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У ніч на 23 вересня 1943
року величезна дуга радянських військ, яка охоплювала
Полтаву з півночі на схід
(батальйони 8-ї гвардійської
повітряно-десантної дивізії 4-ої
гвардійської армії, 33-й корпус
5-ї гвардійської армії і 84-та
стрілецька дивізія 53-ї армії),
перейшла в наступ.
Група автоматників зайняла аеродром ще до початку
наступу 8-ї дивізії, а потім
частини цього з'єднання оволоділи Київським вокзалом. Інші
підрозділи 4-ї армії продовжували наступ в напрямку
Решетилівки.
Штурмові
загони
84-ї
стрілецькій дивізії за підтримки 122-го окремого саперного
батальйону вийшли на Першотравневий проспект, а потім –
до центру міста по вулицях
Шевченка, Пушкіна і Леніна.
Першими, хто встановив
червоні прапори в Полтаві 23
вересня, стали розвідники 84-ї
стрілецької дивізії.
Фото: Семен Фрідлянд
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ПОДІЇ

Ми дуже любимо своє місто та завжди
чекаємо на його День народження. У цьому
році програма святкування була насиченою,
як ніколи. Зранку відбувся парад «Полтава
вишивана», в якому прийняли участь всі
навчальні заклади та підприємства міста.
Студенти
нашого
технікума
також
долучилися
до
цього
дійства.
Студентів вишукували у колону, яку
очолили голова студентської ради та його
замісники. За ними йшли дівчата першого
курсу з рушниками, та хлопці з прапором
України.

Колона рухалася із Соборної площі до парку
Перемоги, де її зустрів міський голова. Також в
парку Перемоги було багато виставок, які діяли
протягом усього святкування. А ввечері там
відбувся концерт, присвячений Дню міста.
Найбільше
студентам
нашого
технікума
запам'ятався виступ молодіжних гуртів «Real O»
та «Пара нормальних». Студенти танцювали і
співали разом з іншими полтавцями та гостями
міста. По закінченню концерта пролунав гімн
Полтави та був запущений найяскравіший
салют. Усі присутні були в захваті – Полтава
гідно відзначила свій день!

Світлана Денисова,
студентка групи 31-О

ПОДІЇ
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Автор: Альона Білослюдцева, студентка групи 31-Д

Літній період – пора для нових емоцій.
Хоча канікули вже закінчилися, але
кожен, мабуть, за ці три місяці встигнув
не лише відпочити, а й відвідати хоча б
одне цікаве місце. Мій вибір зупинився на
славному місті Лева.
Студентські роки – найкращий час для
подорожей, і нехай у тебе обмежений капітал,
зате є щира тяга до пригод та вражень.
Найкраще подорожувати удвох (хоча кожен має
свою думку з цього приводу), ось і я
відправилася
із
супутником.
Найбільш
раціональний вибір для молодих студентів
поїхати не купе або автобусом, а плацкартом. З
власного досвіду зауважу, що проїзд на таку
велику
відстань
повинен
бути
більш
комфортним, не принижуючи гідність людини.
А стан наших потягів залишає бажати кращого.
Проте до всього швидко звикаєш, та й відчуття
подорожі заряджає позитивом і відсуває на
другий план всі незручності. За цей час встигаєш
побути наодинці з собою та своїми думками, що
чудово просвітлює голову.
Проїжджаючи міста західної України, я, як
людина залюблена у природу, просто насолоджувалася ошатністю краєвидів. Земля прибрана,
зорана, трава підстрижена – все педантично.
Зранку ми проїжджали повз озеро, над яким
стояв ранковий туман, і на якусь мить
мені здалося, що в тому тумані
дійсно сидять всі ті міфічні
істоти, яких так старанно
описували у своїх
творах митці.

Дуже не хотілося повертатися назад, з одного боку усіма
цими емоціями хочеться з кимось
поділитися, а з іншого – розумієш, що вдома чекає усе те саме.
Але сам ти вже не той, що
раніше.

