питань: ким ви
хочете стати – кваліфікованим
робітником, працівником середньої ланки
або фахівцем з повною вищою освітою.
При цьому треба враховувати, що рівень
освіти в нормально розвинутому
суспільстві є перепусткою до посад
відповідного рівня й визначає тривалість
руху від однієї посади до іншої.
Дорогі випускники 2008 року,

наберіться терпіння, мужності,
впевненості в правильності власного
вибору і – вперед до незвіданих вершин
омріяної мети!
У нас для молодих людей є гарна

можливість через робітничу професію
прокладати шлях до майбутнього, адже
тільки висококваліфікований робітник
може бути висококваліфікованим
спеціалістом, конкурентоспроможним на
ринку праці, адаптованим до вимог
сучасного виробництва.
У нашому училищі на вас чекають

висококваліфіковані викладачі та майстри
в/н, сучасні методи викладання та новітні
інформаційні технології, які допоможуть
вам отримати ґрунтовні знання та
оволодіти практичними навиками з
обраної професії.
Упродовж своєї діяльності ДПТНЗ

“ВМВПУ” (раніше ВПУ № 4) відкрило
дорогу у світ знань, професійної
майстерності десяткам тисяч молодих
людей.
Колектив нашого навчального закладу

завжди відповідав вимогам часу і свою
діяльність будував так, що кожен учень
відчував, щоб його хист і вміння, його
мислення впишуться в умови
завтрішнього дня.
Так почни життя з якосної освіти.

Директор ВМВПУ
Дмитрик О.Д.

Лауреати виставки
«Сучасна освіта в Україні»

2002 р.  – бронзова
медаль  в номінації
«Інноваційні технології у
навчанні».

2003 р. – бронзова
медаль в номінації
«Комп’ютеризація і
і н ф о р м а т и з а ц і я
навчального процесу».

2005 р. – бронзова
медаль в номінаціі

«Упровадження профільного навчання в загальноосвітній  школі».
2006 р. -  срібна медаль в номінації «Комп’ютеризація і  інформація
навчання у загальноосвітній школі та профтехучилищі».

На базі 9 класів
Термін навчання - 2 роки 10 місяців

Юнаки та дівчата
1.  «Бармен. Офіціант» .
2.  «Кухар. Кондитер».
3. «Кухар. Офіціант».
4.  «Агент з постачання. Продавець

продовольчих товарів».
5. «Оператор комп’ютерного набору.

Обліковець».
6. «Оператор комп’ютерного набору.

Оператор комп’ютерної верстки».
Юнаки
7. «Оператор комп’ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та
обслуговування  лічильно-
обчислювальних машин».

8. «Кабельник-спаювальник.
Електромонтер лінійних споруд
електрозв’язку та проводового
мовлення».

Дівчата
9. «Оператор комп’ютерного набору.

Оператор поштового зв’язку».
10. «Секретар. Оператор комп’ютерного

 набору».
11. «Секретар. Оператор поштового
зв’язку»
12. «Оператор електрозв’язку . Оператор

поштового зв’язку».
13. За професіями «Кухар. Кондитер»,

«Оператор комп’ютерного набору.
Оператор комп’ютерної верстки»
будуть формуватися групи з числа
молоді, які  мають вади слуху.

На базі 11 класів
Термін навчання - 10 місяців

Дівчата
1. «Секретар. Оператор комп’ютерного
набору».
2. «Оператор комп’ютерного набору.

Оператор поштового зв’язку».
3. «Секретар. Оператор поштового
зв’язку».
4. «Оператор електрозв’язку. Оператор

поштового зв’язку».
5. «Оператор комп’ютерного набору.

Оператор комп’ютерної верстки».

Юнаки та дівчата
6. «Кабельник-спаювальник.

Електромонтер лінійних споруд
електрозв’язку та проводового
мовлення» (юнаки).

7. «Агент з постачання. Продавець
продовольчих товарів».

8. «Кухар. Кондитер».
9. «Кухар. Офіціант».
Термін навчання-1 рік 5 місяців
10.  «Оператор комп’ютерного набору.

Обліковець» .
11.  «Оператор комп’ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та

обслуговування лічильно-
обчислювальних машин»  (юнаки).

На ІІІ ступінь навчання
На базі робітничої професії з

отриманням
диплома молодшого спеціаліста

 (позабюджетне навчання)
Юнаки та дівчата

1. «Діловодство» – 1 рік 6 місяців
навчання

за спеціалізацією: «Секретар,
оператор комп’ютерного набору,
секретар адміністративний».

2. «Експлуатація систем обробки
інформації та прийняття рішень» – 1
рік 10 місяців навчання  за
спеціалізацією: «Технік -  програміст,
технік обчислювального центру».

На базі 11 класів
3. «Комерційна діяльність» – 1рік 10
місяців.

Зроби свій  вибір

В училищі працюють гуртки:
- вокально – інструментальний;
- хореографічний;
- сольного співу;
- художнього читання;
- декоративно – вжиткового

мистецтва

Працюють спортивні секції:
- з футболу;
- з волейболу;
- з баскетболу
- з настільного тенісу;
- з легкої атлетики;
- з силової гімнастики.

