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КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Сьомого червня 2019 року на ДП
«Красилівський агрегатний завод»
відбулася конференція трудового колективу, яка підвела підсумки виконання зобов’язань колективного договору 2016-2018 років та ухвалила
новий колективний договір на 20192021 роки.
Як відзначалося на конференції, її
проведенню передувала значна робота комісії з питань укладання колективного договору адміністрації та
профспілкового комітету. Внаслідок
цієї роботи були досягнуті компроміси з підписання колективного договору.
На конференції відзначалося, що
сторони виконали зобов’язання, прийняті на три роки. Завдяки виконаним
зобов’язанням та заходам колективного договору протягом трьох років
покращені умови праці для більше

120 працівників підприємства (побудовані роздягальні для цеху № 73,
душові і умивальники на зварювальній дільниці, змонтована підвісна стеля та перекритий дах над столярною
дільницею, капітально відремонтовані адмінприміщення дільниці 78,
тощо). Працівники повністю забезпечені спецодягом та спецвзуттям. Заробітна плата зросла за три роки майже у два рази з 6096 гривень у 2016
році до 10190 гривень у 2018 році.
У 2018 році оздоровлено 153 дитини та 324 працівника підприємства.
Колективним договором на 20192021 роки передбачено подальший
розвиток підприємства, ефективності
виробництва, посилення соціального захисту працівників, покращення
умов і оплати праці.
Колдоговір передбачає щорічне
підвищення зарплати на 20 %. В ко-

лективному договорі встановлено
мінімальну тарифну ставку робітника першого розряду найнижчої сітки
в розмірі 150 % до прожиткового мінімуму для працездатної особи. При
цьому мінімальні тарифні ставки для
робітників інших розрядів встановлені із додержанням міжрозрядних співвідношень, що відповідає Галузевій
Угоді авіаційної промисловості України на 2019-2021 роки.
У своєму виступі директор заводу
Олександр Феодосійович Процюк детально проаналізував досягнення колективу у 2018 році та зупинився на
перспективах роботи підприємства у
2019 році та освоєнні нових виробів,
в яких він бачить майбутнє заводу. Це
вироби військового та спеціального
призначення, а також нарощування
обсягів ТНС та постачання продукції
заводу до ближнього та дальнього за-

рубіжжя.
Особливу увагу керівник підприємства зосередив на питаннях заробітної плати, її зростання, покращення
умов працюючих, росту продуктивності праці, якості продукції, її конкурентоспроможності.
Голова профкому Микола Галиш у
своєму виступі проінформував присутніх, що за основу колективного
договору на 2019-2021 роки прийнято
колдоговір, який діяв у 2016-2018 роках, зупинився на змінах, які внесені
до колективного договору на 20192021 роки, та на розвитку соціального
діалогу. Він зазначив, що це процес,
який визначає та зближує позиції сторін соціального діалогу, досягнення
соціальних домовленостей та прийняття узгоджених рішень, які представляють інтереси адміністрації та
працівників підприємства.
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КЛІЩІ
АТАКУЮТЬ!
Щорічно в теплий весняно-літній період в лісах і парках активізуються кліщі,
чиїх укусів людині слід остерігатися під
час відпочинку на природі.
Укуси кліщів загрожують людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий
бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка
тощо. Першим проявом хвороби Лайма
є почервоніння на місці присмоктування
кліща, головний біль, затверділість м’язів шиї, ломота у всьому тілі і млявість.
Якщо не провести лікування на ранній
стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів,
м’язів, нервової і серцево-судинної сис-

теми, і навіть до інвалідності. Ризик
зараження залежить від тривалості
присмоктування кліща: протягом доби
вірогідність інфікування досить мала,
а в кінці третьої доби наближається до
100 %.
Звичайно ж, це зовсім не означає, що
укуси кліщів ведуть до захворювання.
Якщо кліщ не заразний, то і небезпеки
для здоров’я він не несе.
Рівень захворюваності на ці хвороби
в Україні з кожним роком зростає, що
пов’язано з глобальними змінами на
земній кулі, мутаціями кліщових видів,
розвитком туризму, наслідками перенесених хвороб, що починають набувати
хронічних форм.
Аби уникнути укусів кліщів, потрібно
дотримуватися таких правил:
– Для прогулянок на природі покривати голову головним убором і одягати
світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла –
щоб легше було помітити кліщів.
– Кожні 2 години прогулянки слід оглядати себе і своїх супутників, особливо

