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Цікавинки з
життя ліцею

«День Соборності України»
22 січня 2018 року – День Соборності України –
свято, що відзначається щороку в день проголошення
возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цій важливій даті в Хмельницькому професійному ліцей була присвячена виховна година до Дня Соборності України, підготовлена учнями ІІ курсу.
Представники ліцею були запрошені в місто Гусятин Тернопільської області
для участі у святкуванні 99-Ї річниці.

Бій під Крутами
29 січня 2018 року викладачем історії Ткаченко І.О. було проведено виховну годину
«Віддали життя герої за нашу свободу…», приурочену вшануванню загиблих під
Крутами.
У ході виховної години учні ознайомилися із
історичними подіями, які призвели до трагедії під
Крутами, простежили за подіями 29 січня 1918 року, переглянувши відеофільм «Ой ви Крути, нам вас не забути…». Також прослухали пісні про Україну та вшанували пам'ять всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України хвилиною мовчання.
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Творчість наших педагогів
Євроінтеграція України!
Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Саме
на підтримку європейського вектора
зовнішньої політики України 21 листопада 2013 року бере свій початок Євромайдан.
Європейський вибір України відкриває нові перспективи
співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у
світовій системі міжнародних .
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення
іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентноспроможності, вихід на
світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
Серед учнів Хмельницького професійного ліцею проводилося опитування щодо переваг інтеграції України в ЄС. В опитуванні брали участь учні І-ІІІ курсів у кількості 250 опитуваних.
Завданням було назвати ті переваги євроінтеграції, які найбільш
цікавлять учнів. За результатами опитування більшість учнів
вважають, що членство України в Євросоюзі забезпечить українцям вільне подорожування європейськими країнами і високі стандарти життя, що дорівнює 39% і 28% відповідно. Трішки менше
опитаних цікавить покращення їхніх громадянських прав і захист
національної безпеки – 19 %. Покращення іміджу України у світі
зацікавило учнів на 8%, а стабільна грошова одиниця, краща
якість товарів, кращі дороги – 6%.
Євроінтеграція – глобальний термін. А якщо поговорити
про євроінтеграцію не всієї України , а кожного українця окремо.
А чому ж ні? Термін «Європа» в Україні використовують також у значеннях і як «Європейський Союз», і як
«Європейська цивілізація» та «Європейська культурна спільнота», а також як «геополітичний вибір». За тлумачним словником: «Європеєць – житель Європи». Україна – найбільша за площею європейська країна. Географічний центр Європи знаходиться поблизу м. Рахів, що на Закарпатті. А отже – кожен житель
України є європейцем. Але чи насправді ми себе так відчуваємо?
Коли чуєш: «Я – європеєць», виникає думка, що це говорять про
німців, італійців, французів, але ж Україна – це теж Європа.

Бути європейцем – це, насамперед, бути українцем,
і не просто бути, але й і відчувати себе таким, не цуратися
української мови. Бути європейцем – це бути людиною високої культури поведінки. Адже ми всі знаємо, що Європа –це
колиска світової цивілізації, і Україна є там в тому числі.
Це почуватися вільно у будь-якій європейській країні і з гордістю говорити: «Я – українець» Мета для кожного з нас
це - потрапити туди, де можна реалізуватися. І це зовсім
не значить, що треба їхати у Іспанію, Чехію, Швейцарію.
Реалізувати свої мрії можна і в Україні.
Навіщо їхати до Європи, якщо ти вже в Європі.
Європа – то дорога у світле майбутнє, по котрій прямують
люди зі своїми ідеями, переконаннями, прагненнями робити
життя кращим. Що ж заважає нам бути справжнім
патріотом своєї країни і толерантно ставитися до інших
країн та національностей?
Життя можна прожити по-різному. Один з варіантів – дбати лише про себе, нікого і нічого не бачити, ні за
що переживати, до успіху йти по головах інших, а щастя
вбачати в матеріальному благополуччі, бути спостерігачем
з холодним серцем і байдужою душею. Варіант другий –
бути чуйним і співчутливим, хвилюватися долею самотньої
бабусі чи покинутої дитини, перейматися проблемами тих,
хто поруч. Але справа в тому, що варіант другий – рідкісний.
Наш світ так і влаштований, що у ньому постійно
йде боротьба протилежностей: добро бореться зі злом,
любов з ненавистю, а правда з брехнею.
Ми – молоде покоління – готуємося зробити свій
внесок у розвиток нашої держави, щоб піднеси її до рівня
найрозвиненіших країн Європи. Утверджуючи свободу слова, створюючи усі умови для формування у молоді демократичних, європейських цінностей, вільно розвиваючи демократію в Україні, усвідомлюючи вагомість своєї активної
життєвої позиції, кожен з нас переконується, що Україна –
європейська держава не лише на карті.