Учні отримують стипендію в
розмірі 150 гривен

 Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище запрошує на

навчання



На передодні свят пропонуємо
вам декілька рецептів страв до
святкового столу, які не заберуть багато
вашого часу, але нададуть вам та вашим
близьким гарного настрою.

Закуска з сиром
На 6 порцій
Сир плавлений гострий – 100г, масло вершкове 50г,
філе копченої риби 1 шт., томатна паста або кетчуп 1
ст. ложка, цибуля зелена мілко нарізана 1 ст. ложка,
Перець чорний мелений, печиво сухе різної форми
20шт, помідори, огірки, скибочки копченої ковбаси,
варене яйце.

1. Філе копченої риби дрібно січуть.
2. Сир змішують з маслом, додають перець і
ділять на три частини: у одну частину додають
цибулю, в іншу — копчену рибу, в третю — томат
або кетчуп, добре збивають.
3. На печиві розкладають шматочки помідорів,
огірків, яєць і ковбаси, а на них за допомогою кон-
д и т е -
рського
шприца

викладають  сирну  масу,  враховуючи
поєднання продуктів (на ковбасу — масу з
кетчупом, на яйце — з рибою і т. і.).

4. При подачі закуску укладають на блюдо і
оформляють шматочками помідорів, огірків,
зеленню.

Шніцель по – столичному
На 4 порції
Філе птиці  4 шт, батон вчорашній  1 шт., яйця
2 шт., масло вершкове 80 г, сіль,
Для гарніру: Картопля смажена у фритюрі,  600 г , фрукти
консервовані 200 г, помідори і огірки свіжі по 2 шт., масло вершкове 40 г,  гілочки петрушки і кропу.

1. Частину батона нарізують тонкою соломкою (0,2—1,5 см) і підсушують (краще робити це
напередодні).

2. Філе солять, змочують в яйцях, панірують в сухарях, приготованих з батона, і смажать 12—15
хвилин на розжареній сковороді з маслом при
160 °С з обох боків до золотистого кольору.
Потім нагрів зменшують і доводять до
готовності.

3. Консервовані фрукти нарізають скибочками,
ягоди залишають цілком, заливають сиропом
і прогрівають.

4. Батон, що залишився, без скориночок
нарізають скибочками за формою шніцеля і
обсмажують на маслі.

5. При подачі на порційне блюдо кладуть крутон
(обсмажений хліб), на нього шніцель,
оформляють прогрітими фруктами і
вершковим маслом. Збоку розміщують гарнір: картопля «Пай», свіжі овочі, консервовану
кукурудзу або зелений горошок. Оформляють зеленню.

5
У сучасному світі швидких технологічних змін та

стрімкого темпу життя не можна недооцінити значення
професій "Кухар", "Кондитер", "Офіціант"
у житті суспільства. Адже жодна людина не може жити
без харчування, а перетворити цю фізіологічну
потребу у вишукане дійство, що приносить
задоволення та хвилини щастя, до снаги лише
справжньому професіоналу, майстру кулінарної
справи. Не зважаючи ні на  економічні, ні на
соціальні зміни, людина, що обрала професію
кухаря, володіє спеціальними знаннями, уміннями
та любить свою справу, ніколи не знатиме проблем
із працевлаштуванням. Кухар - чи не
найпопулярніша професія на ринку праці, про що
свідчать дані Вінницького обласного центру
зайнятості.

Кондитер - це та професія, майстри якої
створюють свято у вирі буденності, передають
барви природи та свою творчу фантазію у
смачному солодкому диві. Небагато знайдеться
людей, котрі відмовилися б від витворів умілих рук
професіонала. Творчість кондитера здатна
задовольнити не лише гастрономічні, а й естетичні
та культурні смаки сучасної людини.

Професії Кухаря, Кондитера не тільки необхідні
та творчі, але і дуже відповідальні. Адже саме від результатів праці
кулінарів залежить найдорожчий скарб людини - здоров'я. Тому усі
працівники сфери громадського харчування зобов'язані досконало знати
і неухильно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, вимог охорони
праці, організації виробництва кулінарної та кондитерської продукції, усіх
аспектів технології приготування їжі та кондитерських виробів.

Одна з найдревніших професій сфери обслуговування - це, без
сумнівів, професія  Офіціант. Він є не лише знавцем етикету та тонкощів
обслуговування, але й психологом, від якого залежить враження та
задоволення клієнта закладом. Саме за рівнем професіоналізму офіціантів,

визначають престиж
підприємства громад-
ського харчування, саме
вони є обличчям закладу.
Оскільки з кожним роком
зростає відсоток
населення, зайнятого у
сфері обслуговування, то
молода людина, обравши
професію офіціанта,
матиме чудові пер-
спективи працевлашту-
вання.

Ми таке уже вміємо, а Ви?

Моя професія

виду та в курсі багатьох питань.
Секретар - надзвичайно актуальна
сучасна професія, яка належить до
обслуговуючих.

