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Орган учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області

Досвід роботи лідерів учнівського 
самоврядування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Харківської області

Талановита молодь закладів про-
фесійної (професійно-технічної) 

освіти - майбутнє України

СТАРТУВАВ  КОНКУРС ПРОЕКТІВ МОЛОДІЖНИХ 
ІНІЦІАТИВ “ТОЛОКА ДОБРИХ ІДЕЙ” 
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РАДА ЛІДЕРІВ ІНФОРМУЄ: 

У 2018 році лідери учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області взяли участь в 
обласному конкурсі проектів молодіжних ініціатив «Толока добрих ідей». 

Конкурс пройшов з високою активністю учнів з 35 ЗП(ПТ)О було представлено на конкурс 30 учнівських проектів.
Конкурс подарував нам цілу низку цікавих, дуже різних за темами молодіжних ініціатив. 
Фінальний етап обласного конкурсу проектів молодіжних ініціатив проводився у формі обласного фестивалю молодіжних 

ініціатив «Толока добрих ідей» 
Фіналісти конкурсу презентували свої яскраві, різноманітні проекти.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ  ОБЛАСНОГО  КОНКУРСУ  У  НОМІНАЦІЯХ   ВИЗНАНО:

► Номінація: «Наш вибір – здоровий спосіб життя» 
– учні Державного навчального закладу «Харківське вище 
професійне училище №6».

► Номінація: «Волонтерство – стан душі» – учні 
Харківського вищого професійного училища швейного ви-
робництва та побуту УІПА.

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ 
“ТОЛОКА ДОБРИХ ІДЕЙ”  СЕРЕД УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
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► Номінація: «До джерел духовності» – учні ДПТНЗ 
«Регіональний центр професійної освіти ресторанно-
готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну», 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Харківське вище професійне училище сфери послуг».

► Номінація: «Великі серцем і талантом» – учні 
ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти», 
Чугуївського професійного ліцею.

►  Номінація: «Збережемо планету для нащадків» 
– учні Люботинського професійного ліцею залізничного 
транспорту.

► Номінація: «Моя країна – Україна» – учні ДНЗ 
«Регіональний механіко-технологічний центр професійної 
освіти Харківської області».
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НАГОРОДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТАМИ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ  

“ТОЛОКА ДОБРИХ ІДЕЙ“

► Номінація: «Моє місто – моя гордість» – учні 
ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області», Краснокутського професій-
ного аграрного ліцею, Чугуївського професійного аграрного 
ліцею.

► Номінація: «Європа – наш спільний дім» –  учні 
ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти  
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування».

Майбутнє України в 
твоїх руках

Лідерство - запорука успіху
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13.11.2017 року в бібліотеці 
Регіонального центру професійної осві-
ти будівельних технологій Харківської 
області до Дня української писемності 
та мови відбулася  учнівська конферен-
ція на тему: «Допоки є Шевченка мова, 
то доти Україна є…»

Метою заходу було визначити 
значення для історії нашої країни ви-
никнення писемності та української 
мови, ролі преподобного Нестора 
Літописця, який став зачинателем 
слов’янської  писемності, актуальності 
його літопису «Повісті минулих років» 
для сьогодення.

На святі звучали цікаві судження 
учнів про засновників слов’янського 
письма – Кирила і Мефодія. Виступи 
супроводжувалися презентаціями 
різних видів письма: кирилиці та 
глаголиці.

Учасники конференціі згадали 
перших друкарів українських книжок 
– німця Швайпольда Фіоля, українця 
Івана Федорова.

Велику шану учні висловили осно-
воположникам книжної справи – князю 
Володимиру Великому та Ярославу 

Учнівська конференція до Дня української писемності 
та мови на тему:  

«Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є…»

"Єдиний скарб у тебе – рідна мова.
Заклятий для сусіднього хижацтва.
Вона твого життя міцна основа,
Певніша над усі скарби й багатства"

П. Куліш

Мудрому, засновнику першої державної 
бібліотеки.

З цікавістю учні поставились до 
характеристики літопису, особливо тих 
його легенд, де йшлося про заснування 
Києва, про походи київських князів 
Олега, Ігоря; про роль княгині Ольги та 
її сина Святослава у державотворенні 
Русі. Основна думка, яка прозвучала при 
аналізі літопису, – це ідея об’єднання 
усіх руських земель. Тому мотив цього 
твору так співзвучний нашому часу і є 
таким важливим та актуальним.

Також учасники відтворили тернис-
тий шлях становлення рідного слова, 
скорботні дні в календарі. Ці висловлен-

ня супроводжувались презентаційним 
слайдом «Життєпис української мови».