Автор : Викладач історії та правознавства
І. О. Ткаченко
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Конкурс “ПРОФ. ФЕСТ”
29 листопада 2017
року в приміщенні нашого
ліцею відбувся фінал обласного конкурсу КВК
«Проф.фест» серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів.
В кінцевому
результаті наша команда «Crazy живописці» з великим відривом від всіх інших команд набрала найбільшу суму балів та отримала перемогу, за що була
нагороджена дипломом І – го ступеня.

Обласний зліт лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ
8-го листопада в
ліцеї відбувся обласний
зліт лідерів учнівського
самоврядування ПТНЗ.
Учасників привітали директор ХДЦЕВУМ Григорчук Тетяна Володимирівна та заступник директора
ХПЛ Хованець Наталія Володимирівна. Про свою
роботу звітувала голова
учнівської ради Корецька
Христина. Учні мали змогу
поспілкуватись.

Творчі здобутки 2017р.

Благодійна акція "Подаруй тепло солдату"
В ХПЛ триває благодійна акція "Подаруй тепло
солдату"
по збору коштів на
закупку теплих речей бійцям АТО.

Мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені
Т.Г. Шевченка
Конкурс відбувся
7 листопада 2017 року
на базі Хмельницького
професійного ліцею. У
заході взяли участь 22
учні ПТНЗ області. З
вітальним словом учасників конкурсу та педагогів привітав Григорій
Васильович Станіслав, директор Хмельницького
професійного ліцею, який побажав учасникам цікавих ідей і творчих знахідок.
Учні професійно-технічних навчальних закладів Хмельниччини взяли участь у ІІ етапі VІІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Зазначений конкурс спрямовано на вшанування Великого Кобзаря, поета світового рівня, піднесення престижу української мови і літератури, виховання в
його учасників гордості за свій народ та свою країну. Участь у конкурсі – це можливість учасників перевірити свої знання і
сили, відчути власну
причетність до когорти шанувальників творчості Кобзаря.
Учасники конкурсу продемонстрували свої вміння у
написанні твору на
морально-етичну тему.
Диплом І ступеня VІІI Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка отримала учениця 38
групи Оксенюк Ірина.
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Калейдоскоп
новин

Захист дипломних робіт
Письмові роботи
виконувалися кожним
учнем індивідуально. Захищаючи свої дипломні
роботи, учні використовували досвід виробничої
практики.

25 січня в
ліцеї відбувся захист
творчих робіт та випуск групи №24 за
професіями «Слюсар з
експлуатації та ремон-

В прекрасно оснащеній лабораторії випускники опановували премудрості своєї професії, відпрацьовували всі теми і завдання.

ту газового устатк ування »,
«Електрогазозварник» терміном
навчання 1 рік і 5 місяців. Підготовлено 26 кваліфікованих робітників, з них 19 з підвищеними робочими розрядами. Молоді фахівці
вдячні своїм майстрам та викладачам.
А також стіни ліцею
покинули і випускники групи
№25 професії "Оформлювач
вітрин, приміщень та будівель" з
яких 1 учень отримав диплом з
відзнакою.

На виробничу
практику учні вийшли
напівспеціалістами, ще
під час проходження
якої деяким було запропоновано працевлаштування.

Офіціант – професія
творча. Ще на перших уроках виробничого навчання
майстер Галина Станіславівна, звертаючись до своїх
вихованців, наголошувала:
«Нехай ваша майстерність
не знає меж вдосконалення».

30 січня відбувся захист дипломних робіт з професії “Кухар. Офіціант”. Учні ретельно підготувались до
цієї важливої події. Чотири дипломи з відзнакою отримали: Добровольська К.Д., Пальоха Г.О., Сірик Л.В., Шевчук Н.В.

