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«Незвичайний урок»
10 грудня 2013 року відбувся відкритий бінарний урок
у групі третього курсу професії «Кравець».
Тема уроку була «Fashion and Clothes (Мода та
Одяг)».
Урок підготували та провели викладач англійської
мови Чернелівська Олена Василівна, та викладач спец
предметів професії «Кравець» Гер’ятович Інна Володимирівна.
Урок поєднував елементи матеріалознавства, технології – і все це на англійській
мові. Учні розповідали про
різні елементи одягу, історію
моди та різні модні течії.
Також вони навчилися
читати знаки догляду за
одягом іноземною мовою.
Урок пройшов дуже цікаво
та активно.
На уроці були застосовані різні види діяльності учнів
та сучасні технології.
Викладачі підготували
цікаві відео та аудіо матеріали, використовувалась візуалізація навчальних
матеріалів за допомогою проектора.

Цікавинки з
життя ліцею
Поетапна атестація

«21 грудня 2012 року було проведено поетапну атестацію учнів групи № 33 з професії «Електрогазозварник» ІІ
(другого) розряду.
Атестація проводилась комісією в складі:
голова комісії: заступник директора Хмельницького
професійного ліцею (надалі ХПЛ) з НВР – Ковальчук Т.А.
члени комісії: інженер-організатор зварювального виробництва ПАТ «Хмельницькгаз» – Бондар Н.Л., старший
майстер ХПЛ – Камлюк А.І., майстер виробничого навчання
– Шершун С.В., майстер виробничого навчання – Мевша
О.В.
Під час проведення поетапної атестації комісією
було розглянуто підсумкові оцінки успішності учнів, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт та письмових
екзаменаційних робіт.
Після перевірки знань учнів, відповідно встановленим критеріям, було прийнято рішення присвоїти ІІ (другий)
розряд усій групі в кількості 26 чоловік. Підсумкові оцінки та
рівні знань учнів за результатами поетапної атестації наведені нижче.
Рівень знань учнів

Отримані бали

Кількість учнів

Високий

12,11,10

8

Достатній

9,8,7

11

Низький

6,5,4
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В грудні 2012 року відбувся обласний конкурс
«Викладач року - 2012»
В грудні 2012 року відбувся обласний
конкурс «Викладач року - 2012». Друге
місце в номінації «Викладач фізичного
виховання» отримав Яковчук В.М.
Вітаємо призера !!!

6 грудня 2012 р в ХПЛ до дня
"Збройних сил України"
6 грудня 2012 р в ХПЛ до дня
"Збройних сил України" проходив конкурс
"А нумо Хлопці " . З нагоди свята В .
О. директора Хованець Н .В. привітала всіх
чоловіків і нагородила грамотами .
В конкурсі "А нумо Хлопці " брали участь учні
першого курсу. Змагання проходили за конкурсами: емблеми команди, привітання, кулькова
стрільба, підйом гирі, спорядження магазину,
армвреслінг, конкурс художньої самодіяльності.
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Цікавинки з
життя ліцею
Перші випускники
2012-2013 навчального року

Захист дипломних робіт
17. 01. відбувся захист дипломних робіт. Учні ретельно підготувались до цієї важливої події. Як наслідок,
три дипломи з відзнакою отримали: Мановська Т. Р.,
Баранова К. О., Яцюк О. В. Письмові роботи виконувалися кожним учнем індивідуально. Захищаючи свої дипломні роботи, учні використовували досвід виробничої практики.
В прекрасно оснащеній лабораторії випускники
опановували премудрості своєї професії, відпрацьовували всі теми і завдання. На виробничу практику учні вийшли напівспеціалістами, ще під час проходження якої
деяким було запропоновано працевлаштування. А саме:
Яцюк О. В., Рою М. С., Бурденюку С. О. – кращим офіціантам Дочірнього підприємства «Фуршет Регіон», ресторан «Васабі» , у рідному місті, Куцапу О. М. – сушисту
цього ж суші-бару. Хлопці гостинно запрошують усіх
бажаючих на суші, роли. Маковська Т. Р., Кара К. О. також залишились працювати в піцерії «Мрія», де проходили виробничу практику , і запрошують скуштувати запашну піцу. ….
Камінська О. І. офіціант Летичівського
ресторану «Люкс», Клімець Н. О. – помічник
кухаря Староконстянтинівського ресторану
«Мореман», Самолюк І.
.. – помічник кухаря
спільної їдальні с. Лозове Деражнянського району.
Офіціант – професія творча. Ще на перших уроках
виробничого навчання майстер Людмила Тимофіївна,
звертаючись до своїх
вихованців, наголошувала : «Нехай ваша майстерність не знає меж
вдосконалення».
І в результаті – успіхи і
престиж ліцею. Випускники працюють на кращих підприємствах сфери ресторанного бізнесу.

18. 01. 2013 у Хмельницькому професійному ліцеї
відбувся випуск учнів за спеціальністю «Кухар. Офіціант».
Урочисто, святково вітали випускників в. о. директора
Хованець Н. В., заступник директора з НВР, Ковальчук Т.
А., старший майстер Камлюк А. І., майстер виробничого
навчання Возна Л. Т., викладачі, батьки.
Живи, процвітай, не мілій – джерело творчих досягнень, наш Хмельницький професійний ліцей.
Надихай своєю невичерпною енергією наступні покоління випускників сфери ресторанного бізнесу.
«Міцного здоров’я Вам, наші наставники – майстри
виробничого навчання, викладачі, творчих успіхів у праці на
благо процвітання Вітчизни!» - щиро говорить учениця групи Ткачук Світлана на урочистому святі вручення дипломів.

