“Навчання без міркування - даремне, міркування без навчання –небезпечне”.
Конфуцій
Учітеся, брати мої, думайте, читайте.
Т. Шевченко
Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?» Увечері, перше ніж
заснути: «Що я зробив?»
Піфагор
Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко
І труд, і піт благословен.
М. Рильський
Між людиною освіченою та неосвіченою така сама різниця, як між живою і
мертвою. Мудрість — найточніша з наук.
Арістотель
Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.
Сократ
Розум завжди любить до чогось братися, і коли він не матиме доброго, тоді
звертатиметься до поганого.
Г. Сковорода
Перед розумом треба схиляти голову, а перед добрим серцем – стати на коліна.
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Профспілкова організація Дрогобицького коледжу
нафти і газу вітає усіх викладачів та студентів зі
святом Миколая Чудотворця!
Щиро вітаємо вас із Днем Святого Миколая Чудотворця – одним із
найсвітліших і найрадісніших християнських свят.
Нехай цей прекрасний день принесе до Ваших осель радість, світло і
приємні несподіванки. З приходом цього дня кожен з нас очікує на маленьке
диво, звершити яке під силу лише Святому. Хай у зимові морози зігріває вас
тепле свято і Святий Миколай здійснить усі ваші бажання!
Миру Вам і добра, достатку, щастя, злагоди, благополуччя й душевного
родинного затишку, світлої радості та веселого свята! Нехай Святий Миколай
освятить вас і благословить Вас на добрі справи.

19 грудня - День святого Миколая

Дев'ятнадцятого грудня - день святого Миколая.
Святий Миколай також відомий під іменами:Міколай, Міклаш, Йолупукі,
Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаас.
Це найбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята діти пишуть
до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або
кладуть за вікно і моляться до нього, просячи передусім здоров’я собі та
батькам. У день перед святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують:
чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? Бо чемні діточки
обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні – прутик. Ця
різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю
поведінкою і виправитися.
А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і
кладе під подушку подарунки.
В сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у день святого Миколая
опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.

Народні прикмети:
o

Який

день

на

Миколу

зимового, такий і на Миколу
літнього.
o

У кожному році два Миколи: до першого

Миколи не буває холодно ніколи, а до другого
Миколи не буває тепла ніколи.

o

Як впаде великий іній - на гарний

врожай хліба.
o

Як на Миколу піде дощ, то врожай на

озимину.
o

Морозяний день - на уроду хліба й

городини.
o

З цього дня підходять другі морози –

Миколині: "На Студеного Миколу снігу навалить
гору".
o

Якщо в день Миколая замітає слід,

дорозі не стояти від Миколи до Різдва
o

"Скільки дає день Миколая снігу, стільки

буде трави на Миколу теплого"

Святого Миколая чекають на Донбасі: резиденцію
облаштували, поїзд готовий
У Святогорську на Донеччині відкриють резиденцію Святого Миколая, а
до Маріуполя він приїде "різдвяним поїздом".
Повідомляється, що резиденція відкриється на території санаторнооздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто".
У програмі заходу заплановане прибуття Святого Миколая в резиденцію,
яку йому підготували діти, святкова програма і вогняне шоу.
"Діти зможуть не тільки поспілкуватися зі Святим Миколаєм, а й залишити
йому листи зі своїми побажаннями. Уже 19 грудня Святий Миколай
роздаватиме подарунки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що резиденція працюватиме з 12 по 19 грудня. Першими її
відвідувачами

стануть

діти

з

"Смарагдового

міста",

вихованці

школи-інтернату №12 та школярі Святогорська. Крім того, щодня до резиденції
будуть приїжджати діти з різних шкіл Донецької області.

Також "Укрзалізниця" повідомляє, що "Різдвяний поїзд Святого Миколая"
15 грудня прибуде до Волновахи і Маріуполя.
Повідомляється, що 12 грудня через Київ на південь країни з патріотичної
місією відправиться четвертий поїзд Єднання України "Труханівська Січ".
"Спеціальний поїзд № 918/917 подорожуватиме Україною з 12 по
22 грудня. Цього разу він буде називатися "Різдвяний поїзд Святого Миколая".
Його пасажири - студенти, волонтери, громадські активісти, військові зі
східних і західних областей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пасажири волонтерського поїзда проведуть концерти,
дискусії з молоддю, лекції та різні творчі майстер-класи в навчальних закладах і
будинках культури. Також поїзд привезе подарунки дітям і військовим до Дня
Святого Миколая.
"Згідно з графіком курсування поїзда, в складі якого 9 вагонів, з Києва
"Труханівська Січ" відправиться 12 грудня о 9:28, і 15 грудня буде в Волновасі і
в Маріуполі", - повідомляють на залізниці.

