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Можливо, для когось останній місяць осені асоціюється з дощовою погодою,
мрякою, першими морозами та застудою. Але для студентської молоді це час
святкувати, адже 17 листопада оголошено Міжнародним днем студента.
Студенство – це особливий народ, зі своїми
правилами, правами та філософією. У нього своя
індивідуальність, психологія та характер, особливі
інтереси, майстерність, талант та незламна позиція.
Бути студентом для кожної людини – це
можливість стати побаченим та почутим, чогось
навчитися і показати свої можливості, зарекомендувати себе перед суспільством та реалізувати
свої прагнення, віднайти покликання та стати тією
особистістю, яка може і хоче охопити навколишню
дійсність, побачити світ і затвердитись у ньому,
розгледіти і зрозуміти все те, що раніше так довго не
бачилося.
Саме студентська молодь першою згуртовано
рветься до бою, про це не раз нагадувала наша і
світова історія. Саме студентство впевнено відстоює
свої інтереси у суспільстві, першим готове боротися
проти неправди та несправедливості. Саме студенти
кожного разу виборюють право на власну думку. І
нехай не завжди вдається побороти усі негаразди та
стереотип «байдужості», проте вони залишаються
незламними. Доказом такої студентської сили
колись і стало проголошення листопадового дня

– Міжнародним днем студента.
Хто був у цих лавах, той неодмінно погодиться:
найкращі роки життя – студентські. Нові знайомства,
враження, переїзди та життя у гуртожитку, спільні
вечері, почасту недосипання, важкі понеділки,
очікувані п`ятниці, заняття, сесії, улюблені розписані парти, згуртований відпочинок, смішні
життєві історії, перший підзаробіток, дипломні
роботи, незабутні викладачі, прогуляні пари, вірні
друзі та перше кохання… – усе це спогади, які
пронесуться не раз думками у людини, що
перевірила на собі справжнє буденно-святкове
студентське життя.
Шановні студенти ПБТТБ, прийміть найщиріші
вітання з нагоди Міжнародного дня студента. Живіть
на повну силу, насолоджуйтесь кожним новим днем,
прагніть незвіданих вершин, досягайте поставлених
цілей, ризикуйте, навчайтесь, розвивайтесь, творіть
та створюйте прекрасне майбутнє. Зичимо вам
натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих
починаннях. Нехай ваші юнацькі серця наповнюються святковим настроєм та радістю.
З повагою, редакція газети «Автошляховик»
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Осінній день вже осінню пропах,
Деревам ні з ким в лісі говорити,
Згубили птахи гнізда на дубах,
Ні повернуть назад, ні повторити.
Стоять віки, неначе вожаки,
Стоїть печаль якась несамовита,
Летять роки (не листя, а – роки),
Ні повернуть назад, ні повторити.
Ти тільки будь!
Ти довго будь, і все…
Наш глід живий.
Гілля зимі відкрите.
А навесні він знову зацвіте.
І не таке вже це життя й пусте,
Бо є у ньому вічне і просте
І можна щось вернуть і повторити.
Наталія Баклай
(З циклу «Біля пізнього глоду»)
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Міс та Містера
ПБТТБ
 Увага!
ФОТОКОНКУРС
 Світ очима технічної
книги
 «Рушійна сила
революції гідності –
у руках молодих
людей»
 Чорний спогад моєї
вітчизни
 Торгівля людьми –
злочин проти
людства