Порадували стареньких

Напередодні Водохреща вокальна група Хмельницького
професійного ліцею,очолювана художнім керівником,солісткою
академічного співу,лауреаткою престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів Світланою Бабицькою, завітала в гості до
підопічних геріатричного пансіонату і порадували їх дзвінкоголосими колядками, щедрівками, задушевними українськими піснями. Стареньким особливо сподобалося виступ солістів Сергія
Борденюка, Людмили Бектасової і Тетяни Тишакової, які відзначилися високою професійною майстерністю й оригінальною манерою виконання. Інакше й не могло бути. Адже в недалекому
минулому вони брали участь в міжнародному конкурсі сучасної
пісні ―Червона рута‖ та престижному фестивалі в Кам’янціПодільському і повернулися додому, звісно, не з порожніми руками, дякуючи педагогічним здібностям Світлани Бабицької, яка
виховала цілу плеяду дипломатів та лауреатів престижних конкурсів.
Щоб досягнути цих успіхів,потрібно,в першу чергу,самому
наставнику бути на належній висоті. І пані Світлана ще раз своїм
співом довела, що перебуває у відмінній виконавській формі. Її
голос не втратив магічних чарів, а повів сивочолих дідусів і бабусь у далекі світи дитинства, юності та зрілості, щоб відчути
колишню радість життя.
Прощаючись із юними аматорами сцени, директор пансіонату Іван Моцний сказав: ―Я ніколи не повірю, що наші діти погані,вони – талановиті, безпосередні, з величезною амплітудою
можливостей, яку мають розгойдувати вчителі, направляючи її
рух ‖.
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Психологічна служба інформує

Говорить психолог і
соціальний педагог

3 грудня - Міжнародний день інвалідів

В Україні набрав чинності закон про заборону
куріння у громадських місцях

У грудні 1992 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.
Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10-15% населення світу живуть з інвалідністю. За даними Програми розвитку ООН 80% інвалідів
живуть у країнах, що розвиваються. Згідно з оцінками
Світового Банку 20% найбільш бідних жителів Землі
складають - інваліди. Отже, проблеми інвалідів належать
до міжнародних проблем, а міжнародним співтовариством вироблено загальні норми та принципи формування
політики держав щодо інвалідів.
Вирішальним чинником у міжнародному регулюванні
проблем інвалідів є визначення того, що питання інвалідності належить до сфери прав людини, однак, незважаючи на те, що було прийнято значну кількість міжнародних
актів, люди з обмеженими можливостями в усьому
світі продовжують зазнавати дискримінації, а їх
права порушуються.

Закон про заборону куріння тютюнових виробів, а також
електронних сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства, на стаціонарно обладнаних зупинках
маршрутних транспортних засобів, у підземних переходах, під’їздах житлових будинків, на дитячих майданчиках, у ліфтах і у
транспорті загального користування набрав чинності 16 грудня.
Згідно із законом, також забороняється паління у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; навчальних закладів; спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях об’єктів культурного призначення; органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ.
Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць,
куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ
та організацій усіх форм власності; готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.
Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних
споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні
місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати
10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення
тютюнового диму.
За розміщення попільничок або куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства передбачено штраф від 1
тисячі до 10 тисяч гривень.
За невідведення спеціальних місць для куріння, необладнання їх витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення
тютюнового диму, нерозміщення відповідної інформації – також
від 1 тисячі до 10 тисяч гривень.
Як повідомлялось, Віктор Янукович підписав закон, який
передбачає повну заборону куріння у громадських місцях.

Існуючі міжнародні документи з прав людини не висвітлювали всесторонньо права осіб з інвалідністю, а
самі люди з інвалідністю не використовували у повній
мірі різноманітні механізми захисту, які передбачені цими документами.
Розгляд проблем інвалідності через призму прав людини фактично визнає необхідність того, щоб людей з
інвалідністю розглядали в якості суб’єктів, а не об’єктів
права. Дотримання прав інвалідів - це не тільки реалізація конкретного права конкретної особи, це забезпечення можливостей рівного ефективного здійснення інвалідами всіх прав людини без будь-якої дискримінації. А
принцип недискримінації допомагає пов’язати права людини в цілому з конкретними проблемами інвалідності.

Що втрачає людина, яка
вживає наркотики
1. Людина соціально активна до 60 років = 22000 днів = 525000 годин.
2. 1/3 життя людина спить = 7300 днів = 175000
годин.
3. Залишилось 14700 днів = 352000 годин активного життя.
4. Візьмемо людину, якій 14 років. Вона прожила
5110 днів = 122000 годин.
5. У середньому, тривалість життя людини, яка
вживає наркоти-ки, за статистикою — 7 років = 2500
днів = 60000 годин.
6. Якщо людина, якій уже є 14 років, не починає
вживати нар-котики, то їй залишається ще прожити
22000 — 5110= 17000 днів-400000 годин.
7. Якщо людина, якій є 14 років, починає вживати наркотики, то їй залишається прожити 5110 + 2500
= 7600 днів = 180 000 годин.
8. Отже, ця людина втрачає від можливого життя 22 000 — 7600 = 14400 днів = 345 000 годин.
9. У вас завжди є вибір!!!