І в результаті – успіхи і престиж ліцею. Випускники
працюють на кращих підприємствах сфери ресторанного
бізнесу.
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Говорить психолог і соціальний
педагог

Психологічна служба інформує
Теоретичні аспекти процесу спілкування

Психологія спілкування — це розділ загальної психології, предметом якого є психологічна специфіка
процесів спілкування, які розглядаються під кутом зору
взаємовідносин особистості та суспільства. Говорячи про
психологічну специфіку, варто мати на увазі, що процеси
спілкування можуть бути розглянуті не тільки під психологічним, а й під іншим кутом зору — соціологічним, лінгвістичним та ін.
Спілкування за своїм походженням і змістом — продукт
вітчизняної науки. В англомовній психологічній літературі
поширене поняття "комунікація". Семантично
"спілкування" і "комунікація" майже збігаються, бо означають "спільність", "з'єднання", "повідомлення".

Будь-яка людська діяльність неможлива поза
спілкуванням
О. О. Леонтьев
Ознайомлення з
таким психологічним феноменом,
як спілкування,
розпочнемо зі стародавньої притчі.
Посеред шляху
лежав пес, повз
нього проходило
безліч людей, і
кожен з них, проходячи поводив себе по-різному. Одні
обережно обходили боком, щоб не наступити на нього,
інші боляче штовхали, щоб не заважав, ще одні охоче
жбурляли камінням або голосно на нього кричали. А неподалік сидів старий жебрак. Дивився він на все це та й
запитав у пса: "Чому
ти тут лежиш?", на
що той відповів: "Я
шукаю собі доброго
хазяїна".

Дамо наукове визначення поняття комунікації,
яке зафіксоване у Лінгвістичному енциклопедичному
словнику:
"Комунікація — специфічна форма взаємодії
людей у процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності".
У той самий час спілкування є необхідною умовою будьякої діяльності людини, але при цьому маючи суспільну
природу, а ми говоримо про діяльність лише тоді, коли
ця діяльність соціальна за своєю суттю, а не за зовнішніми формами її існування. Тому можна стверджувати, що
будь-яка людська діяльність неможлива поза спілкуванням. Отже, комунікація є важливим елементом діяльності
людини.

Якщо цю
притчу перекласти
мовою сьогодення,
то можна сказати, що
наше з вами життя —
той самий шлях, посеред якого є ми. На ньому ми зустрічаємося з різними людьми, всі вони по-різному до нас
ставляться, вони не завжди стримані, часто в нас із ними
виникають сварки або просто проявляється незадоволення. Така поведінка людей має певне підґрунтя, яке можна пояснити з психологічної точки зору, чим, власне, і
займається предмет психології спілкування. Вивчивши
його, можна зрозуміти інших, їхні почуття, емоції, бажання, можна навчитися, як поводитися, коли сварка не
тільки виникла, а й переросла в конфлікт, як володіти
собою, своїм голосом, як вміти читати невербальну поведінку і т. ін.
Суспільство являє собою багатоякісну і багаторівневу систему відношень людини до світу. Воно включає
не лише відношення людини до предметного світу, а й
до інших людей, з якими вона вступає в прямі і опосере-
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Все найцікавіше
у нас

Гуртожиток - наш дім!

Учнівське життя – це час відкритих перспектив,
можливість жити мріями про прекрасне майбутнє,
віра у виконання всіх бажань
і надія на відкритість усіх дверей…
Життя учня
неможливе без гуртожитка. Вирує серед учнів таке прислів’я: «Хто
не жив у гуртожитку –
студентом не був»! Учнівський гуртожиток –
це свого роду цілий
світ, відокремлений, але в той же час такий, що існує
паралельно з реальністю. Тут свої закони і правила. Поперше і головне правило – бути молодим і життєрадісним мешканцем, а по-друге комунікабельним. Людині,
яка вміє знаходити спільну мову з навколишнім світом,
набагато легше прокладати свій шлях і домагатися успіхів у житті, ніж його замкнутому в собі або, навпаки,
конфліктному конкуренту. Так само і в гуртожитку –
приємніше мати сусідів, з якими доброзичливі стосунки: і жити спокійніше, і сон вночі солодший. Тому тут
молодість і нерозсудливість.

Гуртожиток
зближує людей, вчить
певним правилам життя,
доброті й дружбі. Саме
тут зустрічаєш друзів, з
якими ще багато років
після закінчення навчання ви будете не просто
згадувати веселі студентські роки, але й допомагати один одному у
різних життєвих ситуаціях, цінувати і пам’ятати один одного.
Учні – це вічно пульсуюча сила молодості
й активності; їх життя, сповнене яскравих
подій і цікавих новин,
що не дає залишатися
осторонь нікому. Тому в учнівському гуртожитку завжди зароджуються найяскравіші ідеї, проходять найвеселіші свята і виникають найтепліші почуття – тут
усі єдині, усі живуть одними і тими ж помислами,
дихають одним і тим же повітрям. Послухати тільки,
скільки оповідань і байок можуть розповісти вам тутешні мешканці про своє життя, та й різні легенди
покриють мороком таємниці будь-яку небилицю, яка
спаде на думку.
Кожного року першокурсники поповнюють
склад учнівського самоврядування гуртожитку. Натхненно працюють у різних його відділах. Щотижня, проходять засідання
учнівського
самоврядування гуртожитку де вирішуються буденні та негайні питання щодо дозвілля,
виховання
порушників
поведінки, побутових проблем тощо.
Кожного семестру в гуртожитку проходять
огляди-конкурси: «Краща кімната», «Кращий блок».
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Новини
звідусіль

У ногу з часом

ЗНО-2018 РОЗПОЧНЕТЬСЯ 3 ЧЕРВНЯ

«Я МАЮ ПРАВО!»

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних досягнень учнів триватиме з 22 по 13
червня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого
та триватиме до 19 березня 2018 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
2018 році.

Президент підписав Указ «Про оголошення в
Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю
право!»

Указ сприятиме формуванню правової культури та свідомості
у суспільстві, підвищенню рівня
знань громадян
щодо механізмів захисту своїх прав.

МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ 31 СІЧНЯ 2018 РОКУ :
КОЛИ МОЖНА ПОБАЧИТИ БЛАКИТНИЙ МІСЯЦЬ В
УКРАЇНІ

В Україні найбільш
вираженим
піком
місячного затемнення стане 15:30 за
київським часом (31
січня). Триватиме
воно 77 хвилин, а
побачити «блакитний Місяць» зможуть жителі західної
частини країни.
Окремо явища бувають доволі часто, а ось разом таке поєднання відбулося у 1866 році. У супермісяць (момент найбільшого зближення Місяця та Землі)
Місяць здається відсотків на 30 яскравішим звичайного, а також більшим в діаметрі, при повному затемненні набуває червонуватого відтінку, а «блакитним Місяцем» називають другий повний Місяць, який припадає
на один календарний місяць, при цьому на кольорі
нiчного свiтила явище не позначається.

Нічне небо 30–31 січня 2018 року було
особливим! Ще б пак, адже саме в цей період можна поспостерігати за потрійним астрономічним
явищем, яке трапляється вкрай рідко: повне місячне затемнення, супермісяць та «блакитний Місяць».

Ефектний астрономічний збіг відбудеться
вперше за 152 роки для Західної півкулі. У ніч на
31 січня за рідкісним явищем зможуть поспостерігати жителі різних країн, але найбільше воно торкнеться Азії, Австралії та західного узбережжя
США.

http://www.stb.ua
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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.

Поетична скринька

Українка

Помолюсь за тебе, Україно!
Ми живемо від світанку до світанку,
Маючи сум'яття і турбот,
Кожен день буремної роботи,
Отакий трудящий наш народ.
Я люблю свою країну,
Ось таку: прекрасну й гідну.
Підніму її з колін.
Україно, рідна наша мати,
Горя зазнавала ти не раз,
Але бідам цим прийшов кінець.
Встану вранці, стану на коліна
І додолу голову схилю.
Помолюсь за тебе , Україно,
За народ твій Богу помолюсь:
За небесні сині небокраї,
За безмежні ниви і поля,
Щоб цвіла земля моя в розмаї —
Україна — матінко моя.
Парфенюк Олеся,
випускниця ХПЛ

Я — українка, слов'янка,
Родоводом я горджусь.
Від народження-селянка
І цього я не бентежусь.
Хоч живу я зараз в місті,
Кожен раз їду в село,
Бо люблю я його пісні
І усе, що там було!
Як я встану рано-вранці,
Подивлюсь на ту красу,
Босі ніжки на світанку
Намочу в чисту росу.
Подивлюся я на небо.
Воно – ніжно голубе.
А води напитись треба,
Там побачу я себе!
Я нап'юсь води з криниці
Із струнко журавля,
Пробіжуся по пшениці,
Бо це ж матінка-земля.
Тут з дитинства я зростала,
І цю воду я пила!
І по-справжньому кохала
І щасливою була.
Як ходили ми по росах,
Мене ніжно називав
І ромашки білі в коси
Так невміло заплітав!
Все це досі пам'ятаю…
Ніби вчора все було.
Усім щастя побажаю
І щоб не мутилось життя джерело.
Фльорко Світлана,
учениця 32 групи ХПЛ
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