У розвитку та становленні укра-
їнської мови визначну роль відіграли 
українські митці, починаючи з часів 
Шевченка та Котляревського, закінчу-
ючи шістдесятниками Василем Стусом 
та Ліною Костенко, сучасними україн-
ськими авторами.

 Таким чином, учасники заходу 
та присутні були залучені до джерел і 
витоків української мови, в молодих 
людей сформувалося розуміння того, 
що мова – наш скарб без якого не може 
існувати народ. 

Так, усі ми різні, живемо в різних 
куточках нашої країни. І мову свою 
плекаємо і говоримо на різних говірках, 
діалектах, але це не заважає нам пова-
жати один одного, ставитись з розумін-
ням і повагою до звичаїв і традицій того 
чи іншого регіону, бо найголовніше – це 
зберегти нашу країну з її самобутністю, 
неповторністю, історичним минулим; і 
з гордо піднятою головою, з почуттям 
власної гідності, а не «меншовартості» 
– крокувати в майбутнє.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ДАР’Я, 
Президент Ради учнівського  

самоврядування ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської 
області»
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У Державному профе-
сійно-технічному на-
вчальному закладі «Центр 
професійно-технічної освіти 
№3 м.Харкова» було дуже ба-
гато різноманітних свят. І мені 
важко визначитись, які із них 
– найкращі. Але я спробую це 
зробити.

На мою думку, найяскра-
вішими були новорічні свята. 
Розпочалися вони спочатку 
в нашому гуртожитку. Учні, 
які мешкають у ньому, по-
чали готуватися заздалегідь, 
прикрашаючи свої кімнати гірляндами,  
серпантином і новорічним дощиком. Із 
цього приводу проведено конкурс на 
кращу кімнату, мешканці найзатішній-
ших отримали подарунки. 

Потім учні влаштували спільне 
чаювання, на яке завітали Старий рік, 
Дід Мороз і Снігуронька, та Святий 
Миколай. 

Директор нашого навчально-
го закладу, Кирилович Вячеслав 
Анатолійович, привітав хлопців зі 
святом та подарував солодощі. Хлопці 
із задоволенням частувалися чаєм та 
тортом, який приготували працівники 

СВЯТО, ЯКЕ ЗАРЯДЖАЄ ЕМОЦІЯМИ

гуртожитку.
 Новорічні свята в ЦПТО 

№3 продовжилися наступного дня 
виставою-подорожжю «Чарівні мелодії 
зимових свят». Дуже  багато груп 
брали участь у цьому заході, так що за 
лаштунками сцени було мало місця. Усі 
хвилювалися, повторювали свої тексти, 
чепурилися. Це було так цікаво, що я 
міг би дуже довго за цим спостерігати. 
І мені не хочеться говорити про якусь 
окрему групу або окремий виступ, адже 
всі групи були молодці, і я в котрий раз 
переконався, що наш Центр багатий не 
тільки кранівниками, водіями, зварю-

вальниками, а й співаками, 
танцюристами і чудовими 
акторами.

Невелика кількість пер-
сонажів вистави-подорожі 
доповнювалася  номерами, 
підготовленими навчальни-
ми групами, тому захід вдав-
ся яскравим і видовищним.

Свято закінчилося 
привітанням та врученням 
грамот від депутата міської 
ради Георгія Вікторовича 
Логівського.

У нашому навчальному 
закладі кожне свято проходять «на ура». 
Хлопцям, які беруть участь у художній 
самодіяльності – велике спасибі! Вони 
завжди показують високий рівень 
майстерність.

 У нас попереду зимові канікули, 
можливість перепочити, зібратися із 
силами, щоб наступного року знову по-
казувати вищий пілотаж наших умінь, 
наших талантів.

ГОЛОСОВ ЯРОСЛАВ, 
Президент учнівського самоврядування 

ДПТНЗ «Центр професійно-
технічної освіти №3 м. Харкова»

З давніх-давен наша Україна 
славиться величними традиційними 
святами й обрядами. Кожен, хто не 
черствіє душею, хто сповнений любові 
до української спадщини, повертається 
до традицій свого народу.

Свято Андрія Первозванного за-
вжди було одним із самих значущих 
і великих свят в православному світі.  
Вечорниці на Андрія присвячені ве-
селощам, іграм, музикам, обрядовим 
церемоніям і забавам.