Специфіка секретарської служби
полягає в операціях з документами і
чисельній роботі з людьми, як
безпосередньо, так і по телефону,
телетайпу, з допомогою листування.
Здебільшого ці функції доводиться
здійснювати паралельно з виконанням
доручень, інших, не пов’язаних між
собою, робіт. Це спонукує до
самодисципліни, до правильного
розподілу часу й уваги, працювати
швидко і безпомилково. Повинно
виконуватись на високому професійному
рівні, спокійно, інтелігентно, тактовно,

технічному навчальному закладі
«Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» за професією
«Секретар. Оператор комп’ютерного
набору».

Секретар

Запрошуємо Вас на навчання до Вінницького міжрегіонального
вищого  професійного училища (ВПУ-4), де Ви зможети здобути
такі потрібні цікаві і корисні професії.

Продовжуємо рубрику “Моя професія”де ми жотіли б
розповісти Вам про професії, які є досить

важливими в житті наших підприємств. Ми
будемо розповідати Вам наскільки ці

професії важливі у нашому житті.

На сучасному етапі діяльність
будь-якого закладу,
установи, фірми,
організації без
секретаря немож-
лива. Секретар -
перший, з ким
зустрічається відві-
дувач в установі. Від
нього багато в чому
залежить, як розпочне свій
робочий день керівник. Від поведінки
секретаря залежить престиж фірми, в якій
він працює, зрештою, настрій партнерів і
клієнтів фірми, установи, організації.
Секретар - це помічник, який основну
роботу з документами бере на себе,
даючи змогу керівникові творчо
працювати в суто виробничому плані.

Зростання ролі керівника та секретаря
у сучасних умовах змушує звернути  увагу
на обов’язки, права, відповідальність і
місце секретаря в структурі управління.

Секретар завжди має ретельно та
продумано виконувати свої обов’язки.
Спокійно, розсудливо, неквапливо, гідно
вирішувати питання у межах своєї
компетенції, відчувати «нюанси» справи,
що дає змогу без суттєвих втрат виходити
із важких ситуацій. Секретар завжди на

Кафедра громадського харчування ДПТНЗ «Вінницького
міжрегіонального вищого професійного училища»

доброзичливо і дипломатично.
У секретаря також повинен бути свій

імідж. Це охайність, привабливий вигляд,
відповідна поведінка в будь-якій ситуації
високопрофесійний стиль роботи з
документами і спілкування з людьми. До
того ж порядок на робочому місці і в
допоміжних технічних засобах,
розбірлива, грамотна і тактовна мова,
відчуття власного часу і часу інших,
доброзичливе  ставлення до людей,
приємна посмішка на обличчі, добрий
настрій і, як основа всього, - вболівання
за авторитет установи, в якій він працює.

Як бачимо, секретарська праця не
така вже й легка, як може видатися на
перший погляд, і потребує багато сил,
енергії та уміння.

Дані якості та вміння можна здобути,
навчаючись у Державному професійно-
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Майже десять років «дивної»
афганської війни не забути, не викреслити
з життя  більше трьом тисячам наших
земляків-вінничан, яким на долю випала
служба на цій древній землі, не загоїти
душевні рани майже півтори сотням
сімей, котрі втратили своїх синів, братів,
чоловіків, коханих, батьків – свою надію,
своє майбутнє… Вона тривала дев’ять
років, один місяць і дев’ятнадцять днів.

Немає чим виправдати наші втрати в
Афганістані. Нам ніколи не повернути
дев’ятнадцяти – двадцятилітніх, які
назавжди залишаться молодшими за своїх
однолітків.

Але пам’ять людська не повинна бути
втрачена.

Саме тому щороку ми відзначаємо
річницю виведення військ із Афганістану.
У всіх нас має залишитися пам’ять про
наших земляків, через долі яких пройшов
Афганістан. Адже тисячі цих «воевавших
детей невоевавших
родителей» живуть поруч з
нами. Для багатьох з них
кожна річ – жах повернення в
пережите. Більшість на всі
пори року зберегли
афганський загар та вірність
своїм товаришам.

«Афганців» дуже часто
важко зрозуміти, мабуть,
навіть, неможливо.

Багато наших земляків
пройшли випробування
війною, зробили крок з ХХ
сторіччя в ХІV, в країну
непередбачену і незрозумілу
для слов’янина , в 66-ій
окремій мотострілецькій,
Ч е р в о н о п р а п о р н і й ,
Виборгській, ордена Богдана
Хмельницького, Ордена
Леніна бригаді, яка базувалась
в селищі Самархель, що в
провінції Наргархар (це за 10
км від Джелалабаду і за 23 км
від пакистанського кордону).
Бригада була сформована ще
в роки Великої Вітчизняної
війни (1941-1945 рр.)

Джелалабад – важливий
транспортний і торговий
пункт на півдні Афганістану
по автомагістралі Кабул - Пешавар
(Пакистан). Центр одного з  найбільших
оазисів, в долині ріки Кабул, де вирощують
цукрову тростину, цитрусові, фінікові
пальми, зернові культури. Тут діє
іригаційна система, споруджена за
допомогою СРСР, що дозволяє зрошувати
30 тис. га.