Як не стати жертвою вуличної злочинності
§ Завжди говорити куди вони ідуть;
§ Вчасно приходити додому (у визначений батьками час) і ніколи не затримуватися на вулиці наодинці;
§ Нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків;
§ Не сідати в чужу машину, навіть для того, щоб указати дорогу;
§ Не приймати дарунків у невідомих чи маловідомих людей без
дозволу батьків;
§ Голосно кричати і, якщо є можливість, втікати, коли хтось
має намір застосувати силу;
§ Розповідати батькам навіть про те, у чому соромно зізнатися.
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Калейдоскоп новин

Все саме цікаве
у нас

Тиждень історії
З 17 по 21 грудня 2012р. в Хмельницькому професійному ліцеї проходив тиждень історії , який підготували викладачі Коваль О.О. і Рудик О.І.. За цей тиждень
було проведено такі заходи :конкурс тематичних газет "Історія. Моє бачення",
конкурс серед викладачів і майстрів " Кращий знавець історії", брейн-ринг серед
учнів першого курсу, олімпіада з історії України,а також учні переглядали цікаві
історичні фільми.
Всі учні проявили високу активність і цікавість, але найбільше відзначились
учні 10 і 18 груп.

“Миколайчики”
В Україні день Святого Миколая здавна був значним і веселим святом, а в багатьох містах і селах того дня припадало храмове свято. У різних місцях миколаївські
гуляння мали різноманітні назви й особливості, обходження дворів, миколаївські
колядки, миколаївські скрипники , серед них є й обов'язкові традиційні святкові
солодощі: вершкові льодяники у формі троянди, гвоздики та сердечка, шоколадні чи
мигдалеві ініціали дитини, марципанові поросятка, коник і сам Дід Мороз, різні
фігурки-медівники.
Свято Св. Миколая в Україні є особливо бажаним дитячим святом. За традицією, в
ніч з 18 на 19 грудня Св. Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку.
Серед дітей на західній Україні встановилася традиція писати Св. Миколаєві листа, у
якому дитина вказує, що хорошого та поганого вона вчинила протягом року, і просити про подарунки.
Ще одним цікавим звичаєм є випікання традиційного для цього свята печива —
миколайчиків. Звичайно, що цим займаються матусі. Вони з любов’ю готують ці
солодощі для вас, своїх найрідніших, найдорожчих людей у всьому світі.
19 грудня 2012 року в Хмельницькому професійному ліцеї проводилося свято до
дня Святого Миколая. Учні 12 групи під керівництвом майстра виробничого навчання
Г.С.Андронової випікали миколайчики, якими пригощали усіх учнів ліцею.

“Андріївські вечорниці”
13 грудня учні гр. № 28 провели ―Андріївські вечорниці‖, де ознайомили
присутніх з традиційним святкуванням Андрія, а саме, ворожінням, вечорницями. Учні розіграли Андріївське дійство. Пекли калиту та варили вареники, чим пригощали усіх присутніх.

“Сирна смакота”
Традиційно в нашому ліцеї кулінари з радістю
пригощають всіх учнів і викладачів своїми смачненькими стравами. Ось і 30.01.2013 відбулося
кулінарне свято «Сирна смакота , де учні 22 групи
пропонували скоштувати свої смачні сирники,млинчики з різними начинками.
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Обговорюємо проблему Скільки про СНІД не писали і не говорили,
чомусь кожен з нас вважає, що ця хвороба існує
деінде, тільки не поруч нас – не в моєму місті чи
селі, не в моїй області, не в моїй країні.
Проте статистика річ уперта, а ми з вами
маємо нині страшні цифри: кожен 100-й мешканець України – ВІЛ інфікований. За даними ООН,
щороку СНІД – «чума ХХ століття » забирає життя
5 млн. осіб. Зараз на планеті біля 150 млн. інфікованих це тільки офіційна статистика.
Україна входить в п’ятірку у світі за темпами
поширення цієї хвороби. Зараз за офіційною
статистикою, ВІЛ, СНІД інфікованих в Україні біля
200 тис. осіб. Абсолютна більшість інфікованих
ВІЛ особи віком 20 – 39 років. ВІЛ, як інші віруси, наприклад, грипу, герпесу, – дуже малий
мікроорганізм, який не можна побачити за допомогою звичайного мікроскопу.
Що таке ВІЛ/СНІД?
Хоча поняття ВІЛ і СНІД пишуться поруч їх значення принципово розрізняються.
ВІЛ
В – вірус
І – Імунодефіциту
Л – людини
СНІД
С – синдром – сукупність симптомів (ознак), що
вказують на наявність якоїсь хвороби
Н – набутого – неприродного для організму,
набутого в процесі життя
І – імунного – стосується імунної системи, яка
забезпечує захист людини від хвороботворних
організмів
Д – дефіциту – відсутність захисної реакції імунної системи на проникнення в організм шкідливих бактерій
ВІЛ- це вірус, який пригнічує імунну систему, а
СНІД – це комплекс захворювань, який виникає
з ВІЛ на фоні ослабленого імунітету.
СНІД / ВІЛ був виявлений в Монтані в 1983 р. і
Гало в 1984 р. Потрапляючи в організм людини,
ядра вірусу проникають у цитоплазму клітин, де
починається синтез вірусоспецифічних ДНК
(мінус-днк), а потім їхнього дзеркального відбиття – плюс-днк. Об’єднавшись і прийнявши кільцеподібну форму, вони утворять Днк копію вірусного генома, що переходить із цитоплазми в
ядро інфікованої клітини і вбудовується в її геном.
Розвиток захворювання може відбуватися по
двох варіантах. У першому варіанті вірус, що
проникнув у клітину, відразу приступає до
«переналагодження» всіх технологічних процесів, що протікають у ній, і приступає до інтенсивного виробництва собі подібних. При цьому витрачаються всі матеріальні і енергетичні ресурси клітини, що приводить до її загибелі.
При другому варіанті вірус може затаїтися і
почати впливати на клітину тільки внаслідок
впливу якихось поки остаточно не встановлених
провокуючих факторів. Ця форма безсимптомної інфекції, що протікає, називається латентною.