Народні традиції на Миколая
Колись господарі у цей день варили пиво, скликали гостей, гуляли,
веселилися. А по обіді запрягали найкращі коні в "козирки" і з піснями та
веселими вигуками їздили навколо села - "бо треба ж знати, чи слизький сніг
цього року випав!"
На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, на
які варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на жито й
плоди.
На Поділлі хто першим прийде зранку до хати, той буде першим
"полазником". "Полазами" вважаються чотири дні в році: Введення, Миколая,
Анни і Різдво або Новий рік - четвертий і останній "полаз". В ці дні також
першим перейти подвір'я має господар, не хто інший. Кожен господар встає в
цей день раніше, ніж звичайно, і йде дати худобі їсти. Прийшовши до хліва,
поздоровляє німину словами: "Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька
здорова була та й я з тобою ще й зі своєю жоною!"

На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску
зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов
кропити господу, худобу та збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, помилуй
та сохрани нас від усякого лиха!».
Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає
бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків,
торговців та лучників.
В народних переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним
лихом, а найбільше на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях мали образ
святого Миколая. Виходячи в море на промисел, рибалки завжди брали з собою
образ святого Чудотворця.

Дрогобицький коледж нафти і газу пам’ятає про
наших воїнів
З нагоди свята 19 грудня студенти та викладачі підготували подарунки
воїнам АТО та в сиротинець, окремі академічні групи приносили продукти,
консервації, які будуть відправлені на схід країни.
До цього заходу охоче долучились наступні групи Дрогобицького коледжу
нафти і газу: 15-Ек-1, 16-М-1, 14-Т-1, 16-Тр-1, 16-АВТ-1, 16-Р(зем)-1,16-Т-1, 14Б-1,2; 13-Б-2, 15-Б-1,2; 15-Р-1, 15-Тр-1, 13-Р-1, 14-Р-1, 14-Тр-1, 16-Е-1, 13-Т1,16-Б-1, 14-Е-1, 16-Ек-1,13-А-1, 15-Е-1, 14-Р-1, 13-Тр-1, викладачі. Також
окремими групами було зібрано кошти на придбання термопакетів для взуття.
Варто відзначити , що важливу роль виконав Павлюк П.С., який зумів
правильно організувати проведення даного заходу.
Проведена робота характеризує наш колектив, який має високі моральні
якості, співчуття до знедолених та почуття любові та вірності своїй
Батьківщині.

Молитва до Святого Миколая Чудотворця за Україну

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою
звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти
отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну
християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від
землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду,
пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти всяку людину охорони.
І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву
царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у
темряві гріхів перебуваємо.
Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і
поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без
гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати
праворуч з усіма святими. Амінь.

ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ
Ой хто, хто Миколая любить,
Ой хто, хто Миколаю служить, —
Тому святий Миколай
На всякий час помагай,
Миколаю!
Ой хто, хто спішить в твої двори,
Того ти на землі й на морі
Все хорониш від напасти,
Не даєш му в гріхи впасти,
Миколаю!
Ой хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Той все з горя вийде ціло,
Охоронить душу й тіло,
Миколаю!
Миколай, молися за нами,
Благаєм тебе зі сльозами,
Ми тя будем вихваляти,
Ім'я твоє величати,
Миколаю!

Новини нафтовидобувної галузі
Буріння нафтової свердловини глибиною 3488 м
завершено!
Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" завершила буріння
нафтової свердловини №535 глибиною 3488 метрів на Бугроватівському

родовищі у Сумській області. Введення в експлуатацію очікується в першій
декаді грудня 2016 року", - повідомила прес-служба.
Крім цього, компанія відновила буріння горизонтальної свердловини №101
на Верхньомасловецькій площі у Львівській області.
Очікується, що свердловина буде введена в експлуатацію до початку
2017 року.
В 2016 році "Укрнафта" планувала ввести в експлуатацію 4 нові
свердловини, проте із-за критичної нестачі фінансових ресурсів цей план не був
реалізований - у поточному році обсяги буріння скоротилися на 89 % в
порівнянні з показником 2010 року.

