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Міжнародний день рідної Мови

21 лютого представники всіх націй і народно-
стей можуть відзначати Міжнародний день рідної 
мови. Це свято було проголошене на Генеральній 
конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 
1999 року.

«Всі найголовніші іноземні мови можна вивчити 
за шість років, але для вивчення своєї недостатньо 
цілого життя»

— Вольтер

Головна декларована мета Міжнародного дня 
рідної мови — сприяння мовній різноманітності 
світу і стимулювання вивчення іноземних мов на-
селенням різних країн. Крім того, ЮНЕСКО висту-
пило за зближення культур і їх активну взаємодію, 
зокрема, в мовних питаннях, оскільки саме мови 
вважаються важливим інструментом розвитку 
духовної спадщини планети.

Міжнародний день рідної мови можуть 
відзначати носії 6000 мов, які на сьогоднішній день 
зафіксовані в світі.

«Як не кажи, а рідна мова завжди залишиться 
рідною. Коли хочеш говорити по душі, жодного 
французького слова в голову не йде, а якщо хочеш 
блиснути, тоді інша справа»

Рідна мова для кожної людини є важливим еле-
ментом культурної свідомості. Вона накопичує 
традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє 
передати їх нащадкам. Однак багато мов сьогодні 
знаходяться на межі повного зникнення. У деяких 
мов не залишається живих носіїв, тому одним з 
методів порятунку лінгвістичного багатства плане-
ти експерти називають вивчення іноземних мов.

Редколегія
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Безпечний інтернет

Публікації про шкідливий вплив на здо ров'я 
дітей комп'ютерної техніки ще можна зустріти в 
засобах масової інформації, але мало хто порушує 
питання негативного впливу на  не сформовану ди-
тячу психіку відео - та фотоматеріалів сумнівного 
харак теру, якими переповнений Інтернет. Ні для 
кого не секрет, що там безкоштовно можна знайти 
інформацію будь-якого змісту, навіть інструкцію з 
виготовлення вибухівки. 

Сумна статистика криміналістів свідчить, що 
зростання агресивної поведінки молоді безпосеред-
ньо пов'язана із систематичним переглядом сайтів 
в мережі Інтернет, які демонструють злочинні, 
агресивні дії (про вбивства, побиття та знущання 
над людьми в найдрібніших деталях). Самостійний 
перегляд матеріалу такого змісту міцно осідає в 
психіці молодої людини і які висновки вона зро-
бить після перегляду - ніхто не знає. Серед молоді 
стало дуже популярним таке заняття, як знімати 
на мобільний телефон побиття та знущання, які 
відбуваються в школі, у дворі, та викладати їх в 
Інтернеті. 

Якщо в реальному житті підліткові важко знайти 
однодумців щодо якогось «незручного» питання, то 
в мережі охочих обговорити будь-які незручності 
можна знайти швидко і багато. Якщо телевізійні 
фільми з насиллям, мультфільми з монстрами та 
усілякими жахами (якими, на жаль, також пере-
повнений ефір телебачення) переглядаються усіма 
членами родини і хоч якось обговорюються, за-
суджуються, то блукання Інтернетом відбуваються 

усамітнено і таємничо, без будь-якого сторонньо-
го втручання на правильність розуміння та тлу-
мачення змісту переглянутого. Тут підліток сам 
формує свої уподобання щодо будь-яких проявів 
людської поведінки. А потім ми бідкаємося, звідки 
ж з'являються збоченці, дітовбивці, маніяки та 
інші соціальне небезпечні особистості нашого 
суспільства. 

Користуючись послугами Інтернету не забувайте 
і про заходи безпеки у спілкуванні з людиною, яку 
ви не бачите, та навчайте цим правилам і своїх дітей. 
Адже віртуальні шахраї дуже гарні психологи: 
представляючись одним з ваших давніх знайомих, 
вони дізнаються від вас конфіденційну інформацію, 
як, наприклад, коли у вас вдома нікого немає, з ким 
ви проживаєте, ваш майновий стан і т. д. Квартирні 
крадіжки, вчинені за наводками, отриманими шля-
хом спілкування шахрая з постраждалим через ме-
режу, на жаль, вже не рідкість. Тож, шановні батьки, 
якщо ваші діти користуються послугами Інтернету, 
то не забувайте стежити за змістом матеріалів, які 
переглядає ваше чадо, а краще користуйтеся систе-
мою «Батьківського контролю» або просто введіть 
пароль, щоб діти не могли самостійно підключатися 
до мережі. Спілкуйтеся частіше з дітьми, щоб вони 
не відчували себе самотніми, станьте для них най-
кращими друзями, з якими можна говорити на 
будь-які теми та вирішувати будь-які питання. 
Будьте пильними до будь-яких змін у поведінці та 
уподобань вашої дитини у зв’язку із появою в домі 
Інтернету.