Віл-інфекція викликає глибоку поразку системи клітинного імунітету людини, що
приводить до розвитку інфекційних захворювань і злоякісних новоутворень. Велика
частина імунологічних порушень при Сніді виражається у виснаженні і загибелі Тлімфоцитів. Вірус первинно може вражати не тільки Т-лімфоцити і макрофаги, але і
клітини центральної нервової системи. У цьому випадку зараженою виявляється
одна з 10-100 нервових клітин, тоді як у крові – лише одна з 10 000 клітин.
Останнім часом хвороба виявила характер світової епідемії. Вірус імунодефіциту
можна виявити в слині, слизових виділеннях, крові, сечі і спермі зараженої людини.
Хвороба розвивається при потраплянні інфекції в кров, може передаватися і статевим шляхом.
ЯК передається ВІЛ?
Виділяють три основні шляхи ВІЛ – інфекції:
Під час статевого акту, через сперму чи вагінальні виділення інфікованої людини, які можуть проникати в кров через слизові оболонки вагіни, пенісу, ротової
порожнини, шлунка та прямої кишки.
При порушенні цілісності шкіри та проникнення інфікованої крові безпосередньо до кровоносної системи здорової людини, наприклад використання шприца чи
голки із залишками крові.
Внутрішньоутробна передача ВІЛ плоду з током крові інфікованої матері або
вже після народження через материнське молоко.
Інкубаційний період захворювання може тривати від 3-7 тижнів до 3-5 років і
більше. Після проникнення в організм здорової людини вірус починає інтенсивно
розмножуватися. Антитіла до ВІЛ можуть бути виявлені в крові людини вже через 48 неділь після зараження. У деяких хворих цей період затягується до року. Рівень
антитіл до білкових субстанцій серцевини вірусу, а згодом і до білкового компонента
його оболонки, починає швидко наростати. До цього процесу приєднується сероконверсія, тобто зниження концентрації антигену.
Якщо в крові залишилися тільки одні антитіла, а антиген не визначається, говорять про повну сероконверсію. Це період схованого плину інфекції. Зниження концентрації антитіл до білкових компонентів серцевини вірусу і підвищення рівня
антигену в крові свідчать про несприятливий перебіг хвороби.
Наприкінці 4–5-ї неділі після зараження ВІЛ у хворого розвивається комплекс
симптомів, аналогічних ознакам інфекційного мононуклеозу: Температура тіла
підвищується до 38,5–39,5 °С, починається ангіна, відзначається збільшення печінки, селезінки і різних груп лімфатичних вузлів. «Мононуклеозоподобна» реакція
триває від 3 до 100 днів. Температура тримається тривалий час і не знижується при
лікуванні відповідними препаратами.
Може розвитися гострий енцефаліт з розладом зору і слуху, з’являються діарея,
пітливість у нічний час, швидка стомлюваність. Найбільш характерною діагностичною ознакою захворювання є збільшення ліктьових, пахвових і підщелепних лімфатичних вузлів. Порожнина рота при цьому залишається здоровою.
Вірус Віл-інфекції можна знищити ефіром, этанолом, кип’ятінням, ацетоном,
гипохлоридом натрію, етиловим спиртом, 1%-вим лізолом, 5%-вим формаліном,
0,5%-вим гипохлоридом натрію, сумішшю спирту і ацетону (1:1). При кімнатній
температурі вірус залишається активним у рідкому середовищі або у висушеному
стані протягом 4–7 сут. При нагріванні до 57 °С вірус гине протягом 30 хв, а при
кип’ятінні – протягом 5 хв.
Підозра на Віл-інфікування виникає при збільшенні більш ніж одного лімфатичного вузла в більш ніж однієї лимфогруппи (крім пахової), що не зникає більше 6
тижнів. При цьому відзначається помірна хворобливість лімфатичних вузлів. Вони
звичайно зберігають свою рухливість, а їхній діаметр коливається від 0,5 до 3 див,
помірковано хворобливі (або безболісні), не пов’язані із клітковиною, рухливі, розміром від 0,5 до 3 див у діаметрі. Лимфаденопатия при Сніді звичайно зберігається
більше 3 мес і розглядається як перехідна форма Віл-інфекції.
Легенева форма Сніду розвивається в 50-80% Віл-інфікованних і проявляється
інтерстиціальною пневмонією, викликаною пневмоцистою Corinii. Нерідко це захворювання виступає в сполученні із саркомою Калоші. Пневмонія протікає практично бессимптомно. Діагноз пневмонії встановлюють при рентгенологічному дослідженні, що виявляє слабку альвеолярно інтерстиціальную інфільтрацію.
Поразка шлунково-кишкового тракту при Сніді викликають найпростіші з роду криптококків, дріжжеподобні гриби роду Candida, цитомегаловірус, мікобактерії туберкульозу, сальмонелла. Основним клінічним симптомом захворювання є вялотекуща
діарея, що не припиняється протягом декількох місяців і приводить до втрати маси
тіла і зневоднення організму хворого. У хворих знижується маса тіла більш ніж на
10% (один з найбільш частих клінічних симптомів вираженого Сніду), розвиваються
гастрит, кандидозний стоматіт, эзофагіт, а також інші хронічні інфекції (дизентерія).
Шлунково-кишкова патологія нерідко ускладнюється геморрагиями, перфорацією ,
непрохідністю.
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Обговорюємо проблему Церебральна форма Сніду звичайно проявляється у вигляді вторинної інфекції центральної нервової системи (менінгіт, абсцеси
головного мозку, гострий енцефаліт, що прогресує, рідше – у вигляді
пухлини головного мозку. Хворі скаржаться на підвищення температури тіла, головний біль, загальмованість. У них послабляється пам’ять, іноді розвивається слабоумство, з’являються локальні невралгічні симптоми.
Найбільш ранньою ознакою Віл-інфікування можуть стати поразки шкіри, які найчастіше проявляються у вигляді саркоми Калоші, що
ставиться до групи пухлин кровоносних судин. Этиологія хвороби не
з’ясована. Приблизно вона має вірусну природу (мегаловіруси, вірус
Эпштейна-Бappa, вірус простого герпеса).
На шкірі хворих Снідом може активізуватися піогенна інфекція,
що проявляється стрептодермією. У хворих Снідом також часто
зустрічаються кропивниця (головним чином папулезна форма), облисіння (множинні осередкові поразки з вираженою тенденцією переходу в дифузійну форму), іхтіоз, лейкоплакія. У значній мірі ускладнюється плин псоріазу й екземи. Найбільш специфічними поразками
шкіри є саркома Калоші і шанкриформная піодермія.
Діагноз «СНІД» установлюється на основі клінічних проявів і лабораторних даних і з великою ймовірністю підтверджується наявністю в
осіб 30-55 років саркоми Калоші; лімфоми, етиологічно не пов’язаної з лімфогранулематозом і стійкої до проведеної хіміотерапії; пневмоцистит пневмонії; тривалої лихоманки неясної етиології; генералізованной лимфаденопатії неясного походження; хронічного діарейного синдрому, що зберігається більше 1-2 мес і є наслідком ентеробактеріоза, кокцидіозу, изоспоріоза, криптоспоридіоза; безпричинною втратою маси тіла хворого протягом місяця на 10% і більше;
бронхіальним і легеневим кандидозом; виникненням ендогенних і
екзогенних реінфекцій і суперінфекцій.
Антитіла до ВІЛ виявляються за допомогою серологічних методів
діагностики: реакції іммуноферментного аналізу (ІФА), іммунофлюресценції, іммуноблоттінга і ін.
Для виявлення вірусу застосовуються вірусологічні методи дослідження: посів крові або іншого матеріалу в культуру тканини, електронна мікроскопія, ланцюгова реакція (БЕНКЕТ) і ін. На практиці
найчастіше прибігають до ІФА і іммуноблоттінгу, оскільки ці методи є
найбільш доступними. При аналізі результатів реакції ІФА варто враховувати можливість неправдивих результатів, які можуть спостерігатися при ряді захворювань алергійного характеру, біохімічних зрушеннях в організмі, вагітності, алкоголізмі, пухлинах і ряді інших
патологічних змін в організмі людини. За допомогою реакції іммуноблоттінга виявляються специфічні білки ВІЛ, виявлення повного набору яких підтверджує діагноз «СНІД».
Досить часто СНІД важко діагностувати, тому що у хворих можуть
не проявлятися ніякі симптоми, крім набрякання пахвових, шийних
або потиличних лімфатичних вузлів. У цьому випадку хвороба протікає в’яло, але через якийсь час наступає різке погіршення самопочуття і швидка смерть.
Вилікувати СНІД неможливо, тому він і є одним з найстрашніших
захворювань у цей час. Рано або пізно захворювання обов’язково
приведе до передчасної смерті. Але ліки від СНІДУЗакон України
«Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення» гарантує громадянам високоякісну, кваліфіковану, анонімну
та безкоштовну допомогу: консультації психолога, тестування на ВІЛ –
інфекцію, передтестове та післятестове консультування, консультації
інфекціоніста, огляд ВІЛ – інфікованих спеціалістами (генікологом,
гірургом, терапевтом, дерматологовенерологом, невропатологом),
надання стоматологічних послуг ВІЛ – інфікованим.
Поступає одне питання чому ні Уряд ні Президент, не робляд
ніяких кроків адже це не пташиний грип не свинячий, від ВІЛ ліків
немає. Навіть презирвативи в Україні коштують дорого. А у день
памяті за ВІЛ інфікованими роздадуть по презирвативу і це все?
Чому СНІД не об’являть епідемією він забирає набагото більше життів ніж грип. Напевно якби винайшли вакцину тоді б наша влада і
оголосила епідемію. Адже підчас епідемії гроші легше відмити..