ОСІНЬ ВІРШАМИ ПРОМОВЛЯЄ
Осіння пора. Це час
прощання з літом, передчуття
змін, спокою та надії. Це
особливий ліричний настрій і
тонкість почуттів, період довгого чаювання, душевних розмов, особлива насолода ранкового сну, м’якість і затишок
вовняної ковдри, очікування
першого снігу та ностальгія...
Осінь – лірична, часом
меланхолічна, різнобарвна та
яскрава. Враження від її величі
і краси спонукають не до
бездіяльного споглядання, а до
роздумів. Їх породжує здивування,
одкровення,
тихий
смуток... Осінь і філософія –
дві сторони однієї
медалі.
Коли ж іще задумуватися над
сенсом життя, безповоротністю
своїх вчинків та плиністю
почуттів, як не восени? Це
пора усвідомлення прожитого і
досягнутого, пора розстановки
пріоритетів і прийняття життя
таким, яким воно є, простим і
складним водночас, і від цього
ще більш цікавим. Як і осіння
природа, чекаючи наближення
зими, радує останнім теплом і
дозріванням численних плодів,
так і людина наприкінці кожного прожитого року збагачується новими враженнями та
духовним досвідом. Тому в
світлі осінньої туги
можна відшукати багато щастя.
А ще осінь обдаровує натхненням. Так
повелося у письменстві, що осіння пора
завжди надихала майстрів слова на творчість. А читача, навіть
молодого та недосвідченого, – на сприйнят-

тя поезії, як найтоншого поруху людської душі.
Саме тому, для студентів
1-их та 2-их курсів бібліотека
нашого технікуму провела
літературно-мистецьку годину
– «Осінь віршами промовляє»,
присвячену осені, поезії та
письменникам
Полтавського
краю.
Недарма для заходу були
обрані імена наших сучасників:
Володимира Тарасенка, Марії
Бойко, Наталії Баклай, Галини
Вовченко, Інни Снарської
(Дідик) та Наталії Святцевої.
Адже це люди, які живуть
поряд з нами, у їхніх віршах ми
пізнаємо себе, а тому можемо
краще зрозуміти про що вони
говорять та пишуть.
А пишуть вони про те, що
хвилює кожного. В. Тарасенко
здебільшого віршував про
синівську любов та батьківську
хату, пам’ять про яку, не згасла
до кінця життя поета. М. Бойко
присвячує свої вірші улюбленій Полтаві, її минулому і
майбутньому, та найдорожчій
людині – мамі. Н. Баклай, як
ніхто, уміє відчути порухи
людської душі, тому пише про
світле незгасне кохання та
своїх земляків. І. Снарська
(Дідик) – про рідні білоруську
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та українські землі, про
тривкість людських почуттів.
Г. Вовченко – про життя, буденність, розчарування та барви
природи. Н. Святцева – про
віру та наше сьогодення.
«Не бути байдужим» – ось
головна думка, яка простежується між рядків їхньої
поезії. Ці слова і стали
лейтмотивом заходу.
Не оминули увагою і тему
сучасної ситуації в Україні,
адже саме сьогодні відбувається перевірка суспільства на
чуйність, людяність та небайдужість. Митці Полтавщини
теж не залишаються осторонь
подій, які відбуваються на
Сході країни. Зброя поета – це
Слово. Але навіть слів часто
буває замало. Поети не лише
виплескують свій біль та
переживання у вірші, а й
намагаються бути поряд з
тими, хто цього потребує. Це
стосується і повсякденного
життя, і долі всієї країни.
Зокрема, вони є волонтерами
БО «Полтавського батальйону
небайдужих», яка допомагає
нашим бійцям у зоні АТО.
Також на заході присутні
дізналися багато цікавого із
життя поетів, адже факти з
біографії дозволяють краще
зрозуміти творчість письменника.
Таким видався один із
падолистних днів, що минув у
теплій атмосфері, у шані й
повазі до Слова і до людей, які
уславляють наш рідний край
своїм талантом та добрими
справами.
Хочеться вірити, що погожа осіння днина стривожила
й надихнула серця і наших
глядачів.

СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ –
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА
Полтавщина здавна славиться своїми педагогічними
традиціями, освітніми новаціями й талановитими педагогами. Сьогодні в області
плідно працюють тисячі
освітян, серед яких багато
великих
майстрів
своєї
справи. Віддане служіння
дітям, впровадження новітніх технологій навчання,
творча
праця
педагогів
заслуговують на пошану з
боку суспільства й державної
влади.
Цьогоріч, за рішенням
організаційного комітету з
присудження обласної премії
імені А.С. Макаренка, заснованої Полтавською обласною
радою для відзначення педагогічних
працівників
за
вагомий особистий внесок у
розвиток вітчизняної освіти
та
виховання
молоді,
лауреатом премії у номінації
«Вищі навчальні заклади
першого,
другого
рівня
акредитації» став Олександр
Васильович Сидоренко.
Олександр Васильович –
викладач з багаторічним
стажем, автор низки друкованих праць історичного
спрямування.
Його
перу
належать книги, які спонукають задумуватися про
минуле свого народу, повертають історичну пам'ять.
Проте він не лише досвідчений висококваліфікований
спеціаліст, що має здібності

дослідника та науковця, а й
людина з потужним творчим потенціалом. Важливою
ознакою його
професійної діяльності є глибокий
патріотизм та жива, діюча
національна ідея. Усі, хто
особисто знайомий із цією
людиною, можуть запевнити:
він належить до тих громадян України, кому посправжньому болить душа за
долю рідної землі, за майбутнє її нових поколінь.
Шановний
Олександре
Васильовичу, колектив технікуму щиро вітає Вас
із заслуженим визнанням
Вашої багаторічної наполегливої праці та зичить нових
успіхів у подальшій роботі.
Нехай підґрунтям Вашого
щасливого життя та плідної
професійної діяльності буде
лише
міцне
здоров’я,
натхненна думка й щирі
почуття!
Сторінку підготувала
бібліотекар Челебій А.О.
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ОСВЯЧЕНА ВІЧНІСТЮ
Найбільше і найдорожче добро
кожного народу – це його мова,
ота жива схованка людського
духу, його багата скарбниця, в
яку народ складає і своє давнє
життя, і свої сподіванки, розум,
досвід, почування.

Уже традиційно 9-го листопада, в день вшанування
пам’яті Преподобного Нестора Літописця, відзначається
День української писемності та мови. Встановлене свято
було у 1997 року указом Президента на підтримку
«ініціативи громадських організацій та з урахуванням
важливої ролі української мови в консолідації
українського суспільства».

Панас Мирний
Мово рідна! Ти ж – як море – безконечна,
могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх
лексиконів, а їм немає кінця-краю.
Красо моя! В тобі мудрість віків, і пам'ять
тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів у днину побідну, і пісня
серця дівочого в коханні своїм, і крик новонародженого; в тобі, мово, неосяжна душа народу –
його щирість і щедрість, радощі і печалі, його
труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Арфо
серця мого! Люблю зажуру пісень твоїх, і
невмирущий оптимізм гумору твого, і музику слів
твоїх. Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший
і найдужчий у світі, без тебе – перекотиполе, що
його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття.
Твердине моя, і захисток, і гордість, і роз-

рада в годину смутку. Люблю тебе і в гніві, коли ти
клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів,
і вбити можеш словом єдиним, як блискавкою.
Люблю і твою ніжність, ласкавість, лагідність, коли
ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонце,
і підносиш над хмари та поміж зорі, і повертаєш до
діяння, до життя, наснаго моя і мудрий вічний
вчителю мій.
Світлоносна! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. І я, вірний і
вічний юнга твій, пливу й пливу твоїми просторами
і не намилуюсь глибинами та безмежжям твоїм.
Єдина печаль проймає, що не вистачить життя, аби
переплисти твій мовний океан. Бо ти є Вічність. Ти є
Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і
будь вічно, мово рідна! А з тобою будемо вічними і ми, діти твої, на розкішних і безкінечних
берегах твоїх.
Український письменник Сергій Плачинда, 1988

БІБЛІОТЕКА – ЦЕ МОДНО!
Нещодавно до нашого технікуму завітали
працівники Полтавської обласної наукової
бібліотеки імені І.П. Котляревського.
Вони розповіли нам про
основні
форми
роботи
бібліотеки: презентації нових
книг, мистецькі вечори,
творчі зустрічі, вернісажі,
майстер-класи, участь у
різноманітних
соціальних
проектах та програмах. А
також показали мультимедійну презентацію про
бібліотечні відділи.
Найбільше мене зацікавили старовинні
книги, які нам показали. Їх можна було навіть
потримати у руках і погортати. А ще працівники

