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Шановні працівники Вінницького міжрегіонального
вищого професійного училища, учні!

Вже зовсім скоро один рух стрілки годинника в 24 години 31 грудня
перенесе нас з одного року в наступний 2008 рік.

Хочу побажати кожному із вас, щоб в минулому році залишились всі
негаразди, проблеми, гіркота нездійснених мрій та сподівань і від усього
серця вітаю Вас із Новим Роком та Різдвом Христовим! Це усіма нами з
дитинства улюблені й радісні дні, наповнені світлом свята спільної радості,
веселощів, очікування чуда й казки, душевного тепла й надії.

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2007-ий рік був
прожитий недарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею,
глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей й
відкриття, перемоги і досягнення, новий професійний і життєвий досвід.

Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що
вони обов’язково здійсняться. Від усієї душі зичу Вам великого людського
щастя, міцного здоров’я, добра й радості, вірних друзів та успіхів у навчанні.
Нехай прийдешній рік виправдає ваші добрі сподівання і прагнення, принесе
достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир,
взаєморозуміння й любов.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Веселих свят!

Заступник директора з НВР М.М. Тютюнник

Якщо Ви хочете, щоб життя посміхнулося Вам, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій

Новий рік, нові сподівання. Йде в  минуле 2007 рік. Рік
напруженої праці усього колективу навчального закладу. Були
здобутки, перемоги, радощі, невдачі. Але завершуючи
календарний рік з упевненістю можна сказати, що колектив училища

закінчує його достойно, з гарними показниками в
навчально-виробничій діяльності.

Прийдешній 2008 рік, рік сподівань
на краще життя, надії на стабільність та
на економічний розвіт України.

Щиро вітаю усіх працівників
навчального зкладу та їхні родини з
Новим 2008 роком та Різдвом
Христовим. Бажаю здійснення мрій,
новорічних задумів, успіхів, земного
щастя. Хай Новий рік принесе насолоду
життю, задоволення, повагу один до
одного.

З Новим роком! З Новим
щастям!

Директор ДПТНЗ «ВМВПУ»
Дмитрик О.Д.

Шановні працівники та учні Вінницького
міжрегіонального вищого професійного училища!
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Âñå ïðèõîäèòü â÷àñíî äëÿ òèõ, õòî âì³º ÷åêàòè.
Îíîðå äå Áàëüçàê

Шановні працівники
ВМВПУ!

Щиро вітаємо Вас із Новим 2008
роком! В цей новорічний синій
вечір, коли в замріяному вальсі
кружляють сніжинки, коли серце
наповнюється тихою радістю, нехай
прилине до Вас веселість, хороший
настрій і Ваші бажання. Бажаємо
Вам у ритмі падаючих сніжинок
почути пісні своєї мрії, а на
вечірньому небі відшукати зірку
свого кохання. Нехай цей рік для
вас стане роком щастя, радості і
здійснення всіх Ваших

найзаповітніших мрій. Хай сніжинки іскристого снігу принесуть
Вам "Віру", "Надію" і "Любов" у струмок ніжного, вірного і
вічного кохання.
З повагою
                    Голова профспілки ВМВПУ         Діденко О.В.

Редколегія газети вітає адміністрацію та
педагогічний колектив ВМВПУ

Щиро вітаємо всіх працівників та учнів ВМВПУ
з Новорічними та Різдвяними

святами!

Нехай Новий рік та Різдво Христове
щасливою зорею засіяють над Вами та
Вашою родиною і принесуть у серце
кожного віру, надію і любов, життєву
наснагу, творчий успіх.

Нехай доля береже протягом
наступного року від усіляких негараздів,
буде щедрою на добро, радість і достаток,
наділить міцним здоровя’м.

Тож бажаємо іти впевненим кроком в
ногу з Новим роком і досягти нових висот.

Нехай щедрими будуть плоди Вашої
праці і радісними свята!

Ç Íîâèì ðîêîì! Ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Шановні батьки учнів ДПТНЗ «Вінницького
міжрегіонального професійного училища»!
Правління Вінницького обласного благодійного
фонду «Профтехосвіта» тепло і сердечно вітає
Вас зі світлими і радісними святами, які
об’єднують у собі і наше дитинство, і наше
сьогодення, і мрії про майбутнє – з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Ми входимо у новий відлік часу, оцінюючи і
аналізуючи пройдене, підводячи підсумки року,
що минає. Нехай в наступному році кожен буде
успішним у справах, бо саме ці успіхи формують
суспільний оптимізм, додають впевненості у
завтрашньому дні. Щиро зичимо Вам, дорогі друзі, щастя, добра
і згоди. Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає усіх нас – і тих, хто
зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і тих, хто

знаходиться далеко від рідної домівки,
- чистим світлом незгасних людських
чеснот та цінностей. Нехай в кожній
родині панує мир і спокій. Будьмо
оптимістами, будьмо будівничими
добрих справ на користь Україні!
Від щирого серця. З Новим роком! З
Різдвом Христовим!

Правління ВОБФ «Профтехосвіта»

Шановні колеги!

                                               З повагою заст.директора
С.Г.Корженко

Прицміть найщиріші вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
бажаю Вам зустріти 2008 рік в гарному настрої, зі
світлими помислами та добрими намірами. Нехай ці
веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок

та добробут, а наступаючий рік стане для
Вашої родини роком злагоди, здійснення

найзаповітнішних бажань

Шановні колеги та учні училища!
Прийміть мої найщиріші вітання з Новим

роком та Різдвом Христовим.Нехай ці свята –
вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть
Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю,
щоб у Новому році Ви зробили все те, про що
так довно мріяли. Вірю, що у Новому
році Ви відчуєте турботу з боку
колег, тепло друзів та
близьких. Щастя Вам,
міцного здоров’я,
здійснення
найзаповітніших
бажань.