По Джелалабаду проходить тропічна
паралель: влітку денна температура
піднімається вище 60 градусів ( на сонці ),
вночі падає до мінусових позначок.
Взимку  вдень – 30 – 35 градусів тепла,
вночі – 2 – 3 градусів морозу. Враховуючи
це, вдень виставлявся один днювальний,
вночі стояло по 2 воїни на посту;
змінювались вдень через кожну годину,
вночі – через 2 години.

В цей час наші солдати користувалися
більш досконалою моделлю бойової
машини піхоти (БМП-2), яка мала  вже дві
стрічки снарядів: одна – 180 снарядів, друга
– 320 снарядів, що в сумі давало 500
снарядів, в той час як у першої моделі
бойової машини піхоти (БМП-1)  було
всього 40 снарядів. Саме на БМП-1, на
бойових машинах десанту (БМД), на
вантажних літаках і транспортних
вертольотах  входили наші війська  на
територію Афганістану в грудні 1979 року
– січні-лютому 1980 року; серед них і наші
земляки: Несторович Павло, Муравський

Юрій, Чайка Микола, Ширінський
Володимир.

Вони відтворили картину  афганської
своєї служби і перших років війни в
Афганістані в складі названої вже 66-ої
Джелалабадської бригади…

Чайка Микола Степанович призваний
на службу в армію 29 липня 1979 року;
закінчив «учебку» в Чернівцях і був
направлений в щойно створену десантно-
штурмову бригаду в м. Хирові,
Старосамбірського району Львівської
області.

Відслуживши в Афганістані,
повернувся в рідне місто.

А розпочиналось все так: 31.01.1980
року був вишикуваний батальйон, в якому
служив Микола Чайка.

Перед відправкою оголосили, що їдуть
в Афганістан виконувати
інтернаціональний обов’язок, нашим
молодим співвітчизникам проводили

інструктаж, як треба вести себе воїну
інтернаціоналісту…

А потім був Афганістан…
Пройшли роки, по-різному склалася

доля «афганців», а Чайка Микола
Степанович (дехто його називає просто
дядя Коля), сьогодні працює поряд з нами.
Ми попросили в Миколи Степановича
дозволу на невелике інтерв’ю.

У ті далекі 80-ті роки майже кожен
юнак мріяв про службу в збройних силах
СРСР. Ви були призвані в ДШБ. Це була
Ваша мрія?

- Служба в збройних силах СРСР була
обов’язком. ДШБ – це була мрія кожного,
хто служив в збройних силах. Тому і я, і ті
хто призвані були в ДШБ, були задоволені
нашим призовом. Та й в ті часи жодна
дівчина не вийшла б заміж за хлопця, якщо
він не служив, - жартує Микола
Степанович.

Як Ви з друзями сприйняли
інформацію, що батальйон, в якому Ви
служили направляється в Афганістан
для виконання інтернаціонального
обов’язку?

  - Коли нам оголосили цю звістку я
був сержантом. Нам ввечері сказали, що
наш батальйон направляється в
Афганістан, зразу ж видали спецодяг і уже
вранці наступного дня ми були в
Афганістані. Ще на території СРСР з нас

взяли розписки, що ми добровільно
ідемо на війну.

Життя до служби в Афганістані і
по поверненню в рідне місто
змінилося? Які погляди на життя? Чи
змінилися життєві цінності?

- Життя дуже змінилося тому, що
для нас це була вже не просто служба в
лавах Радянської армії, а війна, на яку
ми мусили йти, виконувати накази та
ризикувати своїм життям. Погляди на
життя та цінності звичайно змінилися,
як у кожної людини, яка пережила війну.

Чи зустріли Ви земляків в
Афганістані? Як проходила Ваша
зустріч?

- Першими, кого я зустрів в
Афганістані після прибуття, це були
партизани, які були нашими земляками,
з Вінниччини. Вони зустріли нас тепло,
проте звучало одне питання «Навіщо?
Чому нас, молодих хлопців, відправили

в це пекло?» Проте був наказ,
а наказ виконується без
обговорення.

Говорять, солдатська
дружба сама міцна? Чи
зустріли Ви там вірного
друга? Чи підтримуєте з ним
сьогодні зв’язки?

- Ми з моїм найкращим
другом, який воював зі мною
в Афганістані, дружили ще зі
школи, це Муравський Юрій
Миколайович. Проте доля нас
розлучила, я пішов на війну на
6 місяців раніше, а потім він
прибув в іншому взводі і саме
я клопотав, щоб його перевели
в мій взвод, і надалі ми служили
разом пліч-о-пліч. Ми до
сьогодні спілкуємося з ним, він
мій кум,  і ми часто
збираємося в дружньому
сімейному колі.

За час служби в
Афганістані траплялося
багато чого пережити, яка
подія запам’яталася
найбільше?

- Найбільше запам’я-
талося, коли мій взвод був
змушений взяти на себе
мінометний вогонь з боку

супротивника. За це мене нагородили
медаллю за відвагу. Був поранений.
Лікувався в госпіталі, потім мені дали
відпустку на 45 діб, а після того знову в
Афганістан. Знову на війну.

На завершення нашого інтерв’ю,
щоб Ви хотіли побажати нашим учням,
а особливо юнакам?

- Насамперед, я хочу побажати
міцного здоров’я та щастя, щоб ніхто із
наших учнів не знав, що таке війна.
Адже за природою діти мають хоронити
своїх батьків, а коли війна, то батьки
хоронять дітей. Хай буде мир та спокій
у всьому світі.

Наші земляки свято бережуть
пам’ять тих, хто ніколи не побачить ясне
сонце, зелені луки та квітучі сади
Вінниччини.

Вже немає наших військ в
Афганістані. Та продовжують плакати
очі материнські, продовжують серця їх
любити і пам’ятати тих єдиних хлопчиків
своїх, які загинули на далекій і чужій
землі. Душа ж благає про одне: «Хай
більше не проллється кров солдатська
ні на чужині, ні вдома!»

Афганістан… Біль наш, жаль наш, ганьба наша 15 лютого встановлено Денем
вшанування учасників бойових дій, які
воювали на території інших держав. 15
лютого 1989 року став не лише днем
виведення радянських військ з Афганістану
та завершення військової операції, а й
днем єдності афганського братства та
вшанування світлої пам’яті тих, хто не
повернувся. Вічна пам’ять, а живим
життя…

Сумна статистика
У республіці Афганістан проходили

службу – 3193 наших земляків. Загинуло –
167. Поховано на території області – 138.
Пропали безвісти – 2. Отримали поранення
– 182. Повернулись інвалідами – 116. У
мирний час пішли з життя з різних причин –
80 чоловік.

Одна з найтрагічніших сторінок нашої
історії – це війна в Афганістані. 15 лютого
19–та річниця виведення військ з
Афганістану. Кількість поранених,
відповідно до довідки Міністерства оборони,
у середньому становить 18 тисяч на рік.
Всього ж через Афганістан пройшло не
менше трьох мільйонів чоловік, з яких 800
тисяч брали участь у бойових діях. Загальні
втрати СРСР склали не менше 460 тисяч
чоловік, з них 50 тисяч вбитих. 180 тисяч
поранених, 1 тисяча зникла безвісті й 230
тисяч хворих гепатитом і черевним тифом.

Серед тих, хто не повернувся з далекої
країни, були і жінки. Згідно з
розпорядженням Генштабу Збройних Сил
СРСР, військкомати нашої області направити
до Афганістану близько 70 жінок різних
спеціальностей. Нині у м. Вінниці проживає
60 жінок-«афганок», які входять до складу
міської спілки ветеранів війни в Афганістані.

15 лютого 1993 року з нагоди четвертої
річниці виведення радянських військ з
Афганістану було відкрито «Музей воїнів
Вінниччини, загиблих в Афганістані».
Музей воїнів – афганців знаходиться у вежі
в центрі Вінниці, у сквері Козицького, яка є
окрасою і своєрідною візитною карткою
міста над Бугом. Саме тут 20 березня 1944 р.
замайорів прапор на честь визволення
міста від німецько-фашистських загарбників
військами 38 Армії.

Матеріали, розташовані в музеї,
знайомлять відвідувачів з учасниками
бойових дій, які проживають у Вінниці та
Вінницькій області, тут можна
ознайомитися з діяльністю активних
районних спілок ветеранів війни в
Афганістані: Бершадської, Гайсинської,
Іллінецької, Калинівської, Чечельницької.
Значне місце займають особисті речі: зброя,
військове спорядження, афганські грошові
одиниці, книги афганською мовою, видані
районними спілками Гайсина та Оратова,
щоденник Олександра Шевчука.

13 лютого в актовій залі училища
відбулась зустріч з завідуючою музеєм
Надією Степанівною, яка розповіла про
історію   виникнення музею, ознайомила
учнів з пересувною виставкою   фотографій
загиблих солдатів в Афганістані  в період з
1979 по 1989 рр «Афганістан – наш біль».
Також перед учнями виступив лікар-хірург,
полковник у відставці, Портенко В’ячеслав
Макарович, який під час війни оперував
радянських солдатів, солдатів Афганістану
та інших країн. Кожний день до нього
потрапляло більше 8 поранених. Протягом
10 років перебування радянських військ в
Афганістані, лікарем-хірургом  В’ячеславом
Макаровичем було зроблено більше 20 000
операцій.

Заступник директора Атаманенко Д.І.
висловив подяку В’ячеславу Макаровичу та
Надії Степанівні за змістовну розповідь і
побажав їм міцного здоров’я, особистого
щастя, добра і щоб ніколи не повторилися ті
лихоліття війни.

Культорганізатор О. М. Чорна

Використані матеріали
наукового збірника
«Подільська старовина»
Вінницького обласного
краєзнавчого музею
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Ïî ãîðèçîíòàë³:
1. Надзвичайний випадок, пригода. 3. Готовий
зразок, шаблон. 6. Колекціонування поштових
марок.  9. Грошова
одиниця Італії . 12.
Постійний склад
працівників підпри-
ємства. 13. Трубний
сигнал урочистого
характеру. 14.
Безкрилий літальний
апарат. 15. Особа
командного складу
Збройних сил. 19.
Сукупність художніх
творів, що мають
світове визначення.
20. Майданчик для
гри в теніс. 21.
Духовий музичний
інструмент. 24.
Відомий англійський
фізик. 25. Давньо-
грецька богиня
мудрості. 26. Житло
ченця.