дітей, аби виявити кліщів.
Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки
тіла, покриті волоссям.
– Місце для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів.
– Повернувшись додому, відразу змінити і ретельно оглянути одяг, випрати
та випрасувати його. Найчастіше кліщі
чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час
перебування на природі, а й згодом,
перекочувавши із одягу. Перевіряйте
також речі, які принесли з прогулянки
(підстилки, сумки
тощо).
– Якщо разом
з вами на природі перебував ваш
собака – його теж
слід оглянути на
наявність кліщів
до того, як впустити до помешкання.
– Використовувати для захисту
від кліщів спеціальні
ефективні
засоби, найчастіше це – аерозолі,
які відлякують кліщів.
Якщо вас все ж
таки вкусив кліщ
– не панікуйте! Обов’язково зверніться
до травмпункту чи територіального лікувально-профілактичного закладу. Там
допоможуть, видалять кліща, оброблять
місце укусу, порадять, що робити далі.
Для визначення попадання збудника в
організм людини необхідно провести
дослідження кліща, який її вкусив.
Вказане дослідження проводиться
лабораторією ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України»
за адресою:
м. Хмельницький, вул. Храновського,
12 (тел. 67-29-70).
Після такого дослідження приймається рішення щодо обстеження та лікування людини, яка звернулася до лікувального закладу.
Лікар-епідеміолог Красилівського
районного лабораторного відділення
ДУ «Хмельницький обласний
лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» Качан С. П.

Запрошуються на роботу
•
Інженер-конструктор;
•
інженер-програміст;
•
оператор верстатів з програмним керуванням;
•
фрезерувальник;
•
токар;
•
шліфувальник*;
•
різьбошліфувальник*;
•
електрозварник на автоматичних
машинах.
*можливість навчання на виробництві

АГРЕГАТНИЙ

КРАСИЛІВСЬКІ СЕНСАЦІЇ

РАЙСЬКІ ЯБЛУНЬКИ
Ще зовсім недавно в Красилові відбулося урочисте відкриття скульптури Матері Божої Діви Марії.
Місце, на яку встановлена скульптура,
на мою думку, трохи незвичне. Ця скульптура постала, якщо взяти з архітектурної точки зору, непогано, але, якщо зі
сторони духовної розглядати, то, скоріш
за все, потрібно було знайти інше місце.
Є такий вираз – намолене місце, це
часто бувають храми, вівтарі, капища,
монастирі тощо. Коли протягом довгого часу люди здійснюють взаємодію
з простором (моляться, практикують,
вірують, спілкуються), то простір заряджається психічною енергією людини і
починає допомагати, взаємодіяти і навіть зцілювати людей. Такі місця сили
називають терміном «намолене місце»,
а якщо є намолене, то, вочевидь, є й ненамолене.
Якраз бібліотеки не можна вважати
намоленим місцем.
Так вже сталося в нашій багатостраждальній країні, де ми довгий час жили
навиворіт відносно решти світу, що в
бібліотеки від далекого 1917 року народ
ходив не до Бога. В подібних закладах
навпаки проповідувалось, що релігія –
це «опіум для народу».
Варто нагадати, що саме дружина і
соратниця Володимира Леніна опікувалася розвитком бібліотек, тоді вони ще
називалися «избы-читальни».
І, від самого початку заснування, в бібліотеках жив не дух Божий, а комуністичний дух, який заперечував існування
Бога.
Шафи бібліотек ломилися під вагою
творів класиків марксизму-ленінізму:
Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, Володимира Леніна, а потім і творів Леоніда
Брєжнєва, Михайла Горбачова.
А хто це такі, запитає молодь?
Не знаєте? Ну й слава Богу, що вас
минула чаша сія. Нема чого дурним голову забивати.
Так от, нещодавно біля бібліотеки
встановили скульптуру символічного
образу Богородиці під назвою «Апокаліптична Мадонна».
Для чималої кількості красилівчан ця
скульптура не те що не сподобалася, їм
би хотілося бачити такий знайомий та
впізнаваний образ Матері Божої, який
би не тривожив душу апокаліптичним
виглядом, а заспокоював та наводив
на думки про вічне та нетлінне…
Але, як кажуть, поїзд пішов… Якось
звикнемо, або час покаже…
На клумбі позаду скульптури були

посаджені дві яблуньки з символічною
назвою – райські. Райські яблука отримали свою назву згідно з безліччю
легенд. В них описується, що саме цей
вид яблук покуштувала Єва в Едемському саду.