З повагою заст.директора
Атамананко Д.І.
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Для ВАС  кадрова агенція "Хайтек"
Наша кадрова агенція надає послуги по пошуку й підбору персоналу,

тестування наявного персоналу, проведення попередньої співбесіди,
складання пакета документів про кандидата, презентація кандидата на
вакансію, надання інформаційно - консультаційних послуг. Навчання та
профілювання кандидатів без спеціальної освіти, але з практичними
навиками та бажанням працювати за даною спеціальністю.
Перепрофілювання на спеціальності із схожими навиками в роботі.
  Чому саме ми:
1.Високий рівень професіоналізму по підбору та працевлаштуванню
персоналу.
2.  Оперативність, чіткість, надійність.
3.  Гнучкість відносно умов співробітництва (вартості послуг, гарантій і
т.д.).
4.  Відсутність певної спеціалізації. Звернувшись до нас, Ви можете бути
впевнені,  що ми зможемо знайти Вам роботу.
5. Етичність, дотримання конфіденційності інформації, що стала доступної
нам у процесі роботи.
6.Укладання договору про взаємовигідне співробітництво.
Основні методи роботи з кандидатом:

телефонне інтерв'ю;
індивідуальний підхід до кожного кандидата;
допомога в розробці резюме;
особиста співбесіда;
професійне й психологічне тестування;
підготовка до співбесід з роботодавцем;
за бажанням кандидата проводиться навчання та перенавчання на базі

КА "Хайтек" з наданням сертифіката відповідності;
пошук оптимальної вакансії;
відстоювання інтересів кандидата перед роботодавцем згідно до Кодексу

законів про працю.
Для працевлаштування кожного кандидата кадрова агенція  надає
роботодавцю:

резюме;
пакет документів;
характеристику кандидата;
висновки з результатами оцінки й тестування кандидата (за домовленістю

з кандидатом та на вимогу роботодавця);
Прейскурант послуг кадрового агентства

Базовий  пошук  1:  VIP 1   -  10 грн.
а)  Реєстрація в базі даних;
б) активний пошук роботи протягом трьох місяців з дати заключення
договору;
в) формування пакету документів ( анкета, власне  резюме замовника).
г) знаходження в базі даних протягом одного року.
Базовий пошук 2: VIP 2  -  25 грн.
а) Базовий пошук 1;
б) проведення тестування на вибір Замовника;
в) формування додаткового пакету документів (цільові питання та відповіді,
тестування та  результати).
Базовий пошук 3: VIP 3  - 35 грн.
а) Базовий пошук  2;
б) допомога в  розроблені  резюме,  його  оформленні та друку;
в) допомога в підготовці до співбесіди згідно розробленій метапрограмми
за вибраною професією з можливим роботодавцем;
г) відновлення  активного пошуку вакансій за заявкою Замовника протягом
дії договору.

Остаточну вартість послуг нашої кадрової агенції оплачує замовник
вакансії, тобто роботодавець. В обов'язковому порядку укладаємо із
замовником договір про умови праці, які не суперечать КЗпП .
Якщо Ви майбутній спеціаліст - Ви можете звернутися до нас. Наша мета
- надання якісних послуг з проф. орієнтації та працевлаштування кандидата.
Завдяки Нам Ви зможете одержати бажаний результат в оптимальний
термін.

Це коротка інформація про роботу нашої кадрової агенції.
Сподіваємось на взаємовигідну співпрацю між НАМИ.

Телефонувати: 8( 0432 ) 57-67-64; факс  51-31-91
8( 067 ) 789-41-12; 430-41-80

Пишіть: personnel@mmhightech. com.ua
м. Вінниця, вул. В. Порика, 7
Кадрова агенція "Хайтек"

День
Збройних Сил
України

6 грудня -
День Збройних
Сил України.
Незважаючи на
досить невелику

офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії
сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих
війнах і конфліктах від Київської Русі до Великої Вітчизняної війни. І
сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують
традиції своїх дідів і батьків. Україна не є потенційним противником жодної
держави, а свою військову безпеку розглядає як стан військової захищеності
національних інтересів. Україна, як незалежна держава і суб 'єкт
міжнародного права, офіційно проголошувала створення власних Збройних
Сил.

Тому, 6 грудня і стало святом Збройних Сил України. Але ніхто не
повинен бути забутим, особливо ті, хто віддав на алтар  перемоги
найдорожче - своє життя.

Напередодні Дня Збройних Сил України наші викладачі з предмету
"Захисту Вітчизни" підполковник у відставці Тимошенко Є.С. та старший
лейтенант запасу Миронюк Б.В. запросили в училище на зустріч з учнями
військовослужбовців: прапорщика Гейко М.М. та сержанта контрактної
служби Бойчука Ю. О.  Вони розповіли про формування та розвиток
Повітряних Сил України, про їх призначення, про сьогодення Збройних
Сил України.

5 грудня 2007р.  групи № 25 та № 30 з екскурсією відвідали військово
історичний музей Повітряних Сил України. Учні ознайомились з сучасною
експозицією військового історичного музею, яка нараховує більше 30
експонатів військової техніки, включаючи пам 'ятник - літак Як-11,
встановлений на честь 55-ї  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років.

Викладачі училища Тимошенко Є.С., Миронюк Б.В. провели військово
спортивне свято серед юнаків другого курсу, де переможцями стали групи
№ 8,39,18.

Завершаючим етапом відзначення Дня Збройних Сил України, 6 грудня
в училищі була проведена музично-літературна вистава "А зорі тут, тихі…"
за однойменною повістю Б. Васильєва.

Перед початком вистави зі словами привітання звернувся до присутніх
в залі директор училища Дмитрик О.Д., який привітав усіх учнів і
педагогічний колектив з Днем Збройних Сил України. В своєму виступі
Олександр Дмитрович відзначив, що український народ високо цінує ратну
службу воїнів, які виконують покладений на них конституційний обов'язок,
забезпечують надійну оборону Вітчизні, її недоторканість та територіальну
цінність.

У виставі взяли участь талановиті учні, які професійно зіграли свої
ролі: гр. № 23 Петрук Вікторія - Ліза Бричкіна, гр. № 14 Ковтун Тіна -
Женя Комелькова та Філатова Лена - Ріта Осяніна, гр. № 44 Дудник Ніна -
Соня Гурвіч, гр. № 22 Свириденко Юля - Галя Четвертак.

Вальс виконали, під керівництвом Чешківської В.В., учні гр. № 18
Кулик Ігор, Сапигора Катерина, Костюк Дмитро та Гнатенко Андрій.
Підготували виставу зав. бібліотеки Жила Н.П. та організатор культмасової
роботи Чорна О.М.

Велику подяку в підготовці свята хочемо висловити викладачу
інформатики Ящуку С.В. та учню гр. № 23 Лановому О. за технічне

забезпечення та підготовку
презентації. Художньому
керівнику Шикиринському
А.Г. за музичне
оформлення; художнику
Пархомчук І.Л. за художнє
оформлення та вихователю
Бондар Т.І. за участь у
заході.

На замітку випускнику

Íàéãîëîâí³øà ôîðìóëà óñï³õó - âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè

    Культорганізатор
Чорна О.М.



  Все ще попереду

«Ìîÿ ïðîôåñ³ÿ»
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У сучасному світі швидких технологічних змін та стрімкого темпу
життя не можна переоцінити 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 які економічні
та 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,
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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 громадського 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 перспективи
працевлаштування.