Учнівське самоврядування  нашого 
навчального закладу також не залиши-
лись осторонь цього дійства і на початок 
місяця був написано сценарії  свята. 28 
грудня в нашому  навчальному закладі 

  АНДРІЇВСЬКІ  
ВЕЧОРНИЦІ   2017

ми влаштували свято  «Андріївські 
вечорниці»  –  на сцені панував непо-
вторний дух жартів, повноводною рі-
кою лилась мелодійна українська пісня, 
а артистизм акторів зробили дійство 
справжньою новорічною пригодою.

Український одяг, інтер’єр – учні  
відтворили увесь колорит української 
культури, підкресливши ще раз, на-
скільки цікавою є наші історія та звичаї.

Після свята   учні-актори привітали 
весь колектив центру: адміністрацію, 
викладачів,  технічний персонал, які 
теж із задоволенням брали участь у 
новорічному дійстві  Діда Мороза і 
Снігуроньки. 
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Всіх присутніх в ніч зимову 
Повіншую добрим словом!

Аби сіялось, родилось,
На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті,
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти,
Аби мир був в цілім світі!                                                                

ВІТАЛІЙ СОКИРКО,
  голова ради учнівського самоврядування ДПТНЗ 

«Регіональний центр професійної освіти 
готельно-ресторанного, комунального

господарства, торгівлі та дизайну»

6 грудня – це свято усіх чоловіків, 
які захищають спокій власних домівок, 
лицарів, здатних завжди підставити 
своє сильне плече чарівній половині 
людства. Днем Збройних сил України 
всі громадяни країни висловлюють 
свою повагу миротворцям, які у складі 
багатьох місій ООН стоять на сторожі 
миру і порядку в зарубіжних країнах. З 
нагоди Дня Збройних Сил України у ДНЗ 
«Харківське вище професійне училище 
№6» відбулася зустріч учнів училища з учасниками АТО 
Федоровим П.Б. і Євдокимовим О.В. та випускником нашого 
училища Греком С.С. – старшим солдатом  Харківського ТРО 
22. Вони не тільки брали участь у перших боях АТО, вони 
й сьогодні співпрацюють з діючими військами, допомагаючи 
їм як волонтери. Наші гості привезли з собою картини худож-
ниці Ванди Куркуль, яка теж неодноразово була там, де йшли 
бої, і відобразила на своїх полотнах людей і події, які вона 
там побачила.

Нас захопили розповіді військових, ми слухали, затаму-
вавши подих, намагаючись не пропустити жодного слова. А 
далі ми подивились "живе" відео недавніх боїв у супроводі 
пісень про війну, які склали і заспівали харківські студенти 
академії культури. 

Сергій Степанович Грек поділився своїми спогадами про 
навчання в училищі, а далі, гортаючи фотографії, згадав про 
те, що йому прийшлось пережити за час виконання свого 
обов’язку перед Батьківщиною, захищаючи суверенітет 

України в Трьохізбенці, Лисичанську, Авдіївці, згадав про до-
помогу воїнам АТО та закликав учнів училища любити свою 
Батьківщину. 

Після виступу почесні гості відповідали на питання про 
те, що зараз відбувається "там", як воюють і як відпочивають 
наші герої. І головне питання: "Коли ж все скінчиться?" А 
відповідь на нього була така: це залежить від кожного з нас, 
від нашої мужності, мудрості і любові до України.

Хлопці і дівчата з теплими словами привітань та поба-
жань вручили власноруч  виготовлені листівки для воїнів, а 
наші гості погодилися їх передати в зону АТО. 

І наприкінці зустрічі – фотосесія з нашими героїчними 
гостями, яку так чекали молоді люди (і особливо дівчата). На 
прощання лунали слова подяки і побажання миру і свободи 
Україні.

ДАРИНА ВЕСЄЛКОВА, 
голова інформаційного центру Ради учнівського самовряду-

вання ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6»