бібліотеки розповіли про фонд рідкісних та
цінних видань, у якому знаходяться книги,
датовані ХVII, XVIII та XIX ст.
Зараз бібліотека активно
модернізується, поєднує безліч
нових функцій: курси з англійської із носіями мови, безкоштовний доступ до інтернету,
курси з програмування. Також
тут
надають
інформацію
стосовно навчання за кордоном
усім бажаючим.
Я не раз бував у обласній
бібліотеці, і мені подобається
ставлення людей, які там
працюють, до читачів. Тому раджу вам відвідати
цю бібліотеку (за адресою: вул. Небесної Сотні,
17), впевнений – ви не пожалкуєте!
Бондарєв Іван,
студент групи 11-О
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Думки з приводу…
***

Із розвитком світу ми також розширюємо
горизонти
свого світопізнання.
Саме
у
студентські роки людина будує свій пліт
життєвих позицій та поглядів, на якому попливе у
море життя. І буде це дерев’яний пліт, який не
витримає і п’яти хвилин, або ж круїзний
корабель, на якому відчуватимеш себе королем…
Настав момент, коли вже не можна робити так, як
нас вчили, привчали застарілими методами. Ми –
інші, та й часи змінилися.
Поміркуй, чого потребуєш саме ти. Кожен
день починай з думки про те, що сьогодні
відкриється щось нове для тебе або у тобі самому.
Займися тим, що не робив досі. Подивися на світ
очима свого ворога, друга, викладача, і, я
впевнена, що до тебе завітають нові думки. Лише
замислись: окрім тебе на Землі – ще сім мільярдів
людей, і, аби стати кимось, потрібна титанічна
праця. Звісно, у кожного свої вершини, але
свідомість сама не вийде за межі. Неможливо
щось змінити, постійно роблячи одне й те саме.
Уміння думати та аналізувати приходить з
досвідом. Мозок також м’яз, який з часом звикає
до навантажень. Самовдосконалюйся, і ти не
помітиш, як з кожним роком думка про
оточуючий тебе світ буде змінюватися.
Усе починається з малого, як зведення
будинку. Саме у технікумі підсвідомість і формує
фундамент майбутньої споруди. І поки ми,
студенти, чисті і незаплямовані дорослим життям,
потрібно діяти! Займіться мистецтвом, спортом,
музикою, читайте книжки, почніть спілкуватися у
реальному світі, співайте, танцюйте, вигадуйте,
фантазуйте, живіть. Кожну секунду мотивуйте
себе на гарний настрій, відкиньте дрібниці, якими
замилюєте собі життя. Знайдіть у собі цілий світ, і
ви зрозумієте, скільки є навколо прекрасних
речей. Потрібно лише визирнути за межі самого
себе. Людина або самовдосконалюється, або
летить в небуття, іншого не дано.
Білослюдцева Альона,
студентка групи 21Д