Останнім часом розвитку
кулінарного та кондитерського
мистецтва приділяється велика
увага як на місцевому, так і на
державному рівні. Особливо
активно популяризують тему
кулінарії та кондитерства
засоби масової інформації:
телебачення, радіо, преса та ін.
12 грудня цього року  у
Експоцентрі м. Вінниці
відбувся обласний конкурс
кулінарного мистецтва, у якому
взяли участь сімнадцять
професійних навчальних

закладів області. Двадцять вісім учасників змагалися за звання "Кращий
кухар", "Кращий кондитер", "Кращий офіціант".

Наш навчальний заклад представив конкурсантів в усіх трьох
номінаціях, а саме з професії "Кухар" училище представляла - Карпова
Тетяна гр. № 47, з професії "Кондитер" - Процан Анастасія гр. № 47, з
професії "Офіціант" - Гаєвик Андрій гр. № 4.

Згідно умов конкурсу було підготовлено на розгляд журі домашнє
завдання - рибна бенкетна закуска, бісквітно - кремовий торт "Ранкова
феєрія" та засервірований стіл  на тему “День” ангела”.

На другому столі під час конкурсу учасники демонстрували трудові
прийоми, свої уміння і навички, готуючи кулінарні,  кондитерські вироби,
та сервіруючи  столи за обраною темою.

За кулінарне та
кондитерське мистецтво наші
конкурсанти нагороджені
дипломами, а у номінації
"Кращий офіціант" Гаєвик
Андрій виборов почесне
третє місце.

Бажаємо нашим
вихованцям подальших
творчих успіхів та
професійних досягнень.

Оце закуска

Виглядає смачно

Серверований стіл

У процесі підготовки до
заходу організатори
повідомили умови конкурсу
та вимоги до учасників, згідно з якими головною метою конкурсу було
рекламування професій Кухаря, Кондитера, Офіціанта, вдосконалення
професійної підготовки, прищеплення любові до обраної професії,
визначення кращих учнів області за результатами виконання конкурсних
робіт у залі перед відвідувачами і членами журі.

Але, на жаль, у результаті проведення конкурсу головним критерієм
визначення переможців стало виконання домашнього завдання, яке у
більшості випадків наврядчи готувалося руками учнів... Техніці роботи
учасників, організації робочого місця, дотриманню санітарних вимог,
якості умінь та навичок конкурсантів журі надало другорядне значення.
Навіть умови виконання домашнього завдання (кондитерський виріб до
2 кг та бенкетна закуска на 6 порцій) були дотримані далеко не всіма
учасниками. Але рішення про визначення переможців було прийнято
впевнено. І «... обговореню , та оскарженню не підлягало...». Такої
організації та проведення конкурсу напевно і старожили не пам’ятають.

                                                    Від редакційної колегії. Редактор
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Українська кухня - це цілий пласт нашої культури. Вона поширилася
далеко за межами України, а деякі її страви, наприклад борщі й вареники,
ввійшли в меню світової кулінарії. Пізніше формування української кухні
(що пояснюється тривалістю й складністю процесу утворення української
держави) обумовило цілий ряд її особливостей, головною з яких є
регіональність. Так, західноукраїнська кухня помітно відрізняється від
східноукраїнської; не підлягає сумніву вплив турецької кухні на
буковинську, угорської - на гуцульську й російської - на кухню Слобідської
України. Саме тому популярний в Україні борщ має безліч різновидів.

Своєрідність національної української кухні виражається, по-перше,
у переважному використанні таких продуктів, як свинина, сало, буряк,
пшеничне борошно й деяких інших; по-друге, у таких особливостях
технології приготування їжі, як комбінована теплова обробка великої
кількості компонентів на фоні одного основного й визначального.,
Класичним прикладом є борщ, де до буряка додають ще два десятки
компонентів, які не перебивають буряковий смак, а лише відтіняють і
розвивають його.

Найбільш колоритною українська кухня (як, напевно, й будь-яка) була
у святкові дні, коли вмілі господині, перевершуючи в кулінарному мистецтві
самих себе, заставляти столи всім найкращим. Святковий стіл був багатий
на їжу, про яку можна тільки мріяти: знамениті на ввесь світ українські
борщі, не менш відомі вареники, пиріжки й вергуни, пампушки й галушки,
по-тапці із салом і верещаки, завиванці й холодці, печеня з риби й карасі
в сметані, спотикачі й наливки... А на додаток до традиційних українських
страв сучасні господині використовують і безліч інших, запозичених, але
зайнявших своє особливе й почесне місце на сучасному українському
столі. Це й усілякі найвишуканіші салати й закуски, і витончені напої,
торти, тістечка, і багато інших ласощів з арсеналу нинішніх кулінарних
чарівниць. Як то кажуть, в Україні є все...

Історія розвитку людства від найдавніших часів до наших днів знала
небувалі зльоти кухарського мистецтва й такі ж різкі падіння. То звеличували
їжу до небес, вважаючи ЇЇ одним з найкращих задоволень, то ставилися до
неї ледве чи не з презирством. У давній Спарті, наприклад, відношення до
харчування було стриманим: у поході й на війні треба було обходитися
простою в готуванні їжею. А зовсім недалеко, в Афінах, вправлялися в
готуванні нечуваної святкової страви: дрібнесенька маслинка запікалася
всередину голуба, голуб - у козенятко, козенятко - у вівцю, вівця - у бика,
усе це смажилося на рожні й найпочеснішому гостю діставалася та сама
маслинка.

Сучасна людина, що живе в епоху високих технологій і шалених
швидкостей, найчастіше не має можливості належним чином подбати про
свій раціон. Перевага віддається швидкій кухні (бутерброди, кава та ін.),
і як результат - розлади травної системи, а найчастіше й всього організму
в цілому.

Тому хочеться все ж нагадати про основні тенденції здорового
харчування.

Так, усім відомо, що відсутність у раціоні протягом тривалого часу
вітамінів може призвести до різного роду захворювань. Брак овочів,
фруктів і ягід неминуче призводить до дефіциту в організмі вітамінів С і Р.
У випадку переважного вживання рафінованих продуктів (цукор, вироби
з борошна вищих ґатунків, очищений рис та ін.) в організм надходить
мало вітамінів групи В. У випадку тривалого харчування однією тільки
рослинною їжею в організмі виникає нестача вітаміну В12.

Однією з найважливіших умов раціонального харчування є складання
меню. Необхідно прагнути, щоб воно було різноманітним. Розрахунок
добового раціону повинен починатися з визначення енергетичної потреби
членів родини, тобто з установлення приналежності їх до тієї або іншої
групи людей відносно енерговитрат. Для дорослих рекомендується
чотириразове харчування: на сніданок приходиться 25-30% енергетичної
цінності всього раціону, другий сніданок - 10-15, обід - 40-45, вечерю -
20-25%. Перерви між прийманням їжі не повинні перевищувати 4-5 год.
Але, на жаль, у нашому суспільстві більш популярне триразове харчування,
що визначається як мінімально припустиме.