Глевич Т.В.
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новини для автоМоБілістів

Volkswagen і Google розробили соцмережу для автомобілістів
Як стало відомо, по суті компанії запропону-

вали автовласникам соціальну мережу. Звернемо 
увагу, що створений сервіс став доступним че-
рез додаток для Android-пристроїв, розміщений у 
каталозі Google Play Store. Видання повідомляє, 
що смартфон або планшет зі встановленою про-
грамою SmileDrive підключається до бортової си-
стеми автомобіля по бездротовому каналу Bluetooth 

і збирає дані про поїздку: місце розташування, 
час у дорозі і навіть поточну погоду. Маршрут 
відображається на карті Google Maps. Навіть якщо 
автомобіль не підтримує підключення мобільного 
пристрою за допомогою Bluetooth, додаток все 
одно буде агрегувати відомості про поїздку. Цією 
та іншою інформацією (фотографіями, текстови-
ми нотатками) можна ділитися з іншими водіями 
в режимі реального часу. Всі дані реєструються у 
фоновому режимі, а звіт формується після прибуття 
у пункт призначення, в тому числі у відеоформаті. 
Також SmileDrive може вказати автовласникові 
місце розташування його припаркованої машини. У 
програму доданий ігровий функціонал. Після завер-
шення поїздки користувачеві виставляються бали 
за різні досягнення, включаючи пересування у тем-
ний час доби, тривалість поїздки на далекі відстані 
і дотримання правил дорожнього руху. Додаткові 
очки присуджуються в тому випадку, якщо в дорозі 
водієві зустрінеться автомобіль марки Volkswagen, 
власник якого також встановив SmileDrive. Незва-
жаючи на те, що це розробка німецького автокон-
церну, користуватися додатком і соцмережею мо-
жуть не тільки власники моделей цієї марки. А ось 
обліковий запис Google і доступ в інтернет для ро-
боти з додатком необхідні. Цікаво, що у Google вже 

є власний нещодавно придбаний схожий онлайн-
сервіс для водіїв. У червні 2013 року корпорація 
за $1,1 млрд купила ізраїльський стартап Waze. 
На відміну від SmileDrive, ПО цього розробника 
працює на різних мобільних платформах. Служба 
аналізує ситуацію на дорогах у режимі реального 
часу і, відштовхуючись від цього, вибудовує опти-
мальний маршрут до точки призначення. Відомості 
про аварії, радарний контроль швидкості, дорожні 
роботи і статуси альтернативних маршрутів руху 
додаток отримує від самих користувачів. Аудиторія 
перевищує 50 Waze млн осіб. Крім сказанного вище 
звернемо увагу, що автогіганти намагаються йти в 
ногу з часом, щоб задовольнити більш високі ви-
моги користувачів. Так, наприкінці минулого року 
повідомлялося, що Volvo і Ericsson збираються 
представити хмарний автомобіль. Зазначалося, 
що сенсорний дисплей, встановлений у машині, 
дозволить як водієві, так і пасажирам працювати 
з інформаційними, навігаційними та розважаль-
ними програмами. У планах Volvo також зроби-

ти цю платформу частково відкритою для інших 
гравців автомобільної галузі. Також стало відомо, 
що наприкінці травня поточного року Mercedes-
Benz виступив з ініціативою, яка допоможе зро-
бити порятунок жертв аварії безпечнішим і швид-
шим. Компанія вирішила розміщувати на своїх авто 
QR-коди, які забезпечать рятувальникам доступ до 
аварійно-рятувальної карти кожного типу транс-
портного засобу.