"У НАС Є ВІРА І ЛЮБОВ, ЩОБ 
БАТЬКІВЩИНУ БОРОНИТИ" – 

патріотичний інфо-дайджест
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Традиційно восени в 
Харківському вищому професій-
ному училищі швейного вироб-
ництва та побуту УІПА проходить 
місячник національно - патріо-
тичного виховання. Кожного року 
відбуваються різні заходи, але 
девіз місячника: «Я громадянин 
і патріот держави. Я все зроблю 
для її блага і тепла» залиша-
ється незмінним. У 2017/2018 
навчальному році розпочався 
місячник лінійкою «Я – громадя-
нин України», на якій відбулася 
зустріч з  учасниками АТО. Під 
час місячника учні училища від-
відали Харківський історичний 
та літературні музеї. Наші зірочки 
– Ніколенко Настя (група П-32) 
та Лобанова Лілія(група П-22) 
взяли участь у обласному етапі  пошукової Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина 
– Україна». Їхні роботи: «Дитячий фольклор як складова 
частина народознавства» та «Традиції догляду за волоссям 
сільського населення Слобідської України в ХІХ-ХХ століт-
тях» були включені до збірки матеріалів конференції. Дівчата 
з великим задоволенням поділилися своїми успіхами серед 
однолітків училища, виступили на засіданні краєзнавчого 
гуртка. Ініціаторами заходів місячника  виступили члени 
учнівського самоврядування – парламенту. Під час місячника 
члени парламенту від груп презентували  Альманах «Алфавіт 
мого міста»,  в якому  в цікавій формі розповіли про визна-
чних харків’ян, вулиці, пам’ятники скульптури,  архітектур 
рідного міста. 

Волонтери училища  ініціювали калейдоскоп добрих справ 

МІСЯЧНИК   
НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ

та відвідали Харківський об-
ласний госпіталь для інвалідів 
війни та госпіталь Військово-
медичного клінічного центру 
Північного регіону. Очолила 
делегацію училища заслуже-
ний працівник освіти України, 
голова молодіжної комісії 
Харківської обласної ради 
ветеранів України, директор 
училища, Батраченко Н.В.. З 
теплими словами привітання 
зі святом вона звернулася до 
мешканців госпіталю: вете-
ранів Другої світової війни, 
воїнів-афганців, воїнів АТО. 
Учні звернулися до захисників 
України  зі словами подяки за 
те, що з світанку до ночі  вони 
боронили і зараз боронять  кор-

дони Батьківщини,  виступили з концертною програмою та 
пригостили усіх учасників заходу українськими короваями. 

На завершення місячника представники навчальної групи 

П-21, кращої групи училища за підсумками огляду-конкурсу 
2016/2017 навчального року,   активні учасники місячни-
ка  з інших груп відвідали місто Львів та  ознайомилися з 
пам’ятними місцями перлини Західної України.  Ось так в 
училищі педагоги і учні створюють комфортне середовище 
для розвитку особистості. 

 
МАШКОВА КАТЕРИНА, 

голова учнівського парламенту 
Харківського вищого професійного училища 

швейного виробництва та побуту УІПА
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КОЗАЦЬКИЙ КВЕСТ
«ПРОПАЛА БУЛАВА»

З нагоди Дня Українського 
Козацтва та Дня захисника України в 
Люботинському професійному ліцеї за-
лізничного транспорту 11 жовтня 2017 
року був проведений козацький квест 
«Пропала булава».

Під час заходу учні виконували 
різноманітні завдання та мали змогу 
показати свої знання з історії україн-
ського козацтва, позмагатися силою та 
вправністю. Проведений захід сприяв 
вихованню учнів у дусі відданості 
Батьківщині та українському народу на 
засадах національної гідності, високої 
самосвідомості та активної громадян-
ської позиції, вихованню інтересу до 
української народної спадщини, зокре-
ма до історії козацтва; формуванню в 
учнів високих морально-психологічних 
якостей:  рішучості, наполегливості, 

дисциплінованості та ініціативності, 
навичок працювати у команді, згурто-
ваності в учнівських 
колективах.

Свято розпочало-
ся у актовій залі, де 
ведучі розповіли про 
історію свят, про за-
хисників України, які, 
не шкодуючи власно-
го життя, захищають 
неньку Україну. Всі 
вшанували пам’ять 
загиблих захисників 
нашої країни  хвили-
ною мовчання.

А далі розпочався 
КВЕСТ зі знайомства з командами. 
Учасники придумали презентацію 
своєї команди, назву, девіз та плакат. 

Імпровізація для 
сучасних козаків, 
то не перешкода 
на шляху до 
перемоги. Після 
знайомства капі-
тани отримали 
маршрутний лист 
та першу загадку. 
Підтримали один 
одного оплесками 
– і в дорогу. 

На учасників 
чекало багато 
різноманітних 
важких та легких 

загадок, а також цікавих завдань.
Вісім команд пройшли через 

десять випробувань: визначали усі 
області України, змагалися в точності 
попадання в ціль, малювали козаків, 
розплутували історичні розбіжності, 
знаходили козацькі атрибути, складали 
пазли репродукції картини І. Рєпіна «Як 
козаки листа писали турецькому султа-
ну», одягали козака, складали списки 
новоприбулих козаків. Загалом було 
десять станцій, де на кожну команду 
чекали координатори, які слідкували за 
учасниками і ставили їм оцінки.