Щиро кажучи, мабуть, ніхто з нас не відмовиться від веселого застілля,
коли грає музика, коли щедра господиня приносить усе нові й нові закуски,
від яких уже й так ломиться стіл, коли дотепний господар не забуває
доливати у рюмки, коли чути смішні анекдоти та сам береш участь-у
веселих конкурсах. Ти разом з усіма є учасником гостинного застілля,
про яке потім будеш ще довго згадувати. А яке ж свято проходить без
щирих побажань, без тостів та гумору?!

Українцям властиво гуляти так, щоб аж стіни дрижчали, щоб лилася
така мелодійна, така хвилююча українська пісня, від якої чомусь на очах
з'являються сльози. Але сльози дуже швидко зникають, бо знову чути щирий
сміх хазяїна, який закликає розділити з ним - уже вкотре - тост, наливаючи
та наливаючи у рюмки. А поряд всміхається господиня і пропонує сідати
до столу.

Застілля - це веселе святкування з багато накритим столом,
різноманітними напоями, яке не обходиться без святкових тостів, пісень,
гумору, дотепних жартів, анекдотів та конкурсів. Усе це значною мірою
притаманне українському народові, який здавна славився своєю співучістю,
любов'ю до смачних страв, міцних напоїв та щирого гумору. І треба
віддати йому належне - в цьому він є лідером серед сусідніх народів.

Але не все так ідеально, як нам хотілося б. Давно відомо, що саме
після свят підвищується кількість інфарктів та інсультів. Лікарі впевнені,
що це від нервів, мовляв, свято - завжди клопіт, стреси - приємні і не дуже.
Однак мало хто здогадується, що до інсульту та інфаркту може призвести
звичайне переїдання - невід'ємний супутник українського національного
застілля.

Питання. Невже справді так небезпечно - переїсти?
Відповідь. Якщо організм здоровий і до того ж постійно дотримуватись

правильного режиму харчування, то дозволити собі раз-другий на рік
гарно посидіти за святковим столом у дружній компанії навіть корисно, не
кажучи про те, що дуже приємно. Але коли зі здоров'ям не все гаразд, коли
є судинні патології або захворювання системи травлення, надмірне її
навантаження справді може обернутися негараздами.

Питання. Як рятуватися від наслідків святкового застілля?
Відповідь. Треба дати організмові перепочити - трохи поголодувати,

попити чай з ромашкою чи тмином, їсти легкий овочевий суп і вівсяну
кашу. Ще краще перед застіллям прийняти поліферментні препарати, які
сприяють нормальному травленню, але захоплюватись ними не треба.

Від харчового перевантаження страждає не тільки система травлення.
Жирна їжа зумовлює в'язкість крові, на стінках судин осідають жирові
сполуки, закупорюючи їх і утворюючи тромби - кров'яні згустки. Після
переїдання значно зростає ризик того, що тромб може відірватися і
потрапити у кров'яне русло, в результаті чого виникають інсульти,
інфаркти.

Однак не меншої шкоди завдає організмові недоїдання. Тож проблема
здорового і раціонального харчування не в тому, щоб не переїсти на
свята. Важливо слідкувати за правильним режимом харчування, не доводити
себе до хвороб - і тоді застілля завжди буде в радість.

Питання. Чим пояснити любов українців до сала?
Відповідь. Сало - ідеальний енергетичний матеріал, який повільно

віддає свою енергію організмові. Тому шматком сала можна добре наїстися
і при тому не відчувати перевантаження шлунка, що важливо при
виснажливій фізичній роботі. Адже ми, українці, - нація, яка завжди
працювала і працює до сьомого поту та ще й біля землі, на свіжому повітрі,
де калорії особливо швидко спалюються. Між іншим, сало - досить смачний
продукт, а все смачне сприяє виділенню ендрофінів - гормонів насолоди.
Тож є доля правди в тому, коли сало напівжартома називають українським
наркотиком. Окрім усього, це природний, натуральний продукт, корисний
хоча б уже тим, що у ньому немає ніяких шкідливих домішок, консервантів,
стимуляторів, емульгаторів, на які багаті інші продукти, особливо
екзотичні заморські делікатеси. То навіть добре, що вони дорогі й
потрапляють до нас лише на велике свято. Краще споживати своє, рідне. Є
навіть таке явище, як геогенетичний резонанс нашого організму з тим, що
нас оточує, у тому числі й з продуктами харчування. Цьому ніхто ще не
дав наукового обґрунтування, але всі знають, що найсмачніша вода - з
батьківської криниці, найкращі яблука - з родинного саду, найсмачніший
борщ варить рідна мати. А якщо взяти українську кухню, знаєте, чим вона
вирізняється з-поміж інших? Основний її постулат - усе готувати з любов'ю.
Тоді буде і смачно, і корисно.

Тож готуйте все з любов'ю, чекайте гостей або самі вирушайте у
гості та святкуйте, смійтеся, співайте, і хай вам щастить!

“Çäîðîâå ñâÿòî” Óêðà¿íñüêà êóõíÿ

Ìèñòåöòâî ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çíàéòè íåçâè÷àéíå â çâè÷àéíîìó ³ çâè÷àéíå â íåçâè÷àéíîìó

PS
Як багато цікавого розповіли нам методична комісія громадського
харчування. Ми впевнені, що учні, які навчаються за професіями Кухар,
Кондитер, Офіціант успішно оволодівають нелегким, творчим ремеслом.
Секрети кулінарної і кондитерскої творчості розкриються перед учнями,
які прагнут оволодіти тонкощами цього містецтва, обравши її справою
свого життя, своєю професією.

                                                   Від редакційної колегії. Редактор
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Будьте люди всі щасливі
І веселі, і вродливі
Доживіть до старості
Без горя, а в радості!
З Новим Роком! Та Різдвом
христовим!
Група № 25

Поетична сторінка

 

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 подальших
номерах газети.

                ***
Біле поле, білий ліс,
Білі коси у беріз,
Біла ковдра на ставках,
Білі шапки на дубах,
В білих кожухах ялини,
Біла пісня світом лине.
Віхола кружляє біла,
Одягає землю вміло.
Білим світом йде сама
Повелителька - зима.