22 грудня – обираємо
Міс та Містера ПБТТБ
День студента уже минув, але свята
продовжуються: 22 грудня у нашому технікумі
відбудеться традиційний конкурс краси і талантів
«Студ Міс та Містер ПБТТБ 2016».
Про те, як відбувається підготовка до нього та
про ще деякі секрети, нам розповіла організатор
конкурсу Броннікова О.В.
Цьогоріч у заході приймуть участь 7 пар:
студенти з 1 по 4 курс.
До конкурсу учасники готуються серйозно:
заповнюють анкети, у яких розповідають про себе,
свої захоплення, життєві цілі та мрії, роблять
професійні фотосесії, шукають сукні та костюми, і,
звісно, багато репетирують.
Новинкою стане те, що замість усної розповіді
конкурсантів про себе, ми побачимо їхні відеопредставлення та слайд-шоу.
Хлопці та дівчата будуть змагатися у 4 виходах.
Перший – український стилізований, другий –
грецький
(танець
«Сиртакі»),
далі –
парад Дідів
Морозів та
Снігуроньок
і останній –
дефіле у
вечірніх
сукнях та елегантних костюмах.
Дівчата будуть виборювати перемогу у
головних номінаціях: Міс ПБТТБ, 1 Віце-Міс та
2 Віце-Міс. Хлопці – у номінації «Містер ПБТТБ».
Виступи конкурсантів оцінюватиие професійне журі по 5-бальній системі. При оцінці
враховуватиметься:
виконавча
майстерність,
артистизм, хореографічні дані, зовнішній вигляд,
виконання дефіле, уміння подати себе та сценічна
культура.
Як завжди, відбудеться конкурс глядацьких
симпатій. Тому, шановні студенти та викладачі,
запрошуємо усіх відвідати наше святкове шоу і
підтримати учасників.
Побажаємо конкурсантам успіхів та перемог.
До зустрічі на концерті!

Увага! ФОТОКОНКУРС!
Газета «Автошляховик» оголошує конкурс на краще зимове фото!
(Простір для ідей необмежений: фото з групою, викладачами; пейзажі; передноворічний настрій і т.д.)

Фото надсилайте до 19 гудня 2016 року на поштову адресу: pbttb_lib@ukr.net
Переможців визначатиме журі. Кращі світлини будуть надруковані у нашій газеті.
За додатковими питаннями звертайтесь до бібліотеки.

НОВИНИ
Листопад 2016 р.
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СВІТ ОЧИМА ТЕХНІЧНОЇ КНИГИ
24 листопада у бібліотеці нашого технікуму для студентів 3-го курсу
механічного відділення була проведена презентація технічної літератури.
Цей
захід
організували
працівники
бібліотеки спільно із цикловою комісією
професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Експлуатація і ремонт підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх машин та
обладнання».
Викладач Березін Д.М. представив присутнім підручник «Трактори і автомобілі» за
редакцією Лівінського О.М. Книга містить
відомості про будову сучасних тракторів і
автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Студент групи 31М Авраменко А.
розповів про вміщену у підручнику інформацію
з історії становлення галузей тракторобудування
і автобудування, про види й класифікацію
двигунів та конструкції сучасних дизельних і
карбюраторних двигунів.
Ця книга стане у нагоді при підготовці до
занять з предмету «ДВЗ, автомобілі і трактори».
Навчальний матеріал подано в доступній формі,
на високому науково-методичному рівні.
Наступну книгу «Будівельні машини та
обладнання» презентував Соха С.М. Викладач
розповів, що в книзі представлено усі види будівельної техніки за структурою і технологічною
послідовністю викладання будівельних робіт:
для земляних, підйомно-транспортних, бетонних і сталебетонних, монтажних та опоряджувальних.

Викладач Коліса Ю.Я. наголосив, що в
підручнику висвітлено основні поняття з
технічної експлуатації та ремонту будівельних
машин. Також приведено відомості з комплек-

сної механізації будівельного виробництва,
системи машин, класифікації будівельних
машин і їх ефективного використання.
Викладачі рекомендували студентам використовувати ці книги під час підготовки до
практичних занять з предметів «Дорожні
машини», «Машини для земляних робіт»,
«Механізація та автоматизація в транспортному
будіництві», «Деталі машин» та при написанні
курсових робіт.
Працівники бібліотеки підготували мультимедійну презентацію по технічних журналах
«Автошляховик України», «Сучасна автомайстерня» та «АвтоМир».
Презентацію вела завідувач бібліотеки –
Мак М.М. Вона наголосила, що інформація,
наведена у періодичних виданнях буде не лише
пізнавальною для майбутніх механіків, а й
корисною у навчанні.
Про найцікавіші новинки із світу автомобільної індустрії розповіли студенти групи
31М – Опошнян В., Бідний В. та Жава Д.
Також для студентів була підготовлена
книжкова виставка.
Мак М.М.,
завідувач бібліотеки