Виснажені, але з посмішками, 
команди та координатори прибули до 

спортивної зали, де для них було орга-
нізовано смугу перешкод. 

Перемогу здобула команда 
«Характерники» на чолі з керівником 
фізичного виховання, яка і отримала 
булаву.

Хочемо висловити слова вдячності 
учасникам команд за активність, гарний 
настрій та позитивні емоції.

Тож вітаємо козаків-переможців і 
зичимо нових звершень!

НЕСТЕРЕНКО ЄЛИЗАВЕТА,
Президент учнівського самоврядування 
Люботинського професійного ліцею 

залізничного транспорту
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Кожна людина має своє захоплення. 
Захоплення дає можливість людині 
у повній мірі проявити себе. Один 
любить співати, інший захоплюється 
колекціонуванням. 

Особисто я захопився футболом, 
будучи ще зовсім малим хлопчаком. І 
коли старший брат навчив мене грати 
у футбол, я й не міг подумати, що він 
так сильно вплине на мій характер та 
спосіб життя.

В цьому році я став навчатися у ДНЗ 
«Регіональний механіко-технологічний 
центр професійної освіти Харківської 
області», здобувати професію «газо-
електрозварник». У вільний від занять 
час став займатися футболом. Майже 
щодня ходив на тренування до нашого 
тренера Євгенія Миколайовича. Так я 
став активним  учасником нашого фут-
больного клубу «Механік». Всю нашу 
команду об’єднує любов до футболу, 
найпопулярнішого для юнаків виду 
спорту. Ця гра розвиває швидкість, 
кмітливість, точність реакцій, витрива-
лість, згуртованість. А найбільше в цій 
грі вабить її неперевершений азарт!

Мрією нашого футбольного клубу 
був сучасний спортивний майданчик, 
де ми могли б тренуватися. Ми навіть 

ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ
будували перспективи, але чудово 
розуміли, що мрії не збуваються самі 
по собі. Для їх здійснення потрібно 
прикласти багато зусиль та постійно 
тренуватися.  

І ось перші вдачі – прийшов фут-
больний успіх! І місце в чемпіонаті 

області серед  закладів професійної 
освіти з футболу; ІІ місце серед ама-
торів Харківської області; ІІІ місце у 
Кубку ХТЗ Open; ІІІ місце в чемпіонаті 
України з футболу серед ЗПО в м. 
Полтаві; IV місце в чемпіонаті з футбо-
лу профспілки енергетиків.

Для здійснення нашої мрії тренер 
нашого футбольного клубу «Механік» 
звернувся до голови Харківської облас-
ної державної адміністрації Світличної 
Ю.О. з проханням побудувати на тери-
торії навчального закладу сучасне міні 
футбольне поле. 

Наша мрія здійснилася!
Федерація футболу України по-

дарувала нам футбольний майданчик з 
штучним покриттям. Це стало для нас 
великою і радісною подією. Відкриття 
його відбулося 02 вересня 2017 року в 
нашому навчальному закладі. Приємно 
згадати, що на святі були присутні 
президент федерації футболу України 
Павелко А.В. та голова Харківської 
обласної державної адміністрації 
Світлична Ю.О.

Сьогодні ми маємо змогу круглий 
рік займатися улюбленим видом спор-
ту, тренуватися, підвищувати рівень 
фізичної підготовки і впевнено йти до 
перемог. 

БАБАК ВІТАЛІЙ, 
капітан футбольної 
команди «Механік», 

ДНЗ «Регіональний механіко-
технологічний центр професійної 

освіти Харківської області»
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Щорічний конкурс-огляд художньої самодіяльності став 
найбільш очікуваною подією для учнів Чугуївського про-
фесійного ліцею, а все тому, що вже традиційно драматичний 
гурток ліцею «Юпітер» під керівництвом Савченко Галини 
Олександрівни готувався здивувати членів журі справжньою 
виставою. 

Цьогорічна постановка стала для учасників драматичного 
гуртка нелегким випробуванням тому, що майже все необхід-
не для вражаючого виступу було зроблено власними руками. 
Бажання стати бодай маленькою частинкою дивовижної 
«Лісової пісні», невмирущого твору видатної української 
письменниці Лесі Українки, розбудило в учнях низку різно-
манітних талантів.  

Костюми, декорації та театральний реквізит стали резуль-
татом творчої роботи «Юпітерців». 

Голові учнівського самоврядування Старченко Ганні, яка 
займається танцювальними постановками, вдалося додати 
виставі магічності, поєднавши класичний твір із сучасною 
хореографією. 