             ***
Стоїть ялинка у гаю,
Завмерло все навкруг,
Віти зелені у снігу
Від сивих завірюх.
Поблизу заєць пробіга,
Від вітру там сховавсь,
Шумлять засніжені бори,
Все сипле білий сніг. Ванжула Олена

учениця гр.№3

Зимовий ранок
Чорні тіні на снігу,
Одинокий силует...
Час спинився на бігу
На один момент.
Многооке місто раптом
Зачаїло дух,
Зірка кліпнула , поблякла -
І почався рух:
Абажур погас рожевий,
Скапав теплий віск,
Схід розтерзано зажеврів -
Викотився диск.

                  ***
Розірвала зима
Горобини намисто.
На престолі сама
Владарює над містом:
Хоче - трусить сніжком,
Хоче - вдарить морозом,
Гострозубим рядком
Лід шикує карнизом,
Смиче сонце за хвіст,
Щоб ледаче світило,
Із скарбниці для всіх
Снігосрібла вділило.

Мазуренко Світлана Павлівна,
викладач української мови і літератури

Учні групи №28
Вітають   вчителів та учнів
ВМВПУ з Новим 2008 роком
По заснеженной зимней дороге

Старый год убирается прочь.
Пусть исполнится все, что хочется
В Новогоднюю лунную ночь

Друзья ,
настанет Новый год

Забудем все печали
И горя дни, и дни забот,
Где радость вы теряли,
Но не забудьте ясных
Веселых, легкокрылых,

Златых часов, так сердцу милых,
И старых искренних друзей.

Живите новым в Новый год,
Прочь прежние мечтанья,
И все, что счастье не дает,
А лишь родит желанья!

 Группа № 11 поздравлят
 Всех с Новым
годом! 

Що бажати в Новий рік
Хлопцям і дівчатам
Проживіть щасливий вік
Майте грошей повний міх

Всі Дмитрика вітають
Добробуту бажають
Ми даруємо потіху
І торбину повну сміху

Два Сергія у нас є
Клівіденко і Ящук
Дід Мороз до них прийде
Щастя, долю принесе

Ще бажаємо вчителям
Мудрості, терпіння
Пробачайте усіх нас
За наші невміння

Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні людської вихованності, ні духовної культури.

Зимній ранок
Лягавши ввечері спати і зовсім не думала я,
Що зі мною лягатиме осінь, а проснеться красуня-зима.
За ніч покривалом накрила дерева й на будинках дахи.
І мимохіть сколихнула усе живе навкруги.

Дерева шепочуться зачаровано під білим покривалом зими.
Ще вчора стояли голими, а за ніч в шати вдяглись.
І вітер похолоднішав, за щічки щіпати став.
І все ближче час наближає  нас до зимових свят.
На ялинці красиво горітимуть різноманітні новорічні вогні
Бажання будуть здійснюватися, які загадаємо ми.

                                                               Липницька Ярослава
                                               учениця гр.№16



Учні групи №  7
вітають класного керівника

Скороденко М.В. та майстра в/н
Лукашенко М.М.
Наступаючим Новим Роком!!!
дет зима, метелями играя,
ещит морз, до лета далеко.
мы  Вас  с Новым годом поздравляеем.
усть Новый год подарит Вам тепло:
Тепло удачи, радость, тепло любви,
семейное тепло!
пусть звенит в предновогодний вечер

Бокалов новогоднее стекло!

7

Дорогая Елена
Васильевна !

С Новым годом Вас,
С Новым счастьем!
Мы желаем Вам много всего,
Чтоб ни тучки в судьбе,
И несчастья не смогли испортить его,
Желаем Новогодних Вам чудес
И чтоб все, как в сказке получилось

И в Новый год приятное случилось,
Желаем Вам добра и света,

Желаем лета, вечного лета...
И даже в зиму все равно

Не отавляло Вас оно,
Чтоб стаями кружились птицы,
Ложилось солнце на ресницы,
И легкий  ветер каждый раз
Ласкал и нежил только Вас!

Спасибо за все, с уважением гр.№12

Уважаемые учителя!
Пусть Вам этот Новый год
Щастья, радость принесёт
И успеха на работе

И всего, чего Вы ждёте!
Пусть смеются Ваши дети,

Пусть всегда Вам солнце светит!
С уважением группа № 12

м

Дорогая Лариса
Александровна!

 Вьюга пусть на целый год,
Вам здоровья наметет,
Ветер выдует  все хвори
На холодное подворье.
Снег пусть искрами кружится,

Чтоб светлели ваши лица,
А лукавая луна

В ночь любви лишила сна.
Пусть одна из ярких звезд
Даст талантам вашим рост,
Вашу мысль поднимет ввысь!
Пусть друзья украсят жизнь!
С уважением Порицька

Альона

Ó æèòò³ çàâæäè º øèðîêå ïîëå äëÿ ä³ÿëüíîñò³, àëå ³íîä³ õî÷åòüñÿ ìàëåíüêî¿ ãàëÿâèíêè äëÿ
â³äïî÷èíêó

Поздравляем с Новым Годом
мастера в/н Боровскую В.В.
и классного руководителя
Щербанюк Л.О.

Пусть будет добрым Новый год,
Подарит счастье и везенье,
Любовь и радость принесет
И всех желаний исполненья!

Группа № 22
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Близнюки
Близнюкам цього року доведеться

пристосовуватися до нових обставин. Нові
зустрічі і нові знайомства принесуть свої плоди.
Прагніть не втрачати контакти з новими друзями
або партнерами, вони вам можуть стати в нагоді.
Перша половина року - непоганий період, коли
багатьом близнюкам випаде шанс збільшити свої
доходи.

2008 рік - дуже цікавий час в емоційному
плані. Ті, на чиєму горизонті не так давно з’явилися нові знайомі, можуть
продовжити відносини, і до липня - серпня вони виллються в щось
серйозне. Осінь - час переживань і любовних хвилювань, коли виникнуть
проблеми з житлом і доведеться докласти максимум зусиль для його
придбання.

Діва
У Діви попереду рік труднощів і обмежень.

Життя пропонує зміни, і хоча, на перший погляд,
вони можуть здаватися хворобливими і
непростими, згодом Діва буде вдячна долі за її
суворі уроки. У першій половині 2008 року
отримають продовження процеси, розпочаті
минулого року.

Всі справи, заплановані на першу половину
2008 року, здійснюватимуться тільки при

безпосередній допомозі і фінансовій участі. Проте, підприємцям вдасться
розширити свою справу, внести до неї свіжі ідеї, придбати новий офіс і
внести багато кадрових змін.

Лев
Левів чекає виключно плідний рік, відмічений

впливом Юпітера. Люди справи візьмуть на себе
керівництво якимсь важливим проектом і зберуть
під свої прапори старих друзів. Завдяки цьому і
вдасться піднятися на інший професійний рівень
і повністю змінити своє життя.