Але це ще не все, бо справжній детектив почався пізніше.

Напевно «войовничі атеїсти», як називали їх в комуністичні часи, ще не
перевелися на Красилівщині. Усі ж,
сподіваюсь, знають, хто такі атеїсти? А
це – ще й войовничі! У-ухххх!
Так от…
Однієї темної-темної ночі знайшлася
така собі «бабушка-божий одуванчик»,
мабуть ще та атеїстка, яка ніколи не
чула про Всевидяче Боже Око, яке все
бачить і за все карає – рано чи пізно.
Хуліганка трішечки відстала від
життя і не знала, що в сучасному світі Всевидяче Боже Око стало набагато
ефективнішим – Божому Оку почали
допомагати камери відеоспостереження.
От і попалася, грішниця!!! Її хуліганські діяння зафіксувала камера відеоспостереження, що є безперечним
доказом протиправних дій.
Тепер слово за поліцією.
До Раю бабуся, вочевидь, не сподівається потрапити, бо хто ж при здоровому глузді виривав би райські яблуньки?!!
Іван Длужневський

?
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Юридичні поради
ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧА: як діяти покупцю,
який випадково розбив чи пошкодив товар у магазині?

Досить часто трапляються такі неприємні ситуації, коли в магазині покупець ненавмисно випускає з рук або ж зачіпає товар,
який лежить неналежним чином, і цей товар розбивається чи пошкоджується. І, як
правило, працівники магазину / адміністрація / охорона починають відразу вимагати
сплатити кошти за такий зіпсований товар.
У таких ситуаціях насамперед потрібно
з’ясувати, хто насправді винен в тому, що
товар пошкоджено – покупець, адміністрація магазину, яка неправильно зберігала /
розмістила цей товар в торговому залі, чи,
можливо, хтось інший?
Важливо зазначити, що Закон України
«Про захист прав споживачів» у таких ситуаціях однозначно захищає покупця (споживача). Однак в таких ситуаціях зазвичай
буває багато нюансів. Згідно зі статтею 323
Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, тобто магазин. Відповідно до статті
668 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця
з моменту передання йому товару. Тобто,
коли продукція не передана покупцю, ризик пошкодження лежить на власникові

/ магазинові, а тому покупець не повинен
сплачувати кошти за розбитий / зіпсований
товар, оскільки він ще не придбав його.
Якщо ж адміністрація / охорона магазину наполягає на своєму, вимагайте скласти
акт про нанесення шкоди та надати факти,
які, на думку адміністрації магазину, доводять вашу вину.
Слід підкреслити, що вину покупця, а також те, чи він повинен платити за такий товар, може встановити тільки суд. Тобто покупець повинен пам’ятати – нічого на місці
не оплачується, на місці тільки фіксується.
Якщо адміністрація магазину відмовляється складати будь-які акти і однаково
вимагає сплатити кошти, покупець повинен пам’ятати, що, відповідно до частини 2
статті 17 частини 2 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється примушувати споживача купувати продукцію
неналежної якості або непотрібного йому
асортименту. Однак споживачу необхідно
довести, що він розбив або зіпсував товар
випадково. І у цьому може дуже допомогти
запис із камери відеоспостереження.
У випадку, коли адміністрація / охорона
магазину переходить до більш рішучих дій і
взагалі не випускає покупця з приміщення,
слід згадати ще й про пункти 1, 4 і 5 статті

19 Закону України «Про захист прав споживачів», в яких йдеться про заборону нечесної підприємницької практики та агресивної діяльності. Так, агресивною вважається
підприємницька практика, яка фактично
містить елементи примусу, докучання або
неналежного впливу та істотно впливає
або може впливати на свободу вибору або
поведінку споживача стосовно придбання
продукції. Крім того, як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики: створення враження, що споживач
не може залишити приміщення продавця
(виконавця) без укладення договору або

здійснення оплати, а також вимога оплати
продукції, наданої продавцем (виконавцем), якщо споживач не давав прямої і недвозначної згоди на її придбання.
Якщо після всіх аргументів покупця однаково продовжують примушувати платити за розбитий / пошкоджений товар і
відмовляються складати акт та фіксувати
ситуацію на місці, він повинен викликати
поліцію.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

