
Джерело позитивних емоцій

Психологи стверджують, що кожній людині потрібне хобі. Мабуть, це 

справді так. По-перше, хобі -  це відпочинок для душі, по-друге, це -  

можливість відрити світу щось нове, не сказане ще ніким. Таке захоплення 

дарує людині естетичне задоволення, самовдосконалення, вирізняє її серед 

інших, а ще, до речі, має значний терапевтичний ефект. Різноманіття 

захоплень просто вражає: колекціонування, спорт, полювання, рибальство, 

фотографування -  усього перелічити просто неможливо! Особливо цікавими 

є творчі вподобання, які потребують певних рис характеру, а саме: терпіння, 

креативності, ретельного обдумування тощо. Вишивання хрестиком і 

бісером, плетіння з газет, виготовлення листівок, різьблення, декупаж, 

малювання -  усе це робить ваше життя яскравим, неповторним.

Зі швидким розвитком інноваційних технологій з’явилося багато нових 

хобі: програмування, веб-дизайн, ведення сайтів і блогів тощо. Щоправда, 

учені стверджують, що захоплення комп’ютерними іграми та спілкуванням у 

соціальних мережах може призвести до появи психологічної залежності.

Часто захоплення вимагає глибоких спеціальних знань, а іноді, крім 

відчуття задоволення та щастя, може стати ще й джерелом прибутку. 

Звичайно, це відбувається тоді, коли рівень вашого захоплення високий, 

тобто ви стаєте справжнім майстром.

За календарем (162 слова)



Історія годинника
Ми звикли до годинника. Вже й не віриться, що в давнину люди не 

знали його. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. 

Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні: подовжилась тінь людини на 

три ступні — незабаром вечір. Згодом було виявлено незручності цього 

способу: взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей 

неоднакові, через що таке обчислення часу призво-дило до багатьох 

непорозумінь.

Край цьому поклали винахідники. На рівному, відкритому для сонця 

майданчику вони вкопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати 

за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника.

Отже, першим був годинник сонячний. У Стародавньому Вавилоні на 

вершині найбільшої піраміди поставили глиняний стовп. Рівний майданчик 

розкреслили лініями. Коли тінь від стовпа наближалася до однієї з ліній, 

жрець проголошував: «Знайте, все населення царства, волею Бога минула 

п'ята година від сходу сонця!»

Перший механічний годинник з'явився 996 року в німецькому місті 

Магдебурзі. Досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. Ще у 

XIII столітті він показував час жителям цього міста, показує й понині.

На початку XVI століття німецький винахідник змайстрував 

кишень-кового годинника. Через півстоліття винайшли хвилинну стрілку, а 

ще через 200 років — секундну.

З журналу (189 слів)



Інформаційна культура

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій викликав значне 

посилення уваги до використання комп’ютерної техніки в усіх галузях 

людської діяльності, а поява персональних комп’ютерів і сучасного 

програмного забезпечення, розрахованого на користувача, що має лише 

базові, початкові знання взагалі, зробила цей процес повсюдним. Зараз навіть 

неможливо назвати галузь, де б не використовувалися персональні 

комп’ютери і не застосовувався Інтернет, а на обрії вже маячать кишенькові 

комп’ютери і нові надсучасні технології. І в цьому зв’язку величезного 

значення набуває інформаційна грамотність та інформаційна культура.

Вивчення дисциплін, спрямованих на підготовку молоді до роботи 

із сучасною комп’ютерною технікою, пов’язано з нагальними потребами 

нашої країни в молодих фахівцях, що вміють працювати із сучасними 

комп’ютерними технологіями, з одного боку, а з іншого — необхідністю 

підвищення загальної комп’ютерної грамотності населення.

Усе більшої актуальності набуває загальна комп’ютерна грамотність 

і культура населення. Світ навколо нас стає все більш інформаційним 

і високотехнологічним; для того, щоб успішно працювати і гармонійно 

жити в такому світі, треба вміло застосовувати здобуті знання і навички 

роботи із сучасним комп’ютерним забезпеченням.

За С. Дмитренком (161 слово)