www.esc.lviv.ua
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ВІДВЕРТО ПРО ВІЛ/СНІД…
(питання і відповіді по ВІЛ/СНІДу)
Чи можна заразитися ВІЛ /СНІДом через спілкування?
Існує три шляхи передачі ВІЛ-інфекції:
через кров, секрети і виділення;
статевим шляхом;
від матері до дитини.
Заразитися ВІЛ не можна: через рукостискання, обійми; через
кашель або чхання; при використанні суспільного телефону;
при відвідинах хворого в лікарні; через укуси комах; при користуванні суспільним туалетом; через їжу і посуд при сумісному
мешканні; при купанні в басейні, лазні або ванні; через білизну і одяг.
Чи можна самому відчути або розпізнати, що у тебе в організмі ВІЛ-інфекція?
Просто відчути ВІЛ-інфекцію в своєму організмі неможливо.
Можна відчути, що з твоїм організмом відбувається щось не
те, прояви ВІЛ – інфекції дуже різноманітні.
Як лікують ВІЛ-інфікованих? Які способи виявлення інфекції
застосовують? Чи використовують антиретровірусні препарати? Скількох коштує лікування?
Специфічне лікування ВІЛ-позитивних антиретровірусними
(проти розмноження вірусу і руйнування імунної системи)
проводиться в Центрі СНІД за показаннями, безкоштовно.
Лікування хвороб, пов’язаних з впливом ВІЛ, – в Херсонський
обласній інфекційній лікарні ім. Г.І. Горбачевського, не пов’язаних з ВІЛ - в любих інших лікувальних закладах.
Для виявлення ВІЛ-інфекції застосовують іммуноферментний
аналіз (ІФА), який дозволяє виявити не сам вірус, а антитіла до
нього (тобто реакцію імунної системи). Антитіла з’являються не
відразу, а мінімум через 3 місяці після зараження. В окремих
випадках – використовують швидкі тести, дія яких за тим же
принципом.
Чи передається ВІЛ в інкубаційному періоді?
Так, передається. Визначення «інкубаційний період хвороби» це період від початку зараження до появи видимих ознак.
Тому, інкубаційним періодом ВІЛ-інфекції можна назвати весь
той час, який проходить від початку зараження ВІЛ до появи
СНІД-асоційованих захворювань. В цей же час сам цей період
ділиться на дві частини: «період вікна» і тривалий період до
проявів СНІДу. Зараження ВІЛ в «періоді вікна» можливо так
само, як і при подальшому періоді.
Річ у тому, що інфікування не залежить від присутності захисних антитіл до ВІЛ в організмі (які звичайно з'являються після
3 місяців після інфікування), а залежить тільки від тривіального
питання: є вірус в організмі чи ні.

