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ІВАН ФРАНКО: ОСОБИСТІСТЬ 
МИНУЛОГО, ТЕПЕРІШНЬОГО ТА 

МАЙБУТНЬОГО

(До Дня народження І.Я.Франка с. 2)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СПОРТИВНО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ КВЕСТ «КОЗАКИ 

– НЕ ПРОСТАКИ»

(До Дня Захисника України с.3)

«МИ – РАЗОМ, І ЦЕ – ЗДОРОВО. 
РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ»

(День фізкультурника  с.5)

ВОЛОНТЕРИ УЧИЛИЩА 
ПОСПІШАЮТЬ НА ДОПОМОГУ

(Акція «Коли серця теплом зігріті» с.19)

ПОСВЯТА В ПРОФЕСІЮ 

(Свято першокурсників с.14)
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ують  обласну юнацьку бібліотеку. 
Адміністрація нашого закладу  під-
тримує тісні зв’язки з працівниками  
бібліотеки перш за все тому, щоб 
урізноманітнити виховні заходи у гру-
пах. Адже такі екскурсії і знайомство з  
новим  корисне для учнів. 

Протягом  навчального року  наші 
учні брали участь у засіданнях  мо-

лодіжного  клубу «Спортивно 
та стильно»,  «Еко-техно», 
відбулося докладне знайомство 
з історичним журналом до  
Міжнародного  дня  пам’ятників 
та історичних місць «Україна 
крізь віки», у засіданні круглого 
столу (інтелектуальний  пошук) 
«Культурний шок» та підвищува-

ли свої правові знання 
на семінарі за темою: 
«Правові  шляхи по-
долання конфліктів», 
що проводився у бібліотеці 
до тижня  права та Дня прав 
людини.

Участь у заходах, що 
проводяться у бібліотеці, 
розвивають  інтерес наших 
учнів до  читання книжок 
та прививають цікавість до 
новинок  літератури. Юнацька 
бібліотека  допоможе реалізу-

вати амбіційні  плани молодої людини, 
що шукає свій шлях  у житті.

Варто  відвідувати бібліотеку, тому 
що бібліотека сприяє  інтелектуальному 
розвитку та  набуттю учнями нових 
знань.

ЛЕБІДКА АЛЬОНА,
президент учнівського самоврядування

ДНЗ «Харківський поліграфічний 
центр ПТО»

Людина залишається Людиною, коли 
вона здатна чинити добро. Співчуття, до-
брочинність, чуйність, милосердя, благо-
дійність завжди були притаманні нашому 
народові. Цілком природним і закономірним 
вважається допомогти знедоленому, 
нещасному, поділитися шматком хліба 
з голодним, дати притулок бездомному, 
захистити старого та немічного.

Ще навчаючись у школі, я чула від мами, 
яка працює майстром виробничого навчан-
ня у Вищому професійному училищі №27, 
про волонтерський рух училища. Одним із 
основних видів волонтерської діяльності є 
робота з ветеранами. Закінчивши дев'ять 
класів, я вирішила продовжити своє на-
вчання у Вищому професійному училищі 
№27. І ось 1 вересня 2016 року я  стала 
ученицею групи перукарів. Керівники нашої 
групи Кошелева Г.Г. (майстер в/н) та 
Шариш Н.В. (класний керівник) часто про-
водять з нами  бесіди, години спілкування, 
виховні години, які стосуються теми 
добра, милосердя та людяності.

Минув 71 рік, як пролунав останній 
постріл Другої світової війни. Йдуть з 
життя люди, завдяки яким ми живемо, на-
вчаємося та можемо бути щасливими. Це 
ветерани Другої світової війни. З  кожним 
роком їх стає менше, а з ними втрачаєть-
ся частина пам'яті, яка пов'язує минуле з 

ШАНУЙМО НАШИХ ВЕТЕРАНІВ

теперішнім. Але ми не забуваємо тих, хто 
віддав життя за наше майбутнє.

Робота з ветеранами – гідний тому 
приклад. Дівчата нашої групи взяли  шеф-
ство над ветераном Другої світової війни 
Сухаревою Олександрою Григорівною (1925 
р.н.), яка проживає у селищі Ківшарівка. Ми 
продовжуємо роботу, яку почали ще учні 
груп «Перукар. Манікюрник», рік випуску 
2013, 2016. Керівники  груп Кошелева Г.Г. 
та Шариш Н.В. 

Не перервалася низка традицій і в на-

ступній групі перукарів під керівництвом 
вище вказаних педагогів. 

Тому у вересні на виховну годину 
«Добро починається з тебе» керівники 
групи  запросили випускницю групи перука-
рів 2016року  Москаленко Аліну. Свого часу 
вона очолювала  волонтерський рух учи-
лища, була лідером волонтерського руху 
Куп'янщини і в номінації «Волонтер року» 
на обласному конкурсі  здобула перемогу. 
Аліна із захопленням розповідала нам про 
роки навчання в училищі, волонтерський 
рух, про роботу з ветераном. А зараз ми з 
гідністю продовжуємо цю справу.  

Робота з ветераном проводиться 
протягом року, а не тільки на День 
Перемоги. Учасники волонтерського руху 
мають постійний зв'язок з Олександрою 
Григорівною, одразу відгукуються на про-
хання про допомогу по господарству: при-
бирання, пересаджування кімнатних квітів, 
похід до магазину, аптеки тощо. 

Ветеран завжди отримує привітання 
з Новим роком, Днем народження,  який 
співпадає з днем визволення м. Куп'янська 
від фашистських загарбників, з 8 Березня, 
з Днем Перемоги. Від щирого серця ми ві-
таємо Олександру Григорівну листівками, 
виготовленими власноруч, продуктовими 
наборами, солодощами.

Між ветераном та дівчатами теплі, 
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дружні стосунки.
Дівчата надають перукарські послуги 

Олександрі Григорівні та її доньці, ветерану 
праці ВПУ №27 Акуленко Зої Тимофіївні, яка про-
працювала майстром в/н в училищі більше 35 років. 
Керівники групи також разом з нами відвідують 
ветеранів, спілкуються з ними по телефону  та 
докладають багато зусиль, щоб бажання учнів 
займатися такою благородною справою – волон-
терством – ніколи не згасло.

Я переконана, що у доброчинність повинна 
бути закладена любов і поклик серця. Тільки тоді 
вона  принесе взаємне задоволення та очікуваний 
результат. 

УДОВІК ВЛАДИСЛАВА, 
учениця Вищого професійного 

училища №27 м. Куп’янська

У кожному навчальному закладі  є 
свої традиції: одні давно узвичаєні, 
що передаються із року  в рік,  інші 
творяться сьогодні і передаються на-
ступникам.  Новим для нашого ліцею 
стало свято «Посвята у  професію». 

Вибрати професію в юності – у зна-
чній мірі вибрати долю. Помиляється 
той, хто думає, що перші кроки можна 
робити абияк, а після – дорога сама ви-
веде. Та живуть завжди на біло. Нічого 
не виправиш, не перепишеш.  Наші 
першокурсники не помилились. Як і усі 
випускники шкіл, вони вже пережили 
сум’яття думок, планів, гарячкових 
вчинків і, врешті, знайшли свою 
«точку опори» - вибрали навчальний 
заклад і майбутню професію, а на разі 
ще й успішно пройшли свій перший 
«екзамен» у Зміївському професійному 
енергетичному ліцеї – іспит-конкурс  
«Посвята в професію».

Рішення учнівського парламенту лі-
цею щодо проведення свята першокурс-
ників було прийняте ще на вересневому 
засіданні. Подію вирішили приурочити 
до Дня енергетика. 

Наступного дня  рішення було до-
несено до громадськості й  сприйнято 
нею  «на ура».  Банку ідей вистачило 
б, мабуть, свят на десять. Сперечались, 
відстоювали свої думки, погоджува-
лись з іншими  і,  врешті, народилась  
програма  іспиту –конкурсу.

Давно відомо, що очікування свята 
– більше ніж свято.  Так було і у нас. 
Пройшов «кастинг» на участь у команді 

ПОСВЯТА В ПРОФЕСІЮ
мало не кожний учень  
групи, змінювались 
капітани, доводились 
до  досконалості 
емблеми, девізи, пре-
зентації професій, 
відшліфовувався осно-
вний іспит конкурсу 
– домашнє  завдання. 
Групи  у різний спосіб 
намагались   вивідати у 
викладачів  спецтехно-
логій  зміст  конкурсу   
«10 запитань професі-
оналу», - викладачі не 
здавались.

Більш ніж за два місяці  згурту-
вались  колективи груп, з кожного 
учня «витрусили»  можливі таланти. 
Основним місцем зустрічі стала актова 
зала. Першокурсники   усіх майстрів 
виробничого навчання і класних керів-
ників уже вважали своїми, а ще своїми 
стали керівники гуртків, вихователь 
гуртожитку, небайдужі батьки, учнів-
ський парламент  і  прибиральниця 
Світлана Максимівна, яка терпляче 
чекала закінчення репетицій та без 
кінця повторювала: «Ой, які ж у нас 
гарні діти!».

22 грудня, у День енергетика, 
на сцену вийшли   єдині команди 
на чолі з капітанами – старостами: 
слюсарі-зварники («Молоток»), мулярі-
зварники («Електрод»), електрослюсарі 
(«Вольт»),  кухарі («Веселі кухарі»).

Капітани команд презентували 

емблему, девіз, обрану професію.  
Стриманим  був  капітан  команди  
«Молоток» Аксьонов Ярослав, блиснув 
інтелектом Газарян Денис  (команда 
«Вольт»), небагатослівним, як і має 
бути зварнику, Нагорняк  Микола.  
Витончена презентація Приймак Юлії, 
капітана команди «Веселі кухарі»,  зі-
брала найбурхливіші оплески.

А далі етапи іспиту змінювали один 
одного, здавалося,  в одну мить, добігли  
найважливішого. Кожна команда під-
готувала домашнє завдання за темою 
«Життя цінуй – безпечно працюй!», 
умовою  якого було донести до кожного 
важливість безпеки праці.

Виступ кожної команди був своєрід-
ним театральним дійством.

Зачарували «мюзиклом»  кухарі 
в сліпучо-білому спецодязі. Дівчата 
злагоджено співали та танцювали. 

Вправно зображували будівельні 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