Ïî âåðòèêàë³:
1. Садова квітка. 2. Спортивний човен. 3. Порода
кімнатних собак. 4. Громадська оцінка  суспільної

вагомості соціальної
групи,  професійної
категорії, тощо. 5.
Ритмічно завершена
частина твору. 7. Автор
літературного твору,
призначеного для
постановки на сцені. 8.
Відомий   англійський
писменник. 10. Віршовий
розмір. 11. Вид
образотворчого мистец-
тва. 16. Особливості
оздоблення поверхні
будь-якого предмета. 17.
Військовий конвой. 18.
Затвердження відповід-
ним державним органом
певного акта, що надає
йому сили закону. 22.
Столиця європейської
країни. 23. Парадний
сюртук.

По горизонталі:  4. Присяга. 5. Суддя. 9. Арешт. 11.
Дебітор. 13. Саботаж. 15. Тиранія. 16. Штраф. 17. Квота.
20. Ревізор.

По вертикалі: 1. Допит. 2. Право. 3. Юстиція. 6. Декувер. 7.
Депозит. 8. Дотація. 10. Ембарго. 14. Заповіт. 18. Тюрьма. 19.
Вирок.

Овен  Для Вас этот месяц
окажется хлопотным, суетным.
В начале Вы будете открывать
для себя новые стороны уже
известных событий, дел,
людей. А истина, как известно,
рождается в спорах (а так же конфликтах). В
середине месяца - все тот же ворох мелких забот
и беспокойство по пустякам. К концу месяца
Вы рискуете “измотаться”. В общем, настоящий
“День сурка”. Что с этим делать, - Вы знаете!
Работайте над собой, у Вас в запасе целый
месяц! На работе интриги. Придется
действовать их же “методами”. Нестабильность
финансовое положение подтолкнет Вас на
поиски новых источников дохода. Зато на
личном фронте все просто изумительно. В
творчестве Вы целиком предоставлены самому
себе. Самочувствие напрямую будет зависеть
от настроения и веры в себя.

Телец. В начале месяца Вы
будете поставлены перед
выбором: кто-то будет
выбирать между ком-
мерческими предложениями,
кто-то будет выбирать способы лечения и
оздоровления, а кто-то - сексуальных партнеров
или даже супругов. Середина месяца пройдет в
незначительных делах и заботах. А финал месяца
обещает быть насыщенным и очень ярким.
Вероятны глобальные перемены хотя бы в одной
из сторон жизни. Появится возможность
изменить то, что казалось незыблемым. Это
время исполнения желаний! В этом месяце не
мешало бы повысить свой профессиональный
уровень, научиться  чему-то новому.
Финансовых проблем не ожидается, как раз
наоборот. Что касается личной жизни, - не
стоит пока принимать судьбоносных решений.
Пусть все идет, как идет! В творчестве Вы
уверены в себе но Вам не хватает теплоты,
“души”. Здоровье оставляет желать лучшего,
но “сюрпризов” не ожидается. И еще, в марте
Вам нужно помнить, что лучше горькая правда,
чем сладкая ложь.

Близнецы. Март начнется
бурно, потребует огромного
напряжения и самоотдачи. Не
следует начинать новые дела, -
лучше “подтяните хвосты”! В середине месяца
Вам грозят неприятности в личной жизни.
“Скорая помощь” в этом случае – одиночество,
книги по философии, психологии, эзотерике и
размышления о смысле бытия (в том числе,
собственного). Но можно “удариться” в работу.
К слову сказать, в марте Вы должны “открыть”
в себе прагматика, - спокойного, уверенного в
себе, расчетливого, но не жадного. В
финансовой сфере Вы, как на вулкане, -
неизвестно, в какой момент “рванет”, и в какую
сторону. Учтите, что “шальные” деньги вряд

ли пойдут Вам впрок. Что касается творческих
поисков, – Вы слишком  взволнованы ,
неуравновешенны. Вам трудно собраться, взять
себя в руки. Самочувствие может ухудшиться
вследствие “наплевательского” отношения к
себе, любимому. Не играйте с огнем!

Рак. Напряженный месяц,
во всех отношениях.
Придется закатать рукава и
пахать, пахать… Отсидеться
не  удастся. Учитесь
“ориентироваться на
местности”, быстро принимать решения,
проявлять инициативу, доводить до конца…
Впрочем, в конце месяца лучше “залечь на дно”.
Но в начале у Вас есть шансы что-нибудь
“отвоевать” у жизни. В профессиональной
сфере руководствуйтесь целесообразностью, не
перерабатывайте, но и не упускайте удобных
случаев. В финансовой сфере нужно “отмерить”
не семь, а семьдесят семь раз! Постарайтесь
избежать растрат и потерь. В семье все зависит
от Вас. Все же, придется пойти на какие-то
уступки, “жертвы”. Но самый верный способ –
целиком отдаться чувствам! В творчестве все
складывается очень даже не плохо. Здоровье
вполне приличное, так что не надо к себе
придираться!