Поблизу Битків-Бабчинського родовища нафта і газ
безконтрольно виходять на поверхню
У воді – нафта, у повітрі – газ. Екологічна напруга у селах, які розташовані
на території Битків-Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища, не
спадає. Спеціалісти і місцеві жителі пов'язують вихід на поверхню вуглеводнів
із припиненням їх видобутку.

У

селах

Пасічна

та

Битків

Надвірнянського

району

спеціалісти

продовжують фіксувати вихід на поверхню нафти і газу.
Результати регулярних планових замірів свідчать, що вміст концентрації
метану у повітрі зростає. Найбільше турбує те, що газ виходить на поверхню
поблизу навчальних закладів. Тут ситуацію змушені тримати під пильним
контролем.
Ще однією бідою промислових сіл є забруднення криничної води.
Наприклад, з колодязя битківчанина Василя Юрчилюка можна вичерпати не
лише воду, а й нафту. Таке лихо сталося ще навесні цього року. Вода досі не
очистилась і вже непридатна для споживання. Він пов'язує цей факт із
припиненням діяльності нафтогазоконденсатного родовища.
Цей факт підтверджують фахівці нафтогазовидобувного управління. Вони
стверджують, що нафті і газу під землею нікуди діватися, тому і шукають
шляхи виходу на поверхню.
Кілька тижнів тому зафіксували також два поодинокі випадки виходу
нафти у руслі Бистриці Надвірнянської.

У 2016 році Україна збільшила імпорт нафти
Україна збільшила імпорт нафти та нафтопродуктів у 1,8 разів. Головними
постачальниками «чорного золота» стали Казахстан та Румунія.
Новину повідомляє «Преса України». У 2016 році кількість імпортованої
Україною нафти, а також газового конденсату збільшилась в 1,8 разів,
порівняно з 2015 роком. Мова йде про період з січня по листопад. Так, Україна
закупила сировини на загальну суму $149,8 млн.
Стало відомо, що найбільше нафти для української держави постачає
Казахстан, а саме 96,8%, на загальну суму $145 млн. На другому місці
знаходиться Румунія. У поточному році вона відправила нафту на $4,8 млн,
тобто 3,2% всього обсягу поставок в країну.
Що стосується нафтопродуктів, що за вказаний період їх було імпортовано
на $2,908. Основним постачальником нафтопродуктів залишається Білорусь,

$1,625 млрд. На другому місці – РФ, $458 млн. Порівняно з 2015 роком,
Україна витратила на нафтопродукти менше на 18,8%.
Варто зазначити, що об’єми експорту нафтопродуктів Україною досі
невеликі. Так, їх частіше купують Литва, Латвія та Кіпр. Цього року виручена
за продаж українських нафтопродуктів сума склала $12,6 млн, $12 млн та
$9,8 млн, з кожної країни відповідно.
Нагадаємо, що світові ціни на нафту почали рости. Причиною цього стало
ослаблення долара США, у якому торгується сировина, та зменшення запасів у
Штатах. Однак, нафтові ціни досі залишаються на низьких рівнях. Очікується,
що після прийняття ОПЕК та іншими країнами угоди про замороження
видобутку нафти ціни піднімуться. Угода вступить в дію на початку 2017 року.

Таке різнобарвне життя коледжу
Товариство «Просвіта»
Товариство « Просвіта» імені Тараса Шевченка завжди об’єднувало людей
на спільній меті, українській ідеї національного творення Української держави,
на відкритті молодим поколінням незаслужено забутих імен – вчорашніх
репресованих представників української інтелігенції. Не одні «хани» нас
зневажали і нищили, яничари заганяли в чергове рабство, кріпацтво.
Але ми «борсаємося» у своїй власній зневазі, шукаємо ворогів своїх невдач
«під лісом», а свого, вирощеного своїми амбіціями « під носом», - не бачимо.
Нам, кожному, потрібно переступити через своє «Я», яке зростало ще за
минулої системи і стати будівельниками своєї держави, нової, вільної
Української економічно міцної та здатної захистити свої інтереси держави.
Коледж пишається своїми «просвітянами», які намагаються донести до
підростаючого покоління роль української мови в державному будівництві, у
відстоюванні інтересів корінної нації, в розвитку традицій українського народу,
його звичаїв, величної української пісні.

Україна в моєму серці
Скільки лиха тобі довелось пережить,
Ненько рідна, моя Україно!
Буду тільки для тебе я жить
І горіти для тебе нетлінно.

23 листопада у Дрогобицькому коледжі нафти і газу відбувся святковий
захід “ Ukraine in my heart”.Підготував та провів захід викладач англійської
мови Федина Михайло Миронович. Участь у заході брали Сташко О.,
Москв’як А., Стрепко.І., Маркевич.В., Халак Т., Чарнош С., Гасяк Р., Кузан І.,
Яців.Р та запрошені гості. Студенди навчального закладу вкотре показали свої
таланти у виконанні пісень, читанні віршів на англійській та українській мовах.
Також присутні глядачі мали змогу переглянути пізнавальне відео по тематиці
святкового заходу. Найкращою подякою за виступ для артистів та організаторів
стали гучні оплески та патріотичні погляди глядачів.

День відкритих дверей

У суботу 24 грудня об 11:00, в актовій залі Дрогобицького коледжу нафти і
газу пройде «День відкритих дверей». Майбутнім абітурієнтам та їх батькам
представлять до перегляду відео, де студенти та викладачі Дрогобицького
коледжу нафти і газу дадуть відповіді на ключові запитання. Також гостям
дадуть

можливість

поспілкувалися

із

керівництвом,

познайомитися

із

матеріально-технічною базою, викладачами та студентами навчального закладу.
Метою проведення цього заходу є ознайомити майбутніх абітурієнтів з
навчальним закладом, вступними випробуваннями, пільгами, викладацьким
складом, особливостями платного навчання та основне – це дати відповіді на
всі питання, що зацікавили гостей коледжу.

Наша гордість
Переможці олімпіади !
В ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 30 листопада 2016 року
було проведено ІІ тур олімпіади з дисциплін «Інженерна графіка» і
«Креслення» по розділу « Проекційне креслення».
Призові місця одержали :
- І місце – Вальо Юрій ( група 15-Авт-1) та Русаль Василь ( група 15-Е-2);
- ІІ місце – Стефанишин Тарас ( група 15-Б-1);
- ІІІ місце – Склінар Ярослав ( група 15-Е-1).
Вітаємо переможців !!!

Спортивні досягнення
Команда з настільного тенісу Дрогобицького коледжу нафти і газу
прийняла

участь

в

зональних

змаганнях,

що

відбувались

у

ДВНЗ

«Дрогобицький механіко-технологічний коледж» в четвер 8 грудня 2016 року.
Також за призові місця змагались команди зі Старого Сам бора, Борислава та
Дрогобича. Проте, студенти нашого навчального закладу: Лагодич В., Пилипів
С., Капериз А., Дудич Р. з допомогою настанов головного тренера Зав'ялова
В.С. вкотре показали свої таланти . Команда Дрогобицького коледжу нафти і
газу з явною перевагою над іншими командами, які брали участь у змаганнях,
зайняли І місце.
До цього часу, а саме у середу30 листопада 2016 року ця ж команда
спортсменів отримала ІІІ призове місце у фіналі Львівської області серед
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Змагання відбувались у місті Львів.
Вітаємо переможців!!!

Кросворд нафтовика
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1. Для видобутку нафти потрібна глибока…
2. Властивість породи містити в собі порожнинний простір, який
визначається розмірами пор, тріщин і каверн, формою зерен, що складають
породу.
3. Для буріння свердловин споруджують високі ... вишки.
4. Об’єм порід, здатний вловлювати і нагромаджувати нафту і газ
5. Безколірний газ є корисною копалиною. Часто є побічним газом при
видобутку нафти
6. Густа масляниста рідина з різким запахом, легша за воду, у воді
нерозчинна. Забарвлення в неї червоно-коричневе, буває жовто-зелене і
чорне .
7. … головка призначена для підвішування насосно-компресорних труб і
герметизації просторів між ними і обсадною експлуатаційною колоною
8. Передає зворотно-поступальний рух штангам і через них - плунжеру ШСН.
9. Рідке паливо для машин.

Газету підготували викладачі циклової комісії
«Експлуатація нафтових і газових свердловин»:
Шимко М.Ю., Яців Т.В., Зубко Н.Я., Мойшевич Л.Р.

Бажаючих взяти участь у виданні наступних номерів газети просимо звертатися за детальнішою
інформацією в каб.№30,31