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
Листопад 2016 р.
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«РУШІЙНА СИЛА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ –
У РУКАХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ»
Цими словами зустріч зі студентами почав військовий
журналіст Володимир Лазарєв, який завітав до нашого
технікуму з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.
«Революція Гідності дала поштовх до змін, треба
відродити віру у себе і свої сили. Особистість вирішує все.
А за людину говорять її вчинки. Ви – наше майбутнє, не
забувайте про це», – наголосив військовий, звертаючись до
присутніх.
Майор Лазарєв мав 3 ротації у зоні антитерористичної
операції. Служив у спеціальному підрозділі сектору «М»
(Маріупольський напрямок). Військові цього підрозділу
супроводжували українські гуманітарні конвої в райони
постраждалі від боїв, розробляли комунікаційні технології,
готували інформаційні звіти про обстріли бойовиками підконтрольних Україні територій. Об’їздив В. Лазарєв і зруйновані бойовиками міста та селища Слов’янськ, Широкине,
Сартана, Гранітне, Володарське. Деякими спогадами чоловік
поділився і зі студентами. Відвідування дитячого інтернату у
фронтовій зоні, де навіть мужні
бійці не могли стримати сліз;
«полтавська диво-піч», а насправді звичайна буржуйка, яку привезли волонтери; маленькі дрібниці, що нагадують бійцям про
домівку – це та лірична сторона
війни, про яку теж треба говорити, переконаний В. Лазарєв.
Наприкінці зустрічі журналіст подарував нашій бібліотеці
дві книги, у яких зібрані реальні
історії з життя військових, що
надихнуть юних читачів на
майбутні подвиги.

ЧОРНИЙ СПОГАД МОЄЇ ВІТЧИЗНИ

7

НЕ ПРИСТАЛО МЕНІ
Не пристало мені милуватись юрбою,
Що підносить на щит то царів, то катів.
Розпорошений край потребує покою
Для спустошених хат й помарнілих ланів.
Більшість буде ще довго боятися правди,
І, запнувши в глибини свої язики,
Призведуть до руїн, а ніяк не до ладу
Добрі наміри, стиснуті у кулаки.
А чого я боюсь? А чого боємося?
Так багато питань є до владних осіб.
Не пристало мені фарбувати волосся
І ховати лице. Чесно їм я свій хліб.
Хто мовчить, той обрав золоту середину,
І міркує: «За мене все зроблять дурні».
А я прагну свою заробляти хлібину
Чесним словом, а не за якісь трудодні.
Не закриюсь від стогону свого народу,
Критиканством порожнім не бряцаю вир,
І, якщо є гидота, скажу їм: «Уроди,
Буде Бог вас судити за проданий мир».
Чує кішка: їй мишачі сльози згадають.
Ненажерливе панство заклякне колись.
Не пристало землі моїй чорне, та крають
її серце скупі. Поналазили скрізь.
Буде суд на усіх. Суд один неминучий.
Хто лукавому проданець – побережись.
Не кричіть в час розплати:
«Занадто болючий
гнів Господній. О, Боже, зроби, як колись».
На усіх. І на мене. Мою нетерплячість
і вимогливість вже розпинає цвяхом.
Але той, хто мовчить
відповість за незрячість.
Відсторонена тиша є смертним гріхом.

Одна з найтрагічніших подій у нашій історії – Голодомор
українського народу 1932-1933 років. Цей злочин режиму, за
даними різних дослідників, забрав життя від 5 до 9 млн.
Наталія Святцева
українських селян. Полтавщина – один з регіонів, що найбільше постраждав від Голодомору. Демографічні втрати на терені
області обчислюються сотнями тисяч загиблих. Масова смертність селянства в цілих районах сягала
інколи до 50%, а в окремих селах – 70-80%. Але від голоду у нашій державі помирали не лише українці,
а й росіяни, німці, болгари, поляки, греки… Історики ще не готові назвати точну кількість жертв
голодомору серед національних меншин в Україні, але факт їх масової смертності очевидний.
Час не повернути, але слід пам’ятати, що немає нічого більш цінного і більш крихкого, ніж людське
життя. Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в нашій пам’яті, як одна з найстрашніших сторінок минулого, тому що пам’ять – це нескінченна книга, в якій записано усе життя:
і життя людини, і життя країни.