інформацію взято з сайту:
http://ua.korrespondent.net
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новини для залізничників

Укрзалізниця просить своїх пасажирів з 
розумінням поставитися до посилення кон-
тролю пропуску громадян через державний 
кордон

      Укрзалізниця й надалі забезпечує 
залізничне сполучення з Російською 
Федерацією та АР Крим. Поїзди до Росії та 
Криму відправляються згідно з графіком руху 
на 2013 – 2014 роки. Кількість поїздів у за-
значених сполученнях не змінилася, окрім 

відміненого з 25 лютого 2014 року поїзда 
№ 3/4 Київ – Москва та зміни з 31 березня 
періодичності курсування поїзда № 146/145 
Сімферополь – Київ. Укрзалізниця просить 
своїх пасажирів із розумінням поставитися 
до посилення прикордонниками контролю 
пропуску громадян через державний кордон, 
у зв’язку з повідомленням (http://dpsu.gov.
ua/ua/about/news/news_3886.htm) Державної 
прикордонної служби України про посилення 
заходів прикордонного контролю у пунктах 
пропуску на українсько-російському кордоні 
та на межі адміністративного кордону з АР 
Крим. Час курсування поїздів у зв’язку з 
посиленням прикордонного контролю між 
Україною та Росією не змінився. Затримки 
у русі поїздів між материковою частиною 
України та АР Крим викликані як контролем 
прикордонників, так і несанкціонованими 
перевірками поїздів силами так званої «само-
оборони» Криму.

У І кварталі 2014 року Укрзалізниця сплатила 
до державного бюджету та цільових фондів 
майже 3 млрд грн.

Залізниці України є одними із найбільших 
підприємств, які наповнюють державну казну 
країни. За оперативними даними, з січня по бере-
зень 2014 року сума сплати платежів залізниць до 
держбюджету та цільових фондів складає 2,997  
млрд грн, у тому числі до держбюджету – понад  
806 млн грн., до цільових фондів – 1,58 млрд грн. 
та до місцевих бюджетів – 610 млн грн. Про це 
повідомили в головному фінансово-економічному 
управлінні Укрзалізниці. Залізниці України упро-
довж І кварталу поточного року перевезли 101,95 
млн тонн вантажів, що більше, ніж за аналогічний 
період 2013 року на 1,11 млн тонн. За оперативними 
даними, з січня по березень 2014 року відправлено 
93,4 млн пасажирів – на 2,8% менше, ніж у мину-
лому році. Дохід Укрзалізниці від пасажирських 
перевезень за перші три місяці поточного року ста-
новить 1,104 млрд грн. (у дальньому сполученні – 
1,009 млрд грн. та в приміському – 95,4 млн грн). 

При цьому витрати на пасажирські перевезення до-
сягли 3,177 млрд грн., із них в дальньому сполученні 
– 2,19 млрд грн. та в приміському – 986,5 млн грн.

інформацію взято з сайту:
http://www.magistral-uz.com.ua 
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8 Березня

Минає 22 рік незалежності України, проте на державному рівні чомусь у пошані свята, які ніякого 
відношення не мають до нашої історії, культури, традицій. 

 Взяти хоча б свято 8 Березня. З чим ми вітаємо українок? 

 Рішення про щорічне святкування жіночого дня було прийнято у 1910 році на Другій міжнародній 
конференції соціалісток в Копенгагені. Коріння свята, яке так приховувала совєтська пропаганда — 
маніфестації феміністок, основну масу з яких складали повії.