Таки залишився ще культ природи, її
обожнювання, що і повинно бути у нашому
менталітеті.
Львів зустрів нас літнім свіжим дощем, який
йшов майже до самого вечора. Місто вирізняється дуже частою зміною погоди, проте
привітні людьми, місцеві тематичні кафе та
вуличні музики підтримують атмосферність і
затишок всього міста, не дивлячись на сірі будні.
Особливої уваги заслуговує архітектура та
історія «маленького Парижа», як називають місто
місцеві жителі. Історичний центр Львова
занесений в список світової спадщини ЮНЕСКО.
У місті діє 7 професійних театрів, розташовано
11 парків, безліч бібліотек, храмів, пам'ятників та
церков. У 1795 році тут було відкрито перший в
Україні професійний театр. У 1900 році з'явилася
Львівська опера – один з найгарніших театрів
країни, зображений на двадцятигривневій
купюрі. Його ми і відвідали, аби подивитися
балет «Лебедине озеро». Це неймовірно гарне і
грандіозне дійство, Це гра, спектакль, рух,
пластика тіла, грація, політ, естетика яких
зігріває душу. Ти занурюєшся разом із акторами
у виставу, маючи змогу переноситися з минулого
у теперішнє, переживати моменти щастя
і відчаю разом з ними. Танці – одна
з небагатьох можливостей передати почуття без слів, а лише
рухами, адже головного
не виказати словами.

Надії, мрії, всі ми живемо ними.
Ніщо не вічне, усьому є кінець, але
вчіться брати з приємних моментів
усе, щоб на схилі віку пам'ятати їх і
дивуватися людській природі, повертайтеся в місця, де вам було добре,
оточуйте себе улюбленими речами,
які
роблять вас хоч трішки
щасливішими. Бо хто, як не ти сам!

ПОДОРОЖУЄМО РАЗОМ
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Львів потрапив до топ-100 місць
планети, які варто відвідати
У 2017 році видання Business Insider (Великобританія) запропонувало
20 популярним тревел-блогерам, письменникам-мандрівникам та
редакторам профільних журналів скласти список улюблених місць
планети. На підставі їх порад був складений ТОП-100 особливо важливих
для мандрівників напрямків, в які потрапили як популярні туристичні
місця, так і маловідомі локації. У списку опинився і Львів, який в рейтинг
внесла блогер Мелісса Хей, більше відома як Girl Eat World.

8

неповторних речей,
які необхідно зробити у місті Лева

1. Проїхатися у трамваї. З вікна трамвая найкраще оглядаються вулички
старовинного міста. Особливо такий вид екскурсії підійде у дощову погоду.

2. Випити каву у Вірменському кварталі. Запашна, ароматна львівська кава
додасть вам бадьорості! Навіть якщо ви приїхали до Львова не вранці, а
пізніше, то в будь-якому разі поспішіть до одного з найстаріших кварталів
міста.
3. Порахувати левів. У місті Лева – понад 4000 скульптурних зображень
царя звірів. Всіх знайти, напевне, не вдасться. Проте поставте собі за мету
відшукати принаймні 20 символів міста.
4. Піднятися на міську ратушу. З неї зручно оглядати історичний центр
старовинного Львова, адже це – найвища ратуша в Україні. Її висота –
65 метрів.
5. Побачити постановки Оперного театру. Якщо ви досі не були в опері, то
варто її відвідати хоча б раз у житті. Ідеально для цього підійде Львівський
театр опери та балету.
6. Поласувати смаколиками у найстарішому кафе «Під синьою пляшкою».
Цю кав’ярню відкрили ще у 1686 році. Нині вона зберігає титул однієї із
найстаріших у Європі.
7. Купити раритет на блошиному ринку. Тут ви знайдете старовинну книгу
чи навіть монету часів Австро-Угорщини.
8. Знайти вулицю з декількома назвами. Буває і таке! Уявляєте, вулиця
може мати аж 6 назв! Знайдіть таку дивовижу у Львові і дізнайтесь її секрет.
Це тільки невеличкий перелік того, що необхідно зробити і побачити у
місті Лева. Адже вулички старовинного міста приховують багато секретів.
Якщо ж вам пощастить знайти щось своє, то, хтозна, може, і ви увійдете
до історії цього славетного міста!