Більшість завдань вирішуватимуться з
дивовижною легкістю, а конкуренти або відійдуть
убік, або будуть переможені і розбиті. Конфлікти з ними цілком вірогідні
в першій половині року, а самими напруженими місяцями виявляться
березень, друга половина травня і червня. У службовця з’являться блискучі
шанси отримати іншу, цікавішу і перспективнішу роботу, яка буде добре
оплачена. Багато Левів пов’яжуть свої плани з друзями або близькими,
такими, що проживають в інших містах або країнах, можливі поїздки.
«Час збирати камені» прийде восени - саме тоді багато Левів отримають
непоганий прибуток за величезну роботу, виконану у минулому.

Для багатьох Левів, і особливо для жінок, особисте життя в 2008 році
виявиться важливішим за роботу і кар’єру.

Овен
У Вас почнеться серйозний, важливий,

продуктивний рік. Доведеться докладати зусилля,
наполегливо рухатися вперед, роблячи
реальними свої мрії і плани. Події, що
відбуваються, дозволять знайти свободу,
незалежність і піднятися на новий соціальний
ступінь. Багато представників цього знаку
звалять на свої плечі дуже великий тягар, постійно

відчуваючи себе відповідальним за все, аж до найдрібніших деталей.
Юпітер щедро обдарує в свій рік всі вогняні знаки. Овне, готуйтеся

до нових перемог. На вашій вулиці, нарешті, настане свято. Цей рік буде
благоприємний навіть для тих представників цього знаку, хто завжди був
у тіні, словом ви вийдете у світ і отримаєте нових покровителів.

Рак
Рак цього року стає мінливим. Він легше,

ніж звичайно, знайомиться з людьми, стає більш
комунікабельним. На роботі і в колективі цей
рік буде менш утомливим і приємним. У цей рік
ви можете підшукати хорошого партнера.

У першій половині року можливе оновлення
бізнесу, перестановка кадрів, придбання нового
офісу або перебудова старого. Багато Раків відкриють свою справу в
іншому місті або іншій країні, що завжди відповідально і непросто.
Службовець може спробувати себе в сімейному бізнесі, або у його
організації відбудуться масштабні зміни, які змусять пристосовуватися
до нових обставин. У плані фінансів дуже нестійка друга половина року,
коли можливі великі втрати, пов’язані з друзями, або складний збіг
обставин, що приводить до незапланованих витрат. Перша половина 2008
року - легший час, коли всі професійні справи рухатимуться завдяки
підтримці спонсорів або партнерів, а також завдяки позикам і кредитам.

Скорпіон
Цей рік для Скорпіонів - час звершень і

відкриттів. Перед вами розстилаються нові
горизонти. Ви сміливо йтимете до наміченої мети і
успішно добиватимете задуманого. Та варто
пам’ятати, що для досягнення мети не всі засоби
хороші. Цей рік вельми сприятливо позначиться на
фінансовій сфері діяльності. Ви отримаєте доходи,
про які навіть не підозрюєте. Для деяких

представників цього знаку можливе придбання нерухомості. Скорпіони,
які не пов’язані з бізнесом, теж отримають непередбачені грошові кошти.

Головні підводні камені, які перешкодять Скорпіонові стати
Рокфеллером, можливі в квітні і травні. Ближче до літа ваші надзадачі
досягнуть космічних висот, а ви при цьому наполегливо вважатимете їх
реальними і досяжними. Але, проте, якщо влітку Скорпіонові все ж таки
вдасться трохи пригальмувати, восени він отримає свої заслужені
дивіденди.

Тілець
У першому півріччі 2008 року Тільці

стоятимуть на висоті, і святкуватимуть одну
перемогу за іншою у всіх сферах діяльності.
Цього року вам гарантовані нові знайомства,
приємні і незабутні враження від подорожей.

Але в другій половині року свято
закінчиться, і почнуться суворі будні. Вам варто
більше замислюватися над фінансовими
питаннями новими завданнями, які вдасться вирішити тільки тим, хто
працюватиме як бджілка і не розслаблятиметься без приводу.

У рік Юпітера Тілець знайде велику популярність. Учені можуть
отримати премію, а бізнесмени розширити свої доходи, акторів і
письменників чекає слава. Якщо ви не відчували тяги до релігії, то рік
Юпітера якраз підходить для того, щоб ви звернулися до Церкви.

Гороскоп на 2008 рік

Терези
 Це рік великих справ і час виконання

намічених планів. Ви повинні не боятися
вступати в переговори, знаходити нових
партнерів і освоювати нові сфери діяльності.
Цей час починань і нових відкриттів. У
фінансовому плані цей рік пройде стабільно.

Він також сприятливий  в професійній
діяльності. Деяких чекає підвищення по службі
і значна надбавка заробітної плати. Багато
представників цього знаку можуть розраховувати на отримання кредиту,
спонсорську допомогу, підтримку батьків або близької людини. Можливі
і вдалі операції з нерухомістю. Всі справи, пов’язані з документами і
початі в 2007 році, будуть успішно завершені.

У особистому житті продовжаться зміни. 2008 рік внесе великі зміни
не тільки до професійних справ, але і в особисті відносини. Багато Терезів
почнуть вити своє гніздо або зроблять його просторішим і комфортнішим.
Друга половина року достатньо сприятлива для закоханих.

Í³ÿê³ ì³ðêóâàííÿ íå â çìîç³ âêàçàòè ëþäèí³ øëÿõ, ÿêèé âîíà íå õî÷å áà÷èòè. Ðîìåí Ðîëëàí
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Гороскоп на 2008 рік

Водолій
Сміх і сльози, радість і печаль, успіх і невдачі

- все це, і у великих кількостях, доведеться
пережити Водоліям у 2008 році. У перші три
місяці нового року вас чекає успіх у всіх
починаннях, особливо в справах, пов’язаних з
фінансами, які в цей період будуть примножені.

А ось до кінця року доведеться докласти
багато зусиль, як фізичних, так і моральних, щоб

зробити той кидок, від якого залежатимуть ваш соціальний статус,
підвищення на посаді і заробітна плата. У багатьох представників
комерційних структур є можливість просування по кар’єрних східцях.

У грошовому плані рік вельми успішний. Доходів передбачається
більше, ніж витрат. Представникам цього знаку, які брали кредит або
позики, вдасться погасити всі свої заборгованості. Гроші прибуватимуть
в достатній кількості, звичайно, якщо ви не сидітимете склавши руки.