«ЛІСОВА ПІСНЯ» 
У ВИКОНАННІ 

ДРАМАТИЧНОГО ГУРТКА 
«ЮПІТЕР»

Костянтин Коверзнєв не лише чудово впорався з однією 
з головних ролей, але й здивував глядачів якісним гримом, 
виготовленим власноруч з підручних засобів, ще раз підтвер-
дивши, що талановита людина – талановита в усьому. 

Кожен з юних дарувань довів на сцені, що він може 
сміливо носити горде звання актора, зануривши присутніх 
у красиву, але трагічну казку про чисті і справжні почуття. 
Театральне дійство надзвичайно вразило усіх глядачів, 
включно з членами журі, які, в свою чергу, відзначили по-
становку найвищими балами. 

Сподіваємося, що «Юпітерцям» вдалося внести в серця 
однолітків принаймні краплю кохання та доброти, яких так 
бракує у сучасному світі. 

ОБЕРЕМОК ВІКТОРІЯ,
Голова інформаційного сектору 

учнівського Парламенту 
Чугуївського професійного ліцею
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Бути лідером – це не тільки самому впевнено йти до своєї 
мети, а ще й спроможність вести за собою інших, вміння від-
чувати потреби сучасного життя, сприяти реалізації цікавих 
та корисних ідей. 

08 квітня 2017 року в Харкові у парку Перемоги, відбувся 
масштабний міський захід: «GreenFest» з висадкою більше 
1500 дерев, створенням пташиного містечка (установка біль-
ше 100 шпаківень), концертом, фуд-кортом, майстер-класами 
і еко-ярмарком. Всі небайдужі мали можливість внести свій 
посильний вклад у озеленення Першої столиці.

Лідери учнівського самоврядування ДНЗ «Харківський 
професійний ліцей будівельних технологій» не лишилися 
осторонь цієї визначної події. З самого ранку під керівництвом 
заступника директора з навчально-виховної роботи Галини 
Георгіївни Сіпневської члени учнівського самоврядування 
в якості волонтерів навели лад на території парку, а потім, 
впродовж майже 7 годин, не тільки консультували з питань 

ЗЕЛЕНЕ МІСТО – ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
Стільки розмов – треба озеленяти
Першу столицю – наш рідний дім!
А що, як просто: взяти лопати

І посадити дерева самим?!

правильної посадки дерев, а й надавали допомогу практично, 
отримуючи багато теплих слів подяки на свою адресу. 

Для учнів це був перший великий досвід з використання 
теоретичних знань на практиці, можливість спілкування на 
фоні насиченої культурної програми. Ліцеїсти, незважаючи 
на втому, отримали безліч позитивних емоцій від участі у 
великій, потрібній всім справі.

 НЕВДОХА КИРИЛ, 
член ради учнівського самоврядування ДНЗ  «Харківський 

професійний ліцей будівельних технологій»
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Учні, викладачі та керівництво 
Харківського професійного ліцею заліз-
ничного транспорту в рамках екскурсії 
до столиці України – міста Києва,  взяли 
участь у Міжнародній освітянській ви-
ставці "Інноватика в сучасній освіті", 
що проходила у м. Київ з 24 по 26 
жовтня 2017. 

У заході брали участь учні та 
викладачі більше ніж 100 професійно-
технічних та вищих навчальних закла-
дів України.

Під час проведення виставки від-
булася профорієнтаційна акція, де 
Харківський професійний ліцей заліз-
ничного транспорту гідно презентував 
себе на Всеукраїнському рівні. Другий 
день виставки розпочався зі святко-

ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

вого концерту, на 
якому виступили 
кращі творчі ко-
лективи і співаки 
Києва та області. 
Урочисту частину 
концерту від-
крили Президент 
Національної 
академії педагогіч-
них наук України 
Кремень Василь 
Григорович та 
заступник дирек-
тора Державної 
наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки України, 
доктор педагогічних наук, заслужений 
працівник освіти України Завалевський 
Юрій Іванович.

На головній сцені Міжнародної 
освітянської виставки "Інноватика в 
сучасній освіті" керівництву ліцею вру-
чили почесну нагороду - срібну медаль, 
яку ліцей здобув серед всіх професійно-
технічних навчальних закладів заліз-
ничної галуузі. Метою екскурсії було 
познайомити майбутніх залізничників 
із історичною спадщиною Української 
залізниці. 

Учні відвідали Київську дитячу за-
лізницю, де чекала на всіх неймовірна 
екскурсія справжнім вузькоколійним 
паровозом, різними типами пасажир-
ських вагонів, цікаві учнівські модерні-
зовані класи та багато іншого. 