Бережи одежу знова, а здоров'я змолоду.

Новини
звідусіль

У ногу з часом

ЗНО-2013 РОЗПОЧНЕТЬСЯ 3 ЧЕРВНЯ
ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ
ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
Гранти Президента України для обдарованої молоді
- це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.
Грант може одержати громадянин України віком до 35
років.
На виконання Указу Президента України від 15
лютого 2012 р. № 97 "Про внесення змін до Указу
Президента України від 2 серпня 2000 р. № 945" змінено порядок подання заявок на розгляд Експертної
ради при Державній службі молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента
України для обдарованої молоді.
Відповідно до Положення про гранти Президента
України для обдарованої молоді, затвердженого вищезазначеним Указом, заявка та необхідні документи
подаються не пізніше 25 лютого до відділу позашкільної освіти та виховної роботи з молоддю.
Вищезазначені нормативні акти розміщені на сайті Держмолодьспорту http://www.dsmsu.gov.ua, розділ
«молодь» - розділ «гранти Президента України для обдарованої молоді».

У 2013 році зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних досягнень учнів триватиме з 3 до 27
червня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 4 січня
та триватиме до 5 березня 2013 року.
У Міністерстві освіти підписано наказ, яким
затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання
вступати до вищих навчальних закладів України в
2013 році.

УЧЕНІ РОЗРОБИЛИ ПРСТРІЙ, ЩО З’ЯСОВУЄ, НА ЯКИХ ПЛАНЕТАХ Є ЖИТТЯ
Дослідники з Penn State Department of Geosciences розробили модель, що дасть змогу визначити місце розташування і розмір живої зони навколо зірок. Розробка ще не закінчена, а модель
уже спричинила коректування переліку потенційно
населених екзопланет.
Населена зона зоряної системи – це діапазон
орбіт, на яких можливо існування планет з рідкою
водою на поверхні. Це певна комбінація параметрів зірки і відстані від світила до планети, яка робить планету цілком придатною для життя, схожого
на земне.
Дані про характеристики населеної зони мають
велике значення для пошуку планет, де можливе
життя, в тому числі і розумне. Для того, щоб створити максимально достовірну модель населеної
зони, учені використовували найточніші бази поглинання парникових газів (HITRAN і HITEMP). Ці
бази даних містять детальну інформацію про кругообіг води і вуглекислого газу, що дає змогу уточнити моделі розміщення населеної зони, створені ще
20 років тому.
Використовуючи ці дані і суперкомп’ютери в
Університеті штату Пенсільванія і Університеті Вашингтона, команда вчених створила нову модель,
яка дала можливість оцінити потенційну придатність екзопланет для життя і “пересунути” деякі
населені зони ближче або далі від зірки.

МУЗИЧНУ ШКОЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЗВАНО НА
ЧЕСТЬ МИКОЛИ МОЗГОВОГО
Хмельницькій дитячій музичній школі № 1 присвоїли ім’я народного артиста України Миколи Мозгового.
З клопотанням розглянути питання щодо вшанування пам’яті видатного українського поета, композитора
і співака, хмельничанина, який понад 40 років творчої
діяльності присвятив українській естраді, до міського
голови Сергія Мельника звернулася київська громадська організація “Земляцтво “Хмельниччина”.
Враховуючи визначні заслуги нашого земляка перед українським народом та те, що Микола Моговий у
кінці 70-х років минулого століття жив у Хмельницькому і працював на посаді соліста-вокаліста вокальноінструментального ансамблю “Вірність” в обласній
філармонії, міська рада вирішила присвоїти Хмельницькій дитячій музичній школі № 1 ім’я народного артиста України Миколи Мозгового.
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Про всяк
випадок

Корисна сторінка
Як впоратися з хвилюванням
Тремтіння в руках, підгинаються коліна, невпевненість у голосі,
вологі долоні, почервоніння шкіри, блукаючий погляд, запаморчення,
пливуть як уві сні предмети - деякі з цих відчуттів напевно знайомі тим,
хто відчуває хвилювання у важливих ситуаціях. Це ознака людей, небайдужих до подій, які розуміють свою відповідальність і вміють критично
оцінювати власну поведінку. Однак боротися з хвилюванням потрібно,
так як це почуття абсолютно не контруктивно.
Причин такого стану може бути декілька, але всі вони пов'язані зі
страхом, причому в більшості випадків необгрунтованим. Звично, повністю зрозуміле хвилювання перед важливою хірургічною операцією або
неспокій за близьку людину, яка протягом доби не відповідає на дзвінки.
Але чому хвилюються люди, які не перебувють у критичних ситуаціях?
Вони теж бояться. Бояться не виправдати очікування інших або власні
надії, бояться провалу, чогось нового і невідомого.