ВІДВІДУВАННЯ ЗЕМЛІ В ДАВНИНУ ІНОПЛАНЕТЯНАМИ
Існує багато різних теорій про те, що
живі істоти інопланетного походження
жили на Землі ще до появи перших людей. Деякі вчені також вважають, що
саме прибульці в давнину й створили
людський вид і розселили людей по нашій планеті. Після цього представники
позаземної цивілізації почали спостерігати за нами з глибин Космосу, іноді
втручаючись в наше життя і роблячи
певні корективи. Цілком можливо, що
прибульці мають якісь свої цілі, пов’язані з людьми.
Переважна більшість народів має
міфи чи легенди про загадковий небесний «корабель», який з’являвся в небі,
а іноді й сідав на Землю. Ще в часи
кам’яного віку печерні люди спостерігали нерозпізнані літаючі об’єкти (НЛО)
і дивних істот, які з них виходили; древні люди малювали таких істот на стінах
печер. У місцях давніх поселень людей
в теперішній Франції, Ірландії, Іспанії,
Японії та інших країнах знайдено багато малюнків предметів, які своєю формою нагадують диск. Схожі зображення

неодноразово були виявлені і в оселях
древніх правителів.
У стародавній гробниці в Японії, якій
виповнилось понад 2 000 років, знайдено малюнок імператора, який з піднятими руками зустрічає сім загадкових дископодібних об’єктів у небі. Тибетські писемні пам’ятки містять багато розповідей про появу яскравих кулястих предметів у небі. Іноді ці об’єкти з’являлися
групами, іноді поодинці, часом швидко
переміщувалися, а часом подовгу висіли в небі.
Писемність Стародавнього Єгипту
зберегла теперішнім людям відомості
про прибульців, що відвідували Землю
в давнину. Не так давно був виявлений
папірус, якому понад 3 000 років, який
тепер зберігається у Ватиканському
музеї. У цьому документі йдеться про
спостереження жерців за загадковим
небесним об’єктом – «вогняним колом».
НЛО з’явився в небі і завис на декілька
днів, потім до нього приєднались ще
декілька «вогняних кіл». Інтенсивність
випромінюваного ними світла посту-

Наскельні малюнки прибульців в скафандрах

пово збільшувалась. Про дивне явище
було повідомлено фараону, який, зібравши армію, став спостерігати за подіями.
Ближче до вечора НЛО злетів високо в
небо, один об’єкт звалився на землю,
інші ж НЛО відлетіли на Південь. Фараон
наказав негайно описати цю подію для
нащадків.
Неодноразово було помічено, що прибульці з’являлися в тих місцях, де відбувались важливі для розвитку людства
події. Коли легендарний Олександр Македонський здійснював свій похід на
Схід, то його армію неодноразово супроводжували нерозпізнані літаючі об’єкти.
Наприклад, у записах від 332 року
до нашої ери говориться про те, що під
час взяття міста Тир в небі над містом
з’явилось сім «вогняних щитів», вони
зруйнували неприступні стіни міста за
допомогою «блискавок», а тоді зникли.
Після цього Олександр легко підкорив
ще донедавна неприступний Тир.
Люди в Стародавній Греції, зокрема
й відомі філософи, неодноразово спостерігали загадкові об’єкти в небі. НЛО

мали вигляд великих «колод», які могли
не один день непорушно висіти на одному місці.
Плутарх розповідав про те, як над його
містом з’являлись «вогняні стріли» і «великі щити». Вони випромінювали яскраве світло і могли робити в небі немислимі піруети. Іноді об’єкти з’єднувалися
в одне ціле. Спостерігали прибульців і
стародавні римляни.
Наприклад, у 73 році до нашої ери армія, якою керував Лукулла, спостерігала
в небі велику «палаючу діжку». Об’єкт
з’явився ніби нізвідки, а потім почав
швидко падати на землю. Війська охопила паніка і вони почали розбігатись
хто куди. Воєначальники вирішили, що
то був знак Богів, і скомандували не
вступати в бій з противником. Багато
фактів про появу НЛО в давнину описані
в працях Аристотеля, Цицерона, Тита
Лівія, інших філософів і вчених.
Випадки появи НЛО в наш час схиляють до думки про те, що спостереження
інопланетних цивілізацій за людством
продовжується й тепер.