 У 1895 році 8 березня повії Чікаго вийшли на демонстрацію з вимогою виплатити матросам зарплату. 
В останніх просто не було грошей, щоб розплатитися із представницями найдавнішої професії. Через 
рік 8 березня (1896 р.) те ж саме відбулося в Нью-Йорку. В наступні роки демонстрації жінок часто при-
урочувалися цьому дню. Так, 8 березня 1908 року в Нью-Йорку 15 000 жінок вийшли на демонстрацію, 
вимагаючи підвищення зарплатні та надання виборчого права. Для закріплення традиції, рішенням 
Соціалістичної партії США і Соціалістичного Інтернаціоналу (1910, Копенгаген, з ініціативи німецької 
революціонерки єврейського походження Клари Цеткін) 8 березня було проголошено Міжнародним 
жіночим днем. Це стало причиною і для проголошення дати 8 березня Міжнародним жіночим днем в 
СРСР.  Суть свята полягала в тому, щоб акцентувати увагу на особливому місці жінки в боротьбі за «щас-
ливе комуністичне завтра», виділивши для неї аж цілий день. Совєтська влада забезпечила цю рівність 
тим, що дала жінці в руки лопату, відбійний молоток, посадила на трактори, зробивши з неї тяглову робо-
чу силу, відібравши від жінки традиційну функцію берегині сімейного затишку, жіночність, материнське 
щастя. Одне слово, забрали те, що було даровано їй Богом. Є й інша історія, пов’язана з цією датою. 
Пурім, або Гамана — юдейське національне свято, яке припадає на 23 лютого — за старим стилем, це 8 
березня. Це не є релігійне свято (про це, до речі, говориться і в «Єврейській енциклопедії»). Це свято зни-
щення усіх ворогів юдеїв… А як же норми християнської етики? Адже відзначення цього жіночого дня, 
що, як правило, припадає на піст, часто супроводжуються гучними пиятиками та забавами?.. Окрім того, 
8 березня — одна з найчорних дат в українській історії! Цього дня 972 року у нерівному бою з печенігами 
героїчно загинув князь Русі-України Святослав Хоробрий. А 8-12 березня 1169 року сталося найбільше 
розорення Києва: військо Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського, онука Володимира 
Мономаха, й союзних йому руських князів захопило та зруйнувало столицю Київської Русі; з міста були 
вивезені всі цінності... До речі, Міжнародний жіночий день не прижився у більшості європейських країн. 
Його святкували в Ізраїлі та Московській імперії. Цивілізований світ на знак поваги й любові до жінок 
щороку у другу неділю травня відзначає День Матері, яке припадає на час розквіту весни й наближення 
сонячного літа. Саме у травневі дні і наші Предки вшановували  жінку — берегиню сімейного вогнища, 
матір, яка дарує життя і виховує своїх дітей. Окрім того, жіночим святом в українців з давніх-давен було 
пошанування Лади — Богині кохання і шлюбу, яке припадає на 22 квітня. На наших теренах святкування 
Дня Матері було започатковане 1886 року в Західній Україні. Його відзначив Союз Українок Галичини, 
зокрема — група жінок на чолі з відомою письменницею, зачинателькою жіночого руху Наталією Ко-
бринською. Тому в Західній Україні це свято відзначалося особливо широко до приходу окупаційного 
більшовицького режиму. І хоча з 1995 року День Матері став відзначатися й у незалежній Україні, більш 
популярним все ж залишається 8 Березня. На мою думку, саме через брак освіченості, незнання історії ми 
й продовжуємо відзначати такі свята, які не просто не мають відношення до України, але й принижують 
національну гідність кожної свідомої людини. Зокрема, Латвійський сейм відмовився офіційно визнати 
день 8 березня святковою датою. Депутати парламенту вважають, що «в цьому святі відчувається подих 
комуністичних привидів — Клари Цеткін та Рози Люксембург». Чому й нам не брати приклад із розвине-
них держав, які вивчають правдиву історію рідної землі і традиції своїх Предків?

Редколегія
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шевченківські дні

Навесні, коли тануть сніги

І на рясті заграє веселка,

Повні сил і живої снаги

Ми вшановуємо пам’ять Шевченка.
     У березні 2014 року в ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» проходили Шевченківські дні, 

приурочені 200-й річниці від дня народження великого сина українського народу.

     Насиченими були заходи, пов’язані з цією датою: 

     3 березня – відкриття тижня циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, виставка літератури, що 
супроводжувалась телевізійною та радіопередачами про життя і творчість Великого Кобзаря   

     4 березня – композиція пам’яті лауреата Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка композитора 
Володимира Івасюка, якому виповнилося б 65 років

     5 березня  - тематична радіопередача «Кобзар» - це Євангеліє від Тараса».

З 05 по 13 березня проходив конкурс на кращу газету, літературний плакат

   6 березня – переможці олімпіади з української мови писали Шевченківський диктант – «Слава 
Шевченкові!»

    11 березня – радіопередача та виставка на тему «Шевченко – художник»

    12 березня – студентська конференція під гаслом «Шевченківська весна – 2014»

    13 березня – виставка репродукцій пам’ятників Т.Г.Шевченкові «Світова слава генія»

   19 березня – конкурс на краще декламування віршів Т.Г.Шевченка під час проведення відкритого 
виховного заходу

    20 березня – виставка «Дерево життя родини Шевченків». Спроба сучасного огляду Шевченкового 
родоводу.                 

     Т.Г.Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання – твори і світлу добру пам'ять про себе. 
Він пробуджував любов до рідної землі, свого народу, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію 
і віру. Він безсмертний, як саме життя, тому став нашою долею і заповітом. І на сторожі правди, любові й 
честі стоїть його слово, яке має чудодійну силу. Воно любить і ненавидить, плаче і сміється, радіє і сумує, 
разом з нами кличе на боротьбу за справедливість і сьогодні.

Редколегія