Не оминули і виставку історичного 
рухомого складу Південно-Західної 
залізниці, на якій майбутні кадри 
Укрзалізниці мали змогу дізнатися про 
багату історію залізничного транспорту 
України, відчути різницю у розвитку 
рухомого складу залізниці тих часів та 
сьогодення і, звичайно, отримати багато 
гарних, позитивних емоцій та вражень! 

ЗОЛОТАРЬ АНДРІЙ, 
лідер учнівського самоврядування
 Харківського професійного ліцею 

залізничного транспорту
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З 9 по 13 жовтня в ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 
професійної освіти Харківської області» пройшов тиждень, 
присвячений  Дню захисника України.

9 жовтня на урочистій лінійці відбулося його відкриття, 
на якому були присутні шановні гості: військовий комісар 
Ізюмського РВК підполковник Філюнкін В.В., депутат 
Харківської обласної ради Полях О.М.. 

Саме в цей день до музею нашого навчального закладу 
завітали колишні випускники Рогов Артем та Запорожченко 
Костянтин а нині  бійці 92 – ї окремої мобільної бригади, 
передали Державний Прапор, який супроводжував бійців  на 
Сході України. Хлопці передали щирі привітання учням та 
педагогічному колективу.

В рамках тижня було проведено: 
— Подолання смуги перешкод;
— Козацька естафета;
— Метання гранати;
— Піднімання гирі;
— Підтягування на перекладині;
— Кульова стрільба;
— Розбирання та збирання автомата;

День 
захисника 
України

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!

— Спорядження магазина;
— Конкурс строю та пісні;
— Основи домедичної допомоги.
Після урочистої частини учасники художньої самодіяль-

ності закладу представили літературно – музичну компози-
цію «Козацькому роду – нема переводу!», лунали пісні, вірші. 

В бібліотеці центру професійної освіти створено тема-
тичну книжкову виставку, класні керівники провели виховні 
години та години спілкування з запрошенням учасників 
бойових дій.

13 жовтня відбувся святковий концерт, який підготували 
учасники художньої самодіяльності центру професійної 
освіти. Міський хор ветеранів «Криниченька» також прийняв 
участь у концертній програмі, подарувавши своїм виступом 
святковий настрій присутнім. 

БОНДАРЕНКО РОМАН, 
голова учнівської Ради

 ДНЗ  «Ізюмський регіональний центр
професійної освіти  Харківської області»
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7 грудня 2017 року в Харківському 
вищому професійному училищі будів-
ництва, в рамках засідання Євроклубу,  
було організовано та  проведено члена-
ми клуба   зустріч за темою  «Німеччина 
 така далека і близька». 

Засідання  було проведено  в рамках 
українсько-німецького року мови та 
культури, який був урочисто відкри-
тий у вересні 2017 року в місті Києві. 
Спільний рік мов має завершитися 
влітку 2018 року проведенням міжна-
родного освітнього конгресу.  

Тому невипадково Євроклуб звер-
нувся до цієї теми.       

Метою    зустрічі  було формування 
загального уявлення про Німеччину, 
отримання знань  про історію сучасної 
країни ФРН, про особливості сучасного 
населення і культуру народу Німеччини, 
сприяння усвідомленню учнями місця 
німецької мови серед інших країн світу.

Враховуючи професійне спря-

мування засідання (воно 
проводилось в групах кухарів-
кондитерів), в його зміст також 
були включені відомості про 
особливості національної 
кухні різних федеральних зе-
мель Німеччини, її туристичні 
можливості, порівняльний 
огляд весільних традицій укра-
їнського та німецького народів.

Зустріч було проведено 
у формі свята-подорожі, де 
широко були  представлені 
різноманітні мультимедійні 
презентації, відеоролики, 
книги німецьких поетів та українських 
авторів. Подорож у світі літературної 
Німеччини відбувалася разом із зна-

«Німеччина - така далека і близька»  
тому що німця неможливо уявити собі 
без справжньої народної кухні, яка на-
лічує сотні років традиції.

Німеччина дала світу великих гені-
їв - вчених, філософів, письменників, 
поетів. Серед них поети Гете, Шиллер, 
Гейне, філософи Гегель, Кант, класики 
німецької літератури брати Грімм. 
Всі ми читали «Червону шапочку», 
«Попелюшку», «Білосніжку і сім 
гномів». Відомий Берлінський універ-
ситет носить ім'я великого німець-
кого вченого-мовознавця Вільгельма 
Гумбольдта.

Після знайомства з історією та літе-
ратурою Німеччини учні декламували 
не тільки німецькі вірші, але й німецькі 
переклади поезій Тараса Григоровича 
Шевченка.