Старовинна скульптура прибульця в гермошоломі
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Ними пишається завод
Головним надбанням заводу в
усі часи були
і залишаються кадри.
Це висококваліфіковані
робітники, фахівці
підприємства,
досвідчені керівники.
Багато з них на заводі
працюють десятками років, і
навіть у важкі кризові часи не
залишили підприємство,
а продовжували працювати.
Такими надійними,
працьовитими і
кваліфікованими кадрами
пишається наш завод!
Їхніми руками створюється
історія красилівського
агрегатного.
Це саме ті люди, які люблять
своє підприємство і свій край.
Ми маємо гордитися тим, що
працюємо поруч з такими
дивовижними людьми!
Спасибі вам за працю, ви
зберігаєте те цінне, що
напрацьоване попередніми
поколіннями, примножуєте
досягнуті успіхи і підкорюєте
нові висоти!

Шпіль Оксана Михайлівна працює свердлувальницею в
цеху № 73. Трудовий стаж – 23 роки

Миру вам, здоров’я, удачі і
благополуччя!

Слободян Микола Васильович працює
електрозварювальником. Трудовий стаж – 28 років

Яскраве та сучасне оформлення стенду ДП «Красилівський агрегатний завод» на 21-й Міжнародній виставці енергоефективного опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, відновлювальної енергетики, сантехніки та басейнів «Акватерм Київ»
На фото: учасники робочої групи підприємства
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День Перемоги
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9 травня 2019 року. Працівники підприємства перед урочистою ходою на честь Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Прохідна заводу
1976 рік

Працівники заводу на параді.
Центральна площа Красилова

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давнини – опублікуємо.
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці.
Після копіювання фотографії повертаються

АГРЕГАТНИЙ

7

№ 32 липень

Бути здоровим i жити довго
СІЛЬ ВІД ГРИБКА НА НОГАХ
Пізнім вечором селом йдуть два п’яні
чоловіки. Один каже:
– Куме, ходімо до мене! Ще трохи вип’ємо, закусимо!
– Та ні, куме, не можу!
– Та чого ж тут не могти? Ходімо!
– Не можу, куме, я йти до вас додому!
Розумієте… Я з вашою жінкою сплю…
Чоловік, почувши це, зупинився і каже:
– Тю! Та я з нею кожну ніч сплю! То що,
мені тепер – додому не приходити?!
– Ох і весілля ж було! Аж на третій день
розійшлися.
– Хто, гості?
– Ні, молодята.
Іде дядько кудись містом – приїжджа
людина,
Запитує у зустрічних: «А котра година?»
Перехожі пробігають, позиркують скоса,
Той рукою відмахнеться, той відверне
носа.
А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному,
Один глянув на годинник: «Зараз чверть
на сьому».
Дядько низько поклонився: «Дякую,
шановні!
Значить, є ще у містах україномовні!»
– Я надто гарна для тебе, ти мене не
вартий!
– Давай ти весь макіяж змиєш, а тоді й
поговоримо…
– Ти чого не голишся?
– Та немає у мене жінки, для якої хотілось би поголитись…
– А для себе?
– А для себе я пиво купую.
Літо, спека, переповнена маршрутка.
Дві жінки сваряться.
Перша:
– Відкрийте те вікно, бо задушусь!
Друга:
– Закрийте вікно, бо мене протягне!
І так весь час: Відкрийте, закрийте…
Дядько не витримав:
– Давайте спочатку закриємо, щоб одна
задушилася, а потім відкриємо – нехай
другу протягне, і вона здохне!
Запросив кум кума в гості.
Жінка поставила на стіл дві тарілки,
пляшку горілки, вареники.
Випили по чарці, закусили. А в кутку сидить собака, от кум-гість і каже:
– Куме, а чому це твій пес на мене так
злостиво дивиться?
– То він на всіх так дивиться, хто їсть з
його тарілки!
Чоловік виходить з кінотеатру:
– От всі кажуть, що фільм для дурнуватих, а мені сподобався!
Підходить постоялець в готелі до чергової по поверху і каже:
– У мене в номері немає холодної води.
– Ну, чекайте.
– Чого ж чекати?!
– Поки гаряча охолоне.