Хвилювання перед аудиторією
Люди, невпевнені у власних силах, при публічному виступі можуть
відчувати почуття, що кожну секунду їх оцінюють. Вони настільки бояться
виявитися не на висоті, що, хвилюючись, завалюють виступ. У цій же
ситуації людина може тремтіти, якщо робить щось вперше. Він не цілком
уявляє, що йому потрібно зробити і переживає з цього приводу.
Щоб справитися з хвилюванням, потрібно, по-перше, зрозуміти, що
люди звертають на помилки інших значно менше уваги. Поставте себе
на місце глядача. Чи так вже ви критичні до виступаючого? Так чому ж
інших у своїй свідомості ви перетворюєте в прискіпливих монстрів? Подруге, постарайтеся упросити значущість події, через якого пере- живаєте. Можливо, ви невірно визначаєте місце, яке ви- ступ займає у вашому житті. Зрозумійте, що дуже рідко невдала презентація може істотно
вплинути на ваше життя. По-третє, допомагає методика підвищення
свого статусу у власних очах. Повторюйте про себе твердження, в яких
ви стоїте на щабель вище слухачів, наприклад, «Я експерт!», «Я найрозумніший!», Або фрази, які додадуть вам куражу і драйву: «Зараз я їм покажу!», «Слухайте мене ! ».
Упоратися зі страхом перед аудиторією допомагає досвід. Використовуйте будь-яку можливість, щоб висловитися при людях, і незабаром
перестанете хвилюватися перед цим. А ось зловживати заспокійливими
ліками і народними засобами не рекомендую. Вони завжди мають побічні дії. Ви не зможете мислити так само ясно, як і без настою валеріани.
При частому прийомі різних настоїв організм адаптується до активних
речовин і перестає на них реагувати. Замість отримання разового ефекту краще усуньте проблему.

Страх новизни
Перед відповідальним моментом уявіть найгірший сценарій, за
яким він може піти. Якщо ви переконаєтеся, що навіть в самому невдалому випадку нічого страшного не відбудеться. Щоб знайти спокій у
звичайній життєвій ситуації, яка з якихось причин викликає у вас трепет,
усвідомте, що ви перебуваєте в безпеці і над вами не нависає смертельна загроза.
Якщо ви і так мимоволі постійно думаєте про несприятливому результаті справи, уявляєте, як не справилися з роботою, не змогли добитися свого, значить, хвилювання приходить разом з негативним настроєм на поразку. Наприклад, ви йдете в кабінет начальника просити про
підвищення заробітної плати. По дорозі вас осяяла думка: «А що, якщо
від- мовить?». Раптово це припущення замінює всі інші варіанти і лякає
вас. У підсумку впевненість у собі падає, в голосі немає твердості, погляд - як у зацькованого тварини, а керівник дійсно сумнівається в тому,
що ви заслуговуєте прибавки. Чим більше ви хвилюєтеся, тим більше
позицій втрачаєте під час розмови. Не думайте про результат взагалі
або налаштовуйтесь тільки на позитивний результат.
Якщо вам належить зробити щось в перший раз, добре підготуйтеся. Рівень хвилювання буде обернено пропорційний ступеню вашої
підкованості в певному питанні. Збирайте відомості про предмети нової
робо- ти, повторюйте те, що призабули. Бездоганне знання матчастини
істотно знижує рівень хвилювання.
Людині, яка завжди починає турбуватися, опинившись в нестандартній для нього ситуації, потрібно частіше залишати зону комфорту: шукати
нові маршрути до роботи і додому, відвідувати нові заклади, розширювати коло знайомств, робити щось незвичне. Психологи рекомендують
спеціально поставити себе в дурне становище, щоб потім відчувати
менше затиснутим.
Наприклад, проїхати в громадському транспорті в піжамі або закричати посеред вулиці. Можливо, в цьому щось є: зробивши крок назустріч
своєму страху і побачивши, що нічого жахливого не сталося, людина
буде простіше ставитися до ситуацій, які були для нього стресовими. З іншого боку, такі експерименти краще проводити не самостійно, а під спостереженням фахівця.
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Мета є - хвилювання немає.
Впоратися з хвилюванням легко, коли людина точно знає, чого
хоче, одержимий однією ідеєю, не звертаючи особливої уваги на
оточуючі його обставини. Такого індивіда складно чимось збентежити. Читачі Donlcc напевно пам'ятають неповторного героя Іллі Ільфа
і Євгена Петрова - Остапа Бендера, який мріяв поїхати в Ріо-ДеЖанейро і робив заради цього все, на що здатний. Звичайно, він
був авантюристом по своїй натурі, але ж навіть у складних ситуаціях
Остап не губився. Якщо і у вас з'явиться мета і ви будете впевнені в
її досяжності, все інше, в тому числі і приводи для хвилювання, відійдуть на другий план. У вас просто не залишиться часу на зайві емоції.
Дуже важливо зупинити себе відразу ж, як почали хвилюватися.
Взяти в себе в руки, пригадати корисні техніки. Інакше це почуття
буде рости і, врешті-решт, накриє вас як океанська хвиля, змиваючи собою ваші таланти та здібності. А вам вони ще знадобляться,
адже попереду стільки нових, відповідаль-них та цікавих справ!