Друга половина засідання  була 
присвячена знайомству з традиційною 
німецькою кухнею. Був проведений 
віртуальний майстер-клас з виготов-

лення традиційних німецьких 
ковбасок.

Всі учасники  та органі-
затори зустрічі  (актив на-
вчальних груп КК-22, класний 
керівник Язикова Н.В. та КК-
34, класний керівник Супрун 
О.М., Президент Євроклубу 
Запольна К.В.) залишилися 
задоволеними та враженими 
від побаченого та почутого на 
чудовому заході.

РЕШЕТНИКОВА АНАСТАСІЯ, 
член учнівського парламенту 

ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище будівництва»

йомством з традиційною німецькою 
кухнею. Поєднання цих двох явищ 
німецької культури досить символічне, 
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Що таке самоврядування? Часто 
замислювалась я над цим ще в шкільні 
роки. Відповідь прийшла сама собою, 
коли я оселилася в гуртожитку ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне учили-
ще будівництва». На самому початку 
року вихователь нам розповіла, що в 
своїй роботі вона спирається на Раду 
гуртожитку, яка складається з активних 
учнів,  старост поверхів, де проживають 
хлопці та дівчата.  Це виборні посади 
учнів строком на рік. В їх обов’язки 
входить забезпечення порядку, здій-
снення контролю за виконанням правил 
внутрішнього розпорядку, виявлення 
порушників серед учнів, допомога у 
врегулюванні та вирішенні внутрішніх 
конфліктів, а також допомога ви-
хователю в організації різних заходів. 
Додатково нам потрібно було обрати 
санітарну трійку, яка стежить за чисто-
тою і порядком на поверсі, в кімнатах 
учнів, а також в місцях загального ко-
ристування. А очолює Раду – голова, це 
наш лідер.

На зборах було шумно. Багато 
хлопців висували свої кандидатури, 
рвались на завидні посади. Тільки на 
ділі все виявилося набагато прозаїчні-
ше. Староста у хлопчиків поставився 
до своїх обов'язків дуже халатно. За ним 
треба було бігати і просити, щоб він хоч 
щось зробив. За відсутності вихователя 
на нього складно було покластися. 
Хлопець не вмів вирішувати конфлікти. 
Не було ніякої відповідальності та ор-
ганізованості. Він хотів бути хорошим 
для всіх, уникнути вирішення питання. 
Боявся показати твердість свого харак-

СХОДИНКАМИ ДОРОСЛОГО 
ЖИТТЯ
теру, вступити в суперечку, захистити 
скривдженого. Хіба таким повинен 
бути староста? – вирішили хлопці і не-
забаром переобрали його. 

У дівчат від самого початку склався 
чудовий тандем з Голови Ради і старо-
сти поверху. Питання вирішуються 
легко, просто, невимушено. Вихователь 
і чергова знають, дівчат можна по-
кластися, вони не підведуть. Староста 
ініціативна, акуратна, міцно пильнує 
щодо порядку на поверсі. Загальна 
кухня завжди в порядку саме завдяки 
старості, яка спочатку ввела жорсткий 
контроль за прибиранням після приго-
тування їжі. В душі чисто, немає зайвої 
води на підлозі. Після відбою старості 
досить тільки зробити зауваження, як 
настає тиша. Члени Ради гуртожитку 
разом з вихователем придумують різні 

сценарії на майбутні свята. Староста 
знаходить талановитих сміливців, які не 
лякаються публіки і готові виступати. 
Саме вона допомагає стежити за ходом 
підготовки заходу та його проведенням. 
Можливості не безмежні, але вона – по-
тужний фундамент. 

Санітарна трійка гуртожитку від-
повідає за порядок і чистоту, оцінює 
старання, прагнення і виносить свій 
вердикт. Ніхто не хоче йти в ряди 
двієчників, бути висміяним друзями. 
Тому учні намагаються тримати планку 
в санітарно-гігієнічних питаннях, адже 
це не складно. Під час перебування на 
цій посаді в учня є шанс навчитися в 
першу чергу організовувати себе, а на 
своєму прикладі інших. Вимогливий 
тон, впевнений погляд, серйозне об-
личчя – тебе вже чують.

       Самоврядування у гуртожитку 
– це величезна допомога вихователю і 
коменданту, це можливість проявити 
себе, розкрити свої навички командної 
роботи, відточити сміливість і постати 
для самого себе в новому світлі.

КАРТАШОВА НАТАЛІЯ, 
член ради гуртожитку

ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище будівництва»
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За останні чотири роