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Коли порівняти перші квартали 
2007 року і нинішнього, кіль-

кість автопригод із потерпілими 
скоротилася більш як удвічі: було 
116 — стало 56. Про це повідомив 
начальник управління ДАІ в об-
ласті Володимир Поліщук.

За його словами, в Україні в 
середньому щодоби на дорозі гине 
від 15 до 20 людей, за рік ця цифра 
сягає кількох тисяч жертв. Осно-
вною причиною головний даіш-
ник Волині називає перевищення 
водіями швидкості, адже, як свід-
чить статистика, третина усіх ДТП 

трапляються саме через швидку 
їзду. 14% аварій скоюються через 
порушення маневрування при ке-
руванні автівками.

Крім того, Володимир Полі-
щук наголосив, що транспорту на 
Волині, особливо в містах, щороку 
більшає, а вулично-шляхова мере-
жа розвивається повільно. Це теж 
розцінюють як один із головних 
факторів аварійності на дорогах.

До слова, з початку року во-
линські водії сплатили 5,1 мільйо-
на гривень штрафів.

Ірина КОСТЮК

Починаючи з 2009 року, в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах 
України впроваджується інновацій-
ний проект Державної служби за-
йнятості — програмно-апаратний 
комплекс «Мотиваційний термінал 
розвитку зацікавленості до профе-
сійного самовизначеня». Сьогодні 
на Волині встановлено вже 364 
профорієнтаційні термінали, що 
становить 61,3% від загальної кіль-
кості шкіл області. Як на практиці 
впроваджується професійна діа-
гностика та як працюють термінали, 
журналісти мали змогу побачити на 
прикладі Луцької гімназії №4.

Як розповіла перший заступник 
директора, технолог-організатор об-

ласного центру зайнятості Світлана 
Мишковець, роботодавець нині ви-
магає висококваліфікованого пра-
цівника. А таким може стати люди-
на, яка свідомо підійшла до вибору 
професії. Адже неодноразово дово-
дилося спостерігати, як випускники 
навчальних закладів не хочуть пра-
цювати за обраним фахом, бо він не 
відповідає характеру, темпераменту 
й так далі. Звичайно, у школах із ді-
тьми проводять профорієнтаційну 
роботу, та, як свідчить практика, її 
замало, тому на допомогу й прихо-
дить служба зайнятості. 

— Такі термінали, як ви тут по-
бачили, — розповідає Світлана 
Мишковець, — забезпечують доступ 
учнівської молоді до актуальної ін-
формації, яка допомагає визначити-
ся з професійним майбутнім, обрати 
фах, який користується попитом на 
ринку праці. У ньому є інформація 
про навчальні заклади та підпри-
ємства України, стан ринку праці, 
основи законодавства про зайня-
тість, історії успіху відомих людей, 
ігри, кросворди для розумового 
розвитку. Є сторінка для батьків, де 
вони зможуть дізнатися про можли-
вості працевлаштування, підготовку 
до іспитів, тестування.

Директор гімназії Олександр 
Мишковець додав, що термінал 
використовують у своїй роботі й 
педагоги: вони ознайомлюються з 

науковими новинками у галузі пси-
хології та педагогіки, методичними 
рекомендаціями.

Такий термінал дуже простий в 
експлуатації. Його не потрібно вми-
кати та вимикати: він автоматично 
«засинає» о 20-й вечора та «проки-
дається» о восьмій ранку. За цей час 
автоматично оновлює свою базу з 
Інтернету, тож інформація тут най-
свіжіша та найактуальніша. 

Користуються таким терміна-
лом і в Рожищенському навчально-
реабілітаційному центрі для дітей 
із порушеннями опорно-рухового 
апарату. Директор закладу Тетя-
на Козубович зазначила, що її ви-
хованцям зорієнтуватись у виборі 
професії важче, тому такий термінал 
тут, як ніде інде, дуже потрібний. На 
початках, як тільки його встановили, 
приходили учні з загальноосвітньої 
школи, яка розміщена навпроти. 

Однак, за її словами, проблема 
працевлаштування дітей-інвалідів 
на сьогодні залишається ще досить 
гострою. Вони не можуть здобути ті 
професії, які б хотіли, тут у регіоні. 
Адже їхати десь далеко, скажімо, в 
Крим чи Донецьк, через проблеми 
зі здоров’ям не можуть. Тому Тетяна 
Володимирівна висловила пропози-
цію, щоб на базі їхнього центру роз-
горнути профтехнічну освіту, адже є 
можливість добудови приміщення й 
уже складено проектно-кошторисну 
документацію, залишилося лише 
профінансувати.

Крім терміналів, служба зайня-
тості розробила та впровадила діло-
ві щоденники школяра. Цього року 
перед останнім дзвоником їх буде 
роздано всім учням 7-10-х класів. 
Цей щоденних спрямований також 
на профдіагностику, яку дитина 
може провести сама, — перевірити 
свої здібності, нахили. Також сьо-
годні служба зайнятості розгортає 
по школах мобільні центри профді-
агностики. Це дуже актуально, адже 
йде здача екзаменів, тестування і 
треба робити вибір професії. 

Для визначення професійних 
схильностей фахівці центрів зайня-
тості використовують 12 методик. І 
вже у першому кварталі 2011-го року 
відбулося 42 заходи з застосуванням 
профдіагностичних обстежень.

Людмила ШИШКО
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Події

ЕКОЛОГІЯ 

Сміттєзвалище поблизу Ківерців переповнене

Це видно навіть неозброєним 
оком. Побутові відходи лежать 

на узбіччі автошляху, що сполучає 
Ківерці з кількома селами району. 
Подекуди сміття займає ще й проїж-
джу частину. 

Із 60-х років минулого століття 
побутовий непотріб із райцентру 
вивозять на сміттєзвалище, роз-
ташоване поряд із селом Заброди 
Ківерцівського району, що за п’ять 
кілометрів від Ківерців. Колись воно 
виникло там стихійно, а документа-
ції на нього немає й досі. 

— Сміттєзвалище однознач-
но перевантажене. Воно вичерпа-
ло свій ресурс. Тепер треба на гору 
їхати, щоб викинути сміття, проте 
так бути не може, бо воно має бути 
внизу, — каже міський голова Воло-
димир Жгутов.

До того ж є проблеми й з утри-
манням звалища, яке на плечах Кі-
верцівського виробничого житлово-
комунального управління. Позаяк 
те, що сміття лежить аж на дорозі, 
— наслідок того, що його ніхто пері-
одично не підгрібає.

— Той трактор ДП-75, який об-
слуговує сміттєзвалище, давно ви-
черпав свій ресурс і не справляєть-
ся з роботою. Він більше стоїть на 
ремонті, а мав би загрібати відходи, 
— розповідає Жгутов й обіцяє, що 
невдовзі цю проблему виправлять. 
— Днями ми всі свої плани пере-

крили та виділяємо близько 60 ти-
сяч на оновлення техніки. Знайшли 
трактор, не новий, але робочий, у 
нормальному стані. Тож будемо його 
купувати. Це дасть змогу результа-
тивніше впорядковувати смітник.

Про те, що нинішнє сміттєзвали-
ще вже нема як експлуатувати, гово-
рять не перший рік. Одначе питання 
з будівництвом нового полігона для 
твердих побутових відходів і досі 
не вирішене. Хоча облаштування 
другої черги полігона, розташова-
ного поруч зі звалищем, розпочали 
ще у 2008 році. Для цього виділили 
територію площею понад чотири 
гектари. За два роки вирили там два 
котловани та провели частину об-
валовочних робіт. На це витратили 
264 тисячі гривень, повідомляють у 
міській раді. 

На цьому будівельні роботи 
призупинили. Аби завершити по-
лігон до кінця, потрібно: встелити 
котловани плівкою, підвести воду 
та світло, обладнати ями для миття 
машин, зробити дорогу для під’їзду 
та забезпечити сторожовий пункт. 
Коштуватиме це близько 1 мільйона 
113 тисяч гривень. Володимир Жгу-
тов повідав, що в цьому році, напев-
но, будівництво не розпочнеться, 
оскільки коштів не виділено. Одначе 
має надію: за цю справу візьмуться 
в 2012-му.

Проблема номер два цього зва-

лища ще й у тому, що його періодич-
но підпалюють. Отож село Заброди, 
розташоване по сусідству, час від 
часу потопає в диму. 

— На смітнику постійно «полю-
ють» шукачі металобрухту, — роз-
повідає ківерчанин Олег Мисковець. 
— Саме вони підпалюють сміття, аби 
було легше віднайти метал.

Підтверджує цей факт і Володи-
мир Жгутов. Каже, що там уже цілі 
угрупування шукачів металобрухту, 
а сторож звалища з ними не справ-
ляється. 

Ольга УРИНА

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Дачу «Круча» таки віддали 
під амбулаторію

Колишній обкомівській дачі 
«Круча» нарешті знайшли за-

стосування. На сесії 28 квітня во-
линські депутати таки підтримали 
рішення щодо передачі приміщен-

ня оздоровчого комплексу КП 
«Луцькводоканал», що на вулиці 
Дубнівській, 26, під амбулаторію 
загальної практики — сімейної ме-
дицини.

Медичний заклад має обслуго-
вувати жителів мікрорайону вули-
ці Дубнівської. Крім того, частина 
приміщення буде виділена для ста-
ціонарного реабілітаційного відді-
лення для хворих із кардіоваску-
лярною патологією комунального 
закладу «Луцька міська клінічна 
лікарня». 

Це, на переконання депутатів 
міськради, дасть можливість по-
кращити надання медичної допо-
моги городянам і виконати облас-
ну програму по серцево-судинних 
захворюваннях — «Волинькард».

МІГРАЦІЯ 

Найбільше волинян виїхало 
до Сполучених Штатів

Минулого року за межі Воли-
ні виїхало 5634 особи, з них 

5262 особи для постійного місця 
проживання обрали іншу область, 
а 372 — іншу державу. Водночас на 
територію нашого краю прибуло 
5153 особи з інших регіонів Украї-
ни, а 479 — з інших держав. Актив-
нішими серед мігрантів, як і в по-
передні роки, залишаються жінки, 
пише «Волинська правда».

Серед країн «далекого зарубіж-
жя» волинян і надалі приваблюють 
США, куди емігрували 83 особи. В 
той же час, слід зауважити, що й 
повернулося з цієї далекої держа-
ви 54 громадянина. Щодо країн 
Європи, то найчастіше обирають 
для виїзду Німеччину, в минулому 
році до цієї країни вибуло 48 осіб. 
Емігрують волиняни також до Із-
раїлю, Чехії та Польщі. 

АВАРІЙНІСТЬ 

На Волині вдвічі поменшало 
дорожніх аварій

СВЯТКУВАННЯ 

На День матері в Луцьку буде 
фестиваль вишитих рушників

8 травня у Луцьку відзначати-
муть День матері. З нагоди свят 

у місті відбудеться низка заходів, 
у тому числі виставки літерату-
ри, конкурси малюнків, тематичні 
свята. Зокрема, 3 травня — свято 
матері «Рідна мамо, живи! Найсвя-
тіша у мене — це ти» (бібліотека-
філія №5). 

3-8 травня — виставка літера-
тури «Зігріває серденько мамина 
любов» (Центральна бібліотека 
для дорослих) і виставка літера-
тури «Мамо, мамо! Землю обі-
йду, а ріднішої ніколи не знайду!» 
(бібліотека-філія №10). 

5 травня — свято матері «Мама 
— моя Берегиня» (бібліотека-філія 
№7), свято матері «Добра родина — 
славна Україна» (бібліотека-філія 
№11), конкурс малюнків «Я свою 
маму дуже люблю!» (Центральна 
бібліотека для дітей).

6 травня — конкурс віршів і 
малюнків «Мама і я — гармонія 
життя» (Центральна бібліотека 
для дорослих).

У загальноосвітніх навчаль-
них закладах триватимуть заходи 
щодо популяризації українського 
вишитого рушника, майстер-класи 

з вишивання, шкільні виставки 
рушників тощо.

8 травня о 12-й годині у Палаці 
культури міста Луцька відбудеться 
святковий концерт «Царице Неба, 
Світу і Землі», присвячений Дню 
Матері, та ІІ Всеукраїнський фес-
тиваль вишитого рушника «Виши-
ті обереги єднання» (Театральний 
майдан).

Святковий концерт 8 травня о 
15-й годині відбудеться і в Парку 
культури та відпочинку імені Лесі 
Українки, під час якого передбаче-
но відзначення багатодітних ма-
терів, представниць громадських 
організацій, сімей із нагоди Дня 
матері й Міжнародного дня сім’ї.

55%
стільки українців, опитаних 
соціологічною групою «Рей-
тинг», позитивно ставляться до 
ініціативи встановлення на День 
Перемоги 9 травня червоних пра-
порів СРСР. Негативно до цього 
поставилися 30%.

Другу вищу освіту пропонують 
зробити безкоштовною 
Народний депутат Володимир Яворівський зареєстру-
вав у Верховній Раді законопроект про можливість 
громадян безкоштовно одержати другу вищу освіту.
Депутат пропонує доповнити закон положенням, що 
на безкоштовну другу вищу освіту можуть претенду-
вати громадяни, які за станом здоров’я втратили мож-
ливість виконувати службові або посадові обов’язки 
по отриманій раніше кваліфікації. Щоб уникнути зло-
вживань, здоров’я такого абітурієнта повинна оцінити 
медико-соціальна експертна комісія.

В Україні зменшилася кількість 
прихильників російської мови 
Результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» 
свідчать, що надання російській мові статусу державної у 
квітні 2011 року підтримували 44% українців.  Як відзнача-
ють соціологи, якщо протягом 2009 року надання російській 
мові статусу державної стабільно підтримували більше 50% 
громадян, то у 2010 році рівень підтримки зменшився до 46-
47%, а у 2011 році — до 44%. Паралельно стабільно росте 
число супротивників надання російській мові статусу другої 
державної: у 2009 році — 40%, у 2010 році — 46%, у 2011 
році — 47-48%.

Щоб вирішити, ким стати у майбутньому, 
треба пройти професійну діагностику

Охочих пройти професійну діагностику було багато 

Термінал у гімназії №4