Інформація підготовлена за
матеріалами інтернет-видань
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Якщо Ви розмовляєте з
людиною мовою, яку вона
розуміє, Ви звертаєтесь до її
розуму. Якщо Ви розмовляєте з
нею її мовою, Ви звертаєтесь
до її серця.
Нельсон Мандела

Причини вивчити
жестову мову
1. Повага до людей. Можливо, для
когось це не є вагомою причиною. Але
чим більше людей будуть мати базові
навички спілкування жестовою мовою,
тим комфортнішим буде життя людей з
вадами слуху. Про таке можна і потрібно
мріяти.
2. Активізація моторики пальців
позитивно впливає на весь організм. Ще в II столітті до нашої ери в
Китаї було відомо про вплив дій, які
виконують руками, на розвиток головного мозку людини.
Існує прямий
взаємозв’язок – що більше ми робимо
дрібної роботи пальцями, то краще стає
наша свідомість.
3. Новий
метод
тренування
пам’яті. Якщо ви коли-небудь вивчали
іноземну мову, то вам відомо, що в
процесі навчання треба запам’ятовувати
багато інформації. Для жестової мови –
так само, просто запам’ятовувати ви
будете положення пальців та рук.
4. Можливість
додати
навичку
спілкування жестовою мовою у перелік
своїх особливостей. Будемо відверті – не
так багато чуючих людей знають жестов
мову, тому увагу до себе ви точно
привернете.
5. Отримати нові відчуття. Жестова
мова може відкрити вам новий світ, якого
ви ще ніколи не торкалися. Це світ повної
тиші. Це не тільки нові відчуття, але й
нові можливості зрозуміти тих, хто
постійно живе там, де немає звуків.

ЧУТИ СЕРЦЕМ
З 18 по 24 вересня Всесвітня федерацію
нечуючих (WFD) відзначила «Міжнародний
тиждень нечуючих» присвячений жестовій
мові.
Понад 1 мільйона українців мають порушення
слуху. Офіційна статистика за 2016-й – це 780
тисяч. Інші 30% не зареєстровані, але вони також
користуються мовою жестів.

Особливості жестової мови
Перш за все, треба зрозуміти, що існує два різних
поняття – це мова жестів та жестова мова. Знання
мови жестів надає можливість розуміти наміри,
характер або настрій людини за допомогою
тлумачення її поз, рухів та жестів. Це дуже цікавий
предмет для вивчення, але нас цікавить саме жестова
мова – мова, якою спілкуються люди з вадами слуху.

1. У світі налічується понад 120 жестових мов та
більше 150 жестових діалектів. В більшості країн
світу є своя жестова мова, в деяких – дві або більше.
Назви жестових мов найчастіше формуються за
локальною, а не мовною ознакою. Глухі люди в
Україні спілкуються українською жестовою мовою
(УЖМ).
2. Жестові мови різних країн мають спільні та
відмінні характеристики. Наприклад, українська,
французька та американська жестові мови відносяться
до однієї групи, і глухі цих країн можуть зрозуміти
один одного, як можуть зрозуміти один одного чуючі
українець, болгарин і білорус. Але ось американська і
британська жестові мови виявилися в різних групах.
Таким чином, уся Європа (окрім ВБ) використовує
французьку систему; Азія, Австралія, Британія і
колишні її колонії – англійську систему.
3. Дехто вважає, що в Україні та інших колишніх
радянських республіках використовується російська
жестова мова. Насправді після здобуття Україною
незалежності та відкриття кордонів жестові мови
почали розвиватися самостійно.
4. Національні жестові мови є визнаними на
державному рівні у більш як 30 країнах світу.