 Лев. Начало месяца
готовит для Вас серьезные
испытания. Сохраняйте
достоинство, самообла-
дание в любых ситуациях. В середине месяца
Вы уже будете на коне! Можно начать что-то
новое. Не бойтесь перемен! Возьмитесь за
реконструкцию своей жизни! К концу месяца у
Вас появится четкое представление о
завтрашнем дне, о том, каким Вы хотите видеть
себя и свое положение в обществе. Вы сможете
составить детальный план похода к светлому
будущему и наметить самый короткий путь. В
бизнесе Вы сможете добиться оглушительных
результатов, если будете руководствоваться
высокими целями и идеалами. В финансовой
сфере откроются новые горизонты. Будьте
внимательны к коммерческим предложениям, но
помните о собственной свободе. Делайте то,
что Вам по душе. В семье – спокойные, надежные
отношения. Что касается творчества, - сейчас
Вы не в лучшей форме. Вероятно обострение
п р о ф е с - с и о н а л ь н о г о
заболевания.

Дева. Начало и конец месяца не
больно-то Вас порадуют.
Старайтесь не привлекать к себе
внимания, не “напрашиваться”
на неприятности. Но и сидеть, сложа руки, не

следует. В профессиональной деятельности
обнаружатся препятствия, проблемы.
Остерегайтесь обмана со стороны деловых
партнеров. Не исключены финансовые потери,
в том числе достаточно крупные. Старайтесь
поступать по совести. В личной жизни у Вас
все замечательно: понимание, доверие, нежные
отношения. В творчестве Ваши возможности
неограниченны. Ловите вдохновение и
создавайте шедевры, пока хватает сил! Когда еще
появится такая возможность?! Здоровье
ослаблено. Не подвергайте себя
испытаниям на прочность!

Весы. Вполне приличное
начало месяца. Но ближе к
середине, Вас начнут одолевать
мелкие неприятности, посетит беспокойство,
раздражительность. Это может продлиться до
конца месяца. Несмотря на Ваше настроение,
обстоятельства будут складываться таким
образом, что придется действовать, принимать
важные решения. Придется показать, на что Вы
способны. В профессиональной сфере Вы
сможете беспрепятственно двигаться к цели,
хоть и не семимильными шагами, но достаточно
уверенно. Финансовых проблем не ожидается.
Старайтесь, только, не хвататься за
сомнительные предложения. В личной жизни
ожидается обновление. Новые чувства, новые
отношения, новые знакомые, - если захотите.
Творческие поиски могут
завести Вас в тупик, - помогут,
как ни странно родственники,
родные. Здоровье следует
поберечь.

Скорпион. Замечательное,
светлое начало месяца. Для Вас это время
исполнения желаний. Успейте взять от жизни
как можно больше! В середине марта Вам грозят
какие-то неприятности, связанные с кем-то из
близких. Постарайтесь довести до конца то, что
уже начато. Не исключено, что Вам придется
изменить свои представления, отказаться от
привычных стереотипов. Это требует
определенного мужества. В профессиональной
деятельности следует приготовиться к
препятствиям. Есть вероятность судебного
разбирательства. Верьте в свои силы,
способности. Будьте смелее! Решение
финансовых проблем потребует самоотдачи.
Придется “бороться” с конкурентами. У Вас есть
все шансы победить. В личной жизни все
стабильно, - т.е. все по-старому. Что делать? –
Заняться собой, начать с себя. Остальное
приложится. В творчестве наступает время
подготовки к прорыву. Собирайтесь с силами,
настраивайтесь. Здоровье уязвимо, требует
бережного отношения. Финал месяца обещает
быть вполне благополучным.

Стрелец. В начале марта
ожидается много ненужной
суеты, беспокойства.
Середина месяца
предназначена для того,
чтобы разобраться в чувствах, освободиться от
ненужных связей, успокоиться. Если получится,
- Вы встретите новый солнечный год
уравновешенным, неуязвимым человеком. То,
что будет происходить на работе, не очень-то
Вас обрадует. Старайтесь вести себя скромнее,
сдержаннее. Вам не помешает совет
авторитетного лица. В отношении финансов
следует быть осмотрительнее. Денежных
поступлений не предвидится. Придется
экономить. На личном фронте Вы рискуете
утонуть в чувствах и страстях. Это не совсем
то, что Вам нужно. Спасательный круг – Ваша
яркая индивидуальность, свободолюбие, - не
стоит жертвовать ими в угоду сиюминутным
желаниям и порывам. В творчестве Ваши
возможности неограниченны. Все будет
получаться само собой! Самочувствие должно
быть прекрасным. Кроме того, это
благоприятное время для оздоровительных,
омолаживающих, косметических процедур.