ПРАВО
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДСТВА
Здається досить дивним, що у ХХІ ст. ми
змушені говорити про поблему рабства не в історичному контексті, а в реальному часі. На превеликий жаль, і зараз мільйони людей у світі стають
примусовими невільниками. Торгівля людьми вважається сучасною формою рабства, і розглядається на
міжнародному рівні як злочин, що карається законом.
Світова спільнота намагається боротися з цим
явищем, але, не зважаючи на увагу міжнародних
організацій до зазначеної проблеми, торгівля людьми
останніми роками набула надзвичайного поширення.
Так, наприклад, за даними Держдепартаменту США,
щороку в рабство потрапляють 600-800 тис. осіб. За
оцінками Центру безпеки людини, цей показник
значно більший і
дорівнює 4 млн. Згідно з дослідженнями
Міжнародної Організації Праці, близько 12,3 млн. людей
у світі займаються
примусовою працею,
з них 2,4 млн. – у
результаті торгівлі
людьми.
Це третій за рівнем прибутковості
кримінальний бізнес. Вік і стать жертв
– не мають значення. Ця загроза не
визнає держаних кордонів, не робить
різниці між багатими і бідними
державами. За даними ООН, людей
продають у рабство в 127 країнах
світу. В 11 державах відмічений «дуже
високий» рівень активності викрадачів
людей, серед них – Росія, Україна,
Білорусь, Молдова і Литва.
Україна є лідером Східної Європи за кількістю
постраждалих. За останні 25 років від різних форм
експлуатації постраждали понад 160 тис. наших
співвітчизників, що робить Україну одним з
найбільших «постачальників» підневільної робочої

сили в Європі. З 2000 по 2016 роки отримали
комплексну реінтеграційну допомогу понад 12 тис.
Загалом, протягом першого півріччя цього року
491 постраждалу особу було включено до програми
реабілітації Міжнародної організаціяї з міграції .
Полтавщина не є винятком. Цього року у нашій
області виявлено 7 осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, та групу трафікерів, які забезпечували передачу осіб на територію іншої держави. П’ятьом встановлено відповідний державний статус. Усім надана
різного виду допомога: психологічна, соціальний
супровід, розвиток економічної спроможності,
допомога родині.
У рамках співпраці благодійної організації «Світло надії» з Управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому, студенти нашого технікуму взяли
участь у превентивному інформаційнопросвітницькому заході «Це може статися з
кожним» стосовно протидії торгівлі людьми.
Його мета – підвищити обізнаність підлітків
щодо цього явища, розповісти основні правила безпечної міграційної поведінки, працевлаштування в Україні та за кордоном, щоб
запобігти потраплянню молоді до ситуацій
торгівлі людьми.
Представники
БО
«Світло надії» побудували спілкування зі студентами у формі лекції з
елементами
тренінгу,
показали документальний фільм «Життя на
продаж». В основу стрічки лягли реальні людські
долі тих, хто постраждав
від торгівлі людьми. Крім того, підлітки отримали
інформаційні буклети із порадами стосовно власної
безпеки в Україні та за її межами. Наостанок присутні пройшли анкетування, яке засвідчило, що їх рівень
обізнаності щодо небезпеки торгівлі людьми зріс.

Шановні читачі!
Запрошуємо до співпраці творчих та креативних.
Якщо ви бажаєте поділитися своїми
думками, пригодами чи талантами, або
давно хотіли спробувати себе у ролі
журналіста, звертайтесь до редакції
нашої газети.

Творімо історію разом!
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