АКТУАЛЬНО

В Україні мова жестів визнана офіційно і
захищається законом.
5. Жестова
мова
має
дві
форми:
калькуючу та розмовну. Калькуюча – це
система спілкування, у якій жести слово в
слово відтворюють усну мову того, хто
говорить. Жести при цьому виступають
еквівалентами слів, а їх розташування
відповідає будові речення в словесній мові.
Розмовна жестова мова (чи то, як
говорять самі нечуючі, національна жестова
мова) влаштована інакше. Вона не повторює
структуру звичайного мовлення, її жести у
більшості випадків не співпадають зі словами
і можуть одразу означати складне поняття.
Скажімо, жест «дім» може одним рухом
передати і характеристику дому: «великий»,
«малий». Такою мовою говорить більшість
глухих людей.
6. Жести, на відміну від слів, не
змінюються за родами, відмінками та часом.
Аби передати зв'язок між словами, їхні
закінчення можна показати спеціальною
дактильною абеткою (просторово-руховою
системою спілкування за допомогою пальців
рук). Кожна літера має свою комбінацію
пальців правої долоні. Тим же способом
передають імена, географічні назви або слова,
які ви не знаєте як показати саме жестовою
мовою.
Спробуйте сказати своє ім’я
жестовою мовою:
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Вашингтон та його околиці вважаються
місцем, де проживає найчисленніша в США
співтовариство нечуючих. Багато з них називають Вашингтон найзручнішим для глухих
містом.
Як і в інших містах Америки, тут є
кінотеатри, пристосовані для глухих, церкви, де
служби ведуться з сурдоперекладом. У
магазині, зрозумівши, що людина не чує,
швидко витягують папір з ручкою або
підводять до комп'ютерної клавіатури. Але
головна перевага Вашингтона для нечуючих –
це університет Галлаудет. Всього в університеті навчається близько 1800 студентів. З них
близько 5% – іноземці. Галлаудет – це наче
місто в місті, найважливіше, що нечуючі
можуть спілкуватися тут без усіляких
перешкод: є відеотелефони, весь персонал
знає мову жестів і навіть говорячі між собою,
одночасно використовують мову жестів, щоб
глухі студенти, які знаходяться поруч бо
проходять
повз,
не
відчували
себе
відокремленими.

Як вивчити жестову мову?
Навчання можна почати з підбору відеоматеріалів, переглядом таблиць з зазначенням
того, який знак позначає ту чи іншу літеру.
Існують і спеціально розроблені сайти для
вивчення мови глухонімих. Окрім необхідних
матеріалів на таких сайтах дається завдання на
перевірку вивченого. Таким чином теорія
підкріплюється практикою. Безліч груп у
соціальних мережах орієнтоване на вивчення
мови жестів, однак такий спосіб подачі інформації слід використовувати тільки тоді, коли
вже відомі деякі ази мови жестів. Для більш
дієвих результатів краще звернутися до носія
мови, у даному випадку – сурдоперекладача.
Отже, чи варто вивчати жестову мову –
вирішувати Вам. Та уявіть собі, якщо одного
разу у транспорті, в парку або у звичайному
кафе Ви зустрінете людину, яка Вас не може
почути. Можливо, лише одне ваше запитання: «Доброго дня! Чим Вам допомогти?»
зробить її трохи щасливішою.

Інформацію підготувала
А.О. Челебій, викладач географії
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15 вересня 2017 року в місті Полтава
відбувся безкоштовний концерт гурту «Океан
Ельзи».
З невідомих причин під час концерту у
Полтаві 7 червня в рамках «Світового туру 20162017» лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав
Вакарчук втратив голос з невідомих причин.
Публіка підтримала виконавця у непростий
момент. Вдячний слухачам Вакарчук пообіцяв
повернутися до Полтави з безкоштовним
концертом.
На концерт зібралося більше 30 тисяч
шанувальників,подія відбувалася на найбільшому
стадіоні Полтави «Ворскла». Це був один із
фінальних виступів гурту цього року, тому
приїхало багато гостей з інших міст і областей.
Концерт розпочався о 19 годині, але гурт почав
співати о 20 годині. Глядачі мали змогу розташовуватися в фан-зоні, або в секторах.

Незважаючи на дуже велику кількість
людей, поліція Полтави добре впоралася із
невгамовними шанувальниками.
Враження від концерту залишилося
тільке позитивне, було дуже багато захоплюючих моментів та приємних емоцій.