Як побороти страх ?
Всі ми прекрасно знаємо, що таке страх, - тому що відчуваємо
його неодноразово. Навряд чи багато хто з вас змогли б від- повісти
на запитання «Що таке страх?» По-науковому. Проте ми прекрасно
розуміємо, що це емоція. Емоційна складова інстинкту самозбереження.
Страх виникає тоді, коли людині загрожує небезпека. Це нормально - відчувати страх в певних ситуаціях. Гірше, коли його немає,
адже тоді людина позбавляється усілякого почуття самозбереження.
Але ще гірше, коли страх бере владу над нашою свідомістю. Чи
бувало у вас коли-небудь відчуття страху без причини? Думаю, що
напевно бувало. Ось саме в таких випадках і потрібно починати
боротьбу зі своїми страхами.
Але як же це зробити? Не кожному від природи дано чудове самовладання. Навпаки, останнім часом багато людей відрізняються
підвищеною емоційністю, вони легко впадають в паніку і піддаються
емоціям. В даному випадку це може привести до істерики або нервового зриву.
Тому для початку потрібно включити голову і відключити емоції.
Що я маю на увазі? Просто запам'ятайте одне правило: як тільки ви
починаєте чогось боятися, постарайтеся почати аналізувати свій
страх. Шукайте причини, а не відмовки. Причини повинні бути чіткими і зрозумілими. Якщо таких немає, то і страх повинен зникнути,
так як ви таким чином самі себе поясніть, що боятися нічого.
Далі - навчитеся перевершувати свій страх. Справа в тому, що
ми втрачаємо дуже багато можливостей, йдучи на поводу у цього
почуття. Для того щоб побороти свій страх, перше, що потрібно зробити, - не прораховувати можливі ходи. Багато людей перед якоюсь
подією часто думають всі на кілька кроків вперед, прораховуючи
всілякі варіанти зміни ситуації. Так от, якщо якась кількість варіантів
для людини несприятливо, він починає боятися. Значить, щоб цього
почуття не виникло, перестаньте думати про майбутнє. Або дійте,
незважаючи на свій страх перед ситуацією.
Насправді приборкати свій страх не так вже й легко. З новим
життєвим досвідом виникає все більше страхів. Коли їх накопичується дуже багато, людина може отримати невпевненість в собі, а
потім і зовсім зламатися. Тому, щоб нічого не боятися, завжди сподівайтеся на краще. Постарайтеся хвалити себе за певні досягнення. Але в той же час не забувайте аналізувати помилки. Це допоможе вам знайти упевненість в собі і полюбити себе. Як відомо, саме
таким людям найменше притаманне почуття страху.
Приймайте рішення швидко. Я не говорю зараз про те, що їх
потрібно приймати, не обдумуючи. Але затягувати з прийняттям
важкого рішення зовсім не варто. Чим довше ви будете відтягувати
неприємний момент, тим страшніше вам буде його прийняти. Тому
зважте всі «за» і «проти» і винесіть свій вердикт. Чим швидше ви це
зробите, тим краще для вас.
Отже, підіб'ємо підсумки. Для того щоб побороти свій страх,
потрібно обов'язково знати причину. Тому проаналізуйте ситуацію і
знайдіть її. Далі вже легше. Просто повторюйте ці кроки кожного
разу, коли у вас виникає від- чуття страху, і ви помітите, що в кінцікінців страх не буде владний над вами. Навпаки, ви отримаєте владу над страхом.

Втомився?
Відпочивай

Сторінка-веселинка

На уроці географії
— Що нагадує тобі Апеннінський півострів?
— Гумовий чобіт.
— Правильно, чобіт. Тільки чому гумовий?
— Бо Італія з усіх боків оточена водою!

Про що думає Максим

Трійка з історії

На уроці учителька питає Максима:
— Якщо ти йдеш по вулиці й бачиш
гарний сад, а в ньому багато груш і
яблук, що думаєш про його господаря?
— Чи він має собаку!

— Чому в тебе з історії
трійка? Коли я вчився, —
каже дідусь, — у мене з
історії були самі п’ятірки.
— Тоді ж історія була коротша, — відповів онук.

Урок англійської мови
Урок англійського. Вчителька опитує
учнів:
- Іванов, ду ю спік інгліш ?
- Чаво ?
- Сідай, 3.
- Петров, ду ю спік інгліш ?
- Чаво ?
- Сідай, 3
- Сидоров, ду ю спік інгліш ?
- Yes, my teacherin, i'm good speak English.
- Чаво ?!!

Народна мудрість!
Який порядок у себе заведеш, таке й
життя поведеш.

Деякі цікаві факти яких ви
могли не знати

1. У статуї свободи вказівний палець у 2,5 м. в довжину.
2. В деяких частинах пустелі Атакама в Чилі, дощ ніколи не був зафіксований .
3. 75-річна людина просипає приблизно 23 роки.
4. На землі стільки курей як і людей.
5. Один з видів колібрі важить менше копійки.
6. Акули можуть жити до 100 років.
7. Комарів більше приваблює синій колір, ніж будь-який інший.
8. Кенгуру не може ходити в зворотньому напрямку.
9. В США кожен день з’їдають близько 75 гектарів піци .
10. Найбільша зафіксована сніжинка мала 38 см. в ширину і 20 см. завтовшки. Вона впала у штаті Монтана в 1887 році.
11. Коали і люди єдині ссавці, які мають відбитки пальців.
12. Існує 200000000 комах на кожну людину.
13. Щоб з’їсти шматочок селери витрачається більше калорій ніж у ній було.
14. Восьминіг має три серця.
15. Якщо ви з’їсте багато моркви, станете помаранчевого кольору.
16. В середньому за життя людина чекає два тижні на зелений колір світлофора.
17. Одна з 2 млрд. людей доживає до 116 р.
18. У людського тіла є 2-3 мільйони потових залоз.
19. Кашалоти мають найбільший мозок, який важить 20 кг.
20. З Пізанської вежі впало 250 людей.
21. Язик синього кита важить більше, ніж слон.
22. Ви використовуєте 14 м’язів коли посміхаєтесь, і 43 коли хмуритеся. Посміхайтесь
23. Бамбук може вирости до 90 см. за добу.
24. Очне яблуко важить 28 г.
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