Козеріг
Цього року ви повірите в те, що мрії

збуваються, і казка стає бувальщиною.
Фантастичний успіх у справах, успіх у грошах...
Проте будьте готові попрацювати над собою. У
цьому-то і полягатиме секрет ваших перемог.
Оцініть на початку року всі свої «плюси» і
«мінуси», можливості, навики, імідж. Секретом
вашого успіху будуть також теплі взаємини з
тими, хто вас оточує.

У квітні-травні буде невелика криза у фінансовій сфері діяльності,
зв’язана із затримкою зарплати або непередбаченими витратами, гроші
діставатимуться важкою працею. Але в червні положення помітно
покращає, і решта частини року пройде так, як ви намітили. У другій
половині року багато представників цього знаку отримають вагомий
прибуток від свого підприємства.

У грошовому відношенні в цілому рік вельми вдалий і продуктивний.
Ви запрацюєте більше, ніж хотілося б, і ваш прибуток покриє всі ваші
витрати.

Риби
Ділова активність більшості представників

цього знаку знаходитиметься в 2008 році на
найвищому рівні. Отримають продовження
сприятливі тенденції, початок яких належить до
минулого  року. Початі в цей період справи
розвиватимуться і приноситимуть непогані плоди.

У грошовому відношенні достатньо
благоппріємна перша половина року, коли доходи
багатьох Риб значно збільшаться. Непогані гроші
можна буде отримати в другій половині березня, квітні, липні і серпні.
Час, починаючи з вересня, не такий успішний, тому обережніше
поставтеся до своїх доходів і протягом всього 2008 року  всіляко
контролюйте сферу фінансів.

Стрілець
Для Стрільців цього року будуть помітні дві

абсолютно протилежні тенденції. Нові напрями в
справах успішно розвиватимуться, але плоди вони
принесуть не відразу, а тільки до кінця року. Для
багатьох Стрільців складними виявляться справи,
пов’язані з паперами або документами, але якщо
докласти зусиль, то все вирішиться на вашу користь.
Щоб уникнути конфліктних ситуацій, наберіться

терпіння - це дозволить з успіхом подолати всі підводні камені і вийти
переможцем з будь-яких ситуацій. Можливі поїздки, зустрічі із старими
знайомими, добрими друзями і близькими людьми.

З грошима особливих проблем не передбачається. Рік в основному
стабільний. Можливі великі витрати. Вони природньо пов’язані з
відпочинком, справами будинку і сім’ї, зі справами професійного
характеру. Проте і доходи будуть пристойні, і грошові справи досягнуть

постійного балансу.

 
  

 

 

 

 

1. Де в Росії, як вважають вчені, росте
саме тверде дерево?
2. Коли і де був створений
калейдоскоп?
3. Чому в космосі предмети не
можуть стояти на місці?
4. Чим займається орнітолог?
5. Хто автор казки "Огниво"?
6. Як називається жанр живопису,
який зображує людину?
7. В якій країні світу виникла художня

гімнастика?
8. Яка середня швидкість пішохода?
a) 10 км/год
b) 3 км/год
c) 6 км/год
9. Скільки в світі алфавітів?
10. Що станеться з бджолою, після того як вона вжале?
11. Ким стане пуголовок коли виросте?
12. Чи є голос у жирафа?
13. Яка російська річка називається жіночим ім'ям?
14. З якою ціллю єгиптяни споруджували піраміди?
15. Якою мовою розмовляють австралійці?
16. В якій країні встановлений пам'ятник голубу?
17. Для чого використовуються діаманти?
18. Що таке карт?
19. Чим займається архітектор?
20. Як називається новонароджене дитя тюлення?

Питання.

Відповіді:
1. Саме тверде дерево - береза Шмідта, яка росте в заповіднику
Кедрова падь.
2. Калейдоскоп був створений в 1817 році в Англії Д.Брюстером.
3. В космосі відсутнє земне тяжіння.
4. Орнітолог вивчає птахів.
5. Автор казки "Огниво" - Ганс Христиан Андерсон.
6. Цей жанр називається - портрет.
7. Художня гімнастика винекла в нашій країні. В 1949 році був
проведений перший чемпіонат світу.
8. Середня швидкість пішохода -  6 км/год
9. Зараз нараховується 10 алфавітів.
10. Якщо бджола вжале, то вона загине.
11. Пуголовок, коли виростає, стає жабою.
12. Жираф майже завжди мовчить.
13. Річка Лена.
14. Єгиптяни споруджували піраміди, щоб хоронити своїх
правителів - фараонів.
15. Австралійці розмовляють англійською мовою.
16. У Великобританії встановлений пам'ятник голубу, який
врятував в 1942 році англійську субмарину, доправивши до
берега звістку про аварію.
17. Діамант використовується в ювелірних прекрасах, для різки
скла та в медицині.
18. Карт - це дитяча машина.
19. Архітектор - розробляє проекти майбутніх новобудов.
20. Новонароджене дитя тюлення називається - білик, тому що
в нього шкіра біла. Тільки через три тижня вона змінюється на
темну.

×è ìîæå áóòè ïðÿìîþ ò³ëü, êîëè ñòîâáóð êðèâèé?



29 листопада 2007 року відбувся
ІІ етап VIII Міжнародного конкурсу з української

мови ім.. Петра Яцика. Наше училище представляла учениця
групи № 14 Ковтун Тіна, яка посіла І місце. Вітаємо Тіну із

перемогою. Бажаємо наснаги, творчих успіхів і досягнень у ІІІ етапі
Міжнародного конкурсу з української мови ім.. Петра Яцика.

Шановні колеги та учні!
Щиро Вітаємо Вас з Новим 2008 роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо наснаги, творчих успіхів і досягнень у праці! Хай у Новому році у вас буде
більше приємних днів, а негаразди залишаться у  минулому! Хай радість і щастя, любов і
удача ідуть з вами поруч по життю! Хай Ваші душі не міліють, кишені не пустіють, а столи
завжди будуть по-святковому переповнені! Хай збудуться ваші мрії і надії на краще!

Викладачі кафедри української мови
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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.

Вартість послуг Вас приємно вразить.

Директору ДПТНЗ «ВМВПУ»
п. Дмитрику О.Д.

З 8 жовтня по 5 листопада учні групи 47 за фахом «Кухар.
Кондитер» проходили виробничу практику на підприємствах
громадського харчування міста та області.

Учениці Панек Руслана, Пилипенко Олена, Поліщук Ольга та Чорна
Яна проходили практику у місті Хмільнику в їдальні санаторію «Березовий
гай». Керівництво їдальні направило відгук до училища зі словами подяки.

Адміністрація санаторію «Березовий гай» щиро дякує за професійну
підготовку учнів, які проходили практику на базі нашого санаторію,
учні старанно виконували доручену роботу, чітко знали технологію
приготування їжі, завдячуючи викладачеві спецтехнології Пахолюк О.М.

Окрема подяка майстру виробничого навчання Молодовій Н.А. та
класному керівникові за гарну професійну підготовку, виховання учнів.
Учениці Пакет Руслана, Пилипенко Олена, Поліщук Ольга та Чорна Яна
дотримувалися правил санітарії та гігієни, вимог щодо санітарного одягу
та взуття, допомагали та самостійно готували перші та другі страви,
холодні закуски.

Крім цього, практиканти працювали на видачі їжі, де успішно
справлялись з обов’язками.

Страви, приготовлені учнями, завжди отримували похвалу не тільки
з боку працівників їдальні, а й відпочиваючих санаторію.

Просимо знову направляти учнів на виробничу практику до нашого
санаторію, будемо раді бачити їх знову і працювати з ними.

Вдячний за високу професійну підготовку учнів.
Напередодні новорічних і різдвяних свят хочемо привітати

педагогічний колектив ВМВПУ та побажати творчих успіхів у Вашій
нелегкій педагогічній праці, життєвої сили, енергії та оптимізму на ниві
навчання і виховання майбутніх фахівців. Нехай здійсняться Ваші
найсміливіші задуми,  удача та успіх супроводжують кожне  ваше
починання.

Зичимо здоров’я, спокою, злагоди у колективі, гарного настрою,
миру і любові у Новому 2008 році.

Директору ДПТНЗ «ВМВПУ»
п. Дмитрику О.Д

Адміністрація і трудовий колектив Вінницької філії ВАТ «Свемон-
Центр»  висловлює велику подяку адміністрації училища ВМВПУ та
майстру виробничого навчання Скомаровському Георгію Сігізмундовичу
за висококваліфіковану підготовку молодих спеціалістів зв’язку та вміле
керівництво групою №39 на виробничій практиці з професії «Кабельник-
спаювальник. Електромонтер станційного телефонного зв’язку», значна
чястина яких з 01.10.2007 р. по 16.11.2007 р. проходила виробниче
навчання та виробничу практику на будівництві лінійних споруд АТС
Жмеринка та АТС Іллінці.

Під час виробничої практики всі учні зарекомендували  себе
дисциплінованими та працелюбними. Виробничі норми виконували на
105-110 відсотків.

Окремі випусники Вашого училища минулих років сьогодні плідно
працюють в Вінницькій філії ВАТ «Свемон-Центр», виявляючи при цьому
високий професіоналізм та уміння працювати з людьми.

Бажаємо майстру виробничого навчання Скомаровському Г.С., а
також колективу училища творчого натхнення, здійснення всіх найкращіх
задумів і планів, нових успіхів і звершень у важливій і відповідальній
справі – професійній підготовці та вихованні юних громадян нашої
незалежної України.

А також напередодні новорічних свят хочемо привітати весь колектив
Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища з
наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.

Бажаємо Вам, щоб життєві труднощі та негаразди не збили Вас із
обраного шляху і Ви зуміли протистояти всім витівкам непередбачуваної
долі. А Фортуна хай супроводжує всі митті Вашого життя і допомагає у
здійснені найнеймовірніших задумів.

Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду,
впевненість у майбутньому. Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів,
родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і
любові, нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача!

З повагою директор ВФ ВАТ «Свемон-Центр»  Ю.С. Яловий

Листівка

З повагою директор санаторія «Березовий гай» Лукашик
Володимир  Михайлович

Æèòòÿ, òàê ñàìî, ÿê ³ áàéêó, ö³íóþòü íå çà äîâæèíó, à çà çì³ñò.    Ñåíåêà
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По горизонталі: 11. Одна із сторін у борговому забов’язанні,
яка повинна передати майно, виконати роботу, сплатити борг
іншій стороні (кредитору). 12. Фінансовий
інспектор, контролер. 13. Навмисний зрив
роботи, який виявляється у прямій відмові від
неї або в недбалому, несумлінному її
виконанні. 15. Правління, влада, що
грунтується на свавіллі та
насильстві. 16. Грошове
стягнення, що накладається
як покарання, переважно в
адміністративному або
судовому порядку. 17.
Частка, частина, норма
чого-небудь допустимого.
20. Особа, уповноважена
перевіряти діяність, звітність підприємсва,
установи або організації.
По вертикалі: 1. Опитування обвинуваченого,
підозрюваного, потерпілого, свідка для
з’ясування чого-небудь. 2. Здійснювана
державою форма законодавства, що залежить від соціального

Відповіді на кросворд, опублікованому у № 17(42)
По горизонталі: 6. Алгебра. 7. Радикал. 8. Дистанція. 11. Цифра. 14. Центр. 15. Квадрат. 16. Гонорар. 17. Штабель. 20. Самокат. 22. Сотня. 23.
Синус. 26. Трикутник. 27. Турбіна. 28. Препис.
По вертикалі: 1. Словник. 2. Аршин. 3. Піраміда. 4. Табір. 5. Радість. 9. Трудодень. 10. Негабарит. 12. Квартал. 13. Масштаб. 18.
Постулат. 19. Косинус. 21. Пунктир. 24. Грань. 25. Дилер.

устрою країни. 3.  Сукупність державних органів, що
займаються судочинством. 6. Різниця між оцінкою майна та

страховою сумою, що лишається на ризик
страхувальника. 7. Гроші, або цінні папери,
адресовані через кредитну установу
кредиторові, а також сама операція з грішми або
цінними паперами. 8. Додаткові асигнування з

державного бюджету
підприємству, установи чи
організації для покриття
перевитрат та інших потреб.
10. Заборона ввезення або
вивезення іншими державами
товарів, цінностей, а також
затримання суден, вантажів та
іншого майна, що належить

іншої державі. 14. Офіційний документ, який
містить розпорядження певної особи щодо її
майна на випадок її смерті. 18. Будівля, де
перебувають особи, засудженні до
позбавлення волі. 19. Рішення суду про

винність або невинність підсудного.

Повага до людей - це повага до самого себе. Д. Голсуорі
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У грудні святкують свої Дні
народження

Бойко Т.П., Євпак І.П., Ластівка І.В.
Меленченко Н.,Слюсар В.А.
Чорба Т.О.

Привітаймо в січні з Днем
народження
Бережок С.М., Борячук К.В,
Геркалюк Г.В., Голота М.В.
Іваніщева О.А., Мазур І.А.
Павліченко О.І., Томкова Т.В.

Вітаємо з народженням дитини:
Вихованець Наталію Володимирівну,

Ковтуцьку Ірину Анатоліївну
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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”: Олексієнко Г.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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