Козерог. В профессио-
нальной сфере для Вас
приготовлены тяжелые
испытания. Ведите себя
благородно. В конце месяца
появится возможность все
изменить. Но одними соображениями здесь не
отделаться, - придется засучить рукава.
Финансовых проблем быть не должно.
Напротив, март благоприятен для материальных
дел. Так что не засиживайтесь, беритесь за что-
то новое. В семье очень напряженная
обстановка, ссоры, лицемерие. Не ищите
крайних, - такая “погода в доме”! К творческим
победам Вы сейчас совершенно не готовы. С
чистой совестью можете ждать лучших времен
и заниматься более “земными” делами.
Самочувствие должно  резко улучшиться.
Правда, сначала может наступить “кризис”, но
это совсем не обязательно. Не стоит делать
больших ставок на начало месяца. Вам придется
подстраиваться под обстоятельства,
“прогибаться”. Большее, на что Вы можете
рассчитывать – это компромиссы. Середина
месяца обещает быть еще более безрадостной.
Что же, потерпите до последней декады. Вы
сможете не только наверстать упущенное, но и
вырваться далеко вперед. Это будет прекрасное,
счастливое во всех отношениях время. Можете
рискнуть, позволить себе что-то дерзкое
(выбрать журавля в небе).

Водолей. Две трети марта
Вам придется не сладко:
множество проблем, мелких
неприятностей, “трений” с
окружающими. Все же
постарайтесь прожить это
время с пользой для себя. Будьте активней.
Старайтесь сами диктовать условия, а не только
под них подстраиваться. В профессиональной
деятельности Вы будете долго “топтаться на
месте”, пока не разозлитесь и не сделаете по
своему. Финансовое  положение крайне
нестабильно. В личной жизни, тоже не все в
порядке: обиды, претензии, склоки.
Самочувствие неважное. Зато это подходящий
момент для лечения, оздоровления… В марте
для Вас “одна радость в жизни” - творчество.
Проявите себя  там! Результаты будут
потрясающими! Ближе к концу месяца и Вам
улыбнется Фортуна. Это время реализации
задуманного, какой сферы жизни оно ни касалось
бы. Вас ждут новые знакомства, новые
направления.

Рыбы. Начало месяца Вы
встретите не в лучшем
настроении: в тоске и
пессимизме. Это будет
длиться не долго. Уже в
середине марта у Вас
появится деловая хватка,
прилив энергии, почти неограниченные
возможности. Поспешите использовать такое
удачное стечение обстоятельств. В бизнесе
появятся новые планы, проекты. Хватайтесь за
дело, пока не поздно! “Подвести” Вас может
кто-то из родственников или Ваша собственная
нерешительность. В личной жизни новые веяния.
Ваше счастье зависит от Ваших желаний.
Прекрасное время для творческих побед. У Вас
все получится! Самочувствие нормальное, и не
доставит Вам лишних хлопот. Наслаждайтесь
жизнью! Конец месяца – неблагоприятное время
для начинаний, важных дел, финансовых
операций. Придется “сбавить обороты”.

Гороскоп на март
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Увага!!! Конкурс!!! (вересень 2007 - червень 2008)
    Шановні учні нашого училища!

Кожен із вас має можливість взяти участь у конкурсі  “Обличчя ВМВПУ”. А усі працівники нашого
училища та учнівський  колектив   стають   учасниками  журі  –  вони   обиратимуть   того,  хто  стане

               обличчям   нашого   навчального    закладу.
У новому навчальному році  усі,   кого зацікавив   наш   конкурс,  можуть принести свої фото до редколегії

училищної  газети “Молодіжний Вісник”: ОлексієнкоГ.П., Драчук Н.В., Боровської В.В.
                      а  проголосувати за  когось з учасників ви  можете за електронною адресою:

E-mail: vmvpu.vn.ua @ gmail. com  та опустивши купон для голосування у скриньку.
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуються до співпраці учні усіх курсів училища.

Чекаємо від Вас заміток про події з навчального, культурно-
масового, спортивного життя ваших груп чи всього училища.
Приймаються також замітки чи статті про цікавих особистостей
училища (майстрів, викладачів, співробітників і учнів).
Матеріали бажано супроводжувати кількома якісними
фотознімками з підписами до них.

Замітка повинна мати: 1) назву; 2) ім'я та прізвище автора,
номер групи, в якій він навчається; 3) дата та місце події; 4)
вказати організатора заходу, місце проведення та тих, хто був
задіяний; 5) вказувати повні імена та прізвища; 6) обсяг замітки
0,5-1 аркуш А4 (бажано в електронному варіанті).

У нас також діють рубрики "Обличчя ВМВПУ 2007     -2008
н.р.", "Серцеспів". Чекаємо на Ваші пропозиції.

До уваги учнів !!!
У Вас є бажання чудово відпочити,

провести вечір знайомства, відсвяткувати
події життя у колі своїх друзів?
Скористайтесь нагодою. Проведіть своє

свято у нашому навчально-тренувальному
кафе-барі "Меркурій".
На Вас чекають затишне приміщення,

якісне сучасне обслуговування,
можливість замовити кухню на Ваш смак,
приємна музика, підібрана відповідно до
вашого стилю і бажання.
Замовлення приймаються в каб. 101.
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