Грибок шкіри (оніхомікоз) спричинює печіння, свербіж, зміну вигляду
нігтів і шкірних покривів. За даними
медиків, від грибка потерпає близько 10 % населення Землі.
Незважаючи на значну поширеність оніхомікозів, наші предки знали, що звичайна кухонна сіль вбиває
грибок, зневоднюючи його.
Народні методи лікування грибка
нігтів і шкіри сіллю:
Якщо грибок є на ногах – розчинити в трьох літрах води три ложки
солі. У розчин додати щіпку марганцівки. Через 3-4 процедури тримання
ніг в такій воді ураження минають,
але лікування слід продовжувати не
менше десяти днів.
Відоме лікування сіллю й грибка
нігтів, що застосовувалось в часи
стародавнього Риму: перед сном
ноги змочити в холодній воді, в якій
розчинена ложка солі і ложка соди.
Через 10 хвилин процедури ноги промити чистою теплою водою.
Якщо змішати оцет і сіль, то можна
робити ванночки щодня. Рецепт засобу: 100 грамів кухонної або морської
солі, 4 ложки оцту і 4 літри води. Це
дієві ліки як від грибка нігтів ніг, так
і рук.

Полоскання в концентрованому
розчині солі допоможе навіть від
грибкового ураження пахової області. Для приготування суміші слід розрахувати пропорції так, щоб в одну
склянку з водою додавати тільки
одну ложку кухонної солі.
Проти грибка сіль також ефективна

в поєднанні з м’ятою. Сіль і м’яту перемішати і прикласти на уражені місця на 1 годину.
Нігтьовий грибок лікується часниковою водою. Для її приготування
треба додати в склянку кип’яченої
води ложку солі і розчавити зубчик
часнику. Коли розчин охолоне, його
необхідно процідити і додати ще чотири ложки солі. Змочувати часниковою водою місця ураження потрібно
2 рази на день. Щоб ефективно лікувати мікоз, необхідно також омивати
кімнатне взуття сольовим розчином,
а потім витирати його насухо і висушувати.
Ще один відомий рецепт: насипати пакет солі в посуд підходящої ємності. Потім змочити руку або ногу
водою і намазати їх сіллю. Залишки
солі з руки або ноги видалити щіточкою.
Важливо знати, що навіть при зникненні видимих ознак грибкового
ураження нігтів або шкіри, лікування має бути продовжено ще мінімум
тиждень, щоб знищити всіх збудників
грибка, бо інакше вони можуть через
деякий час спричинити повторне виникнення захворювання.

Цікаво та пізнавально!
т
с
те
Ви помітили, що останнім часом стали
гірше запам’ятовувати? Або, можливо,
не можете переказати те, що прочитали лише годину тому? Перевірте свою
пам’ять за допомогою тесту. Виберіть
один із запропонованих варіантів відповіді. Кожна відповідь «так» дорівнює одному балу.

Питання:
1. Чи легко ви запам’ятаєте 5
різних телефонних номерів?
а) так
б) ні
2. Чи забували ви коли-небудь
про ділові зустрічі?
а) так
б) ні
3. Чи можете ви пригадати, що
їли на сніданок 3 дні тому?
а) так
б) ні
4. Чи пам’ятаєте ви свій перший
поцілунок?
а) так
б) ні
5. Чи пам’ятаєте ви своє перше
кохання?
а) так
б) ні
6. Чи можете ви пригадати свій

Перевірка пам’яті
перший день у школі?
а) так
б) ні
7. Чи прочитаєте ви напам’ять
вірш, який вчили ще в дитинстві?
а) так
б) ні

8. Чи можете ви пригадати
що-небудь з одягу, який носили в
10-річному віці?
а) так
б) ні
9. Перед тим, як подзвонити, ви
зазвичай шукаєте номер телефону в довіднику?

а) так
б) ні
10. Чи можете ви пригадати
ім’я вашого першого друга?
а) так
б) ні
11. Чи нагадують вам деякі запахи якісь знайомі місця?
а) так
б) ні
12. Чи можете ви пригадати дорогу, якою колись ходили в школу?
а) так
б) ні
13. Чи пам’ятаєте ви про дні народження та ювілеї друзів?
а) так
б) ні
Тепер підрахуйте суму набраних вами балів. Результати тесту:
0-8 балів. У вас не дуже добра
пам’ять. Ймовірно, ви часто забуваєте про ділові зустрічі і дзвінки,
Та все ж, у такого стану речей є і
свої переваги – ви так само легко
забуваєте і про свої помилки.
9-13 балів. У вас чудова пам’ять,
ви запам’ятовуєте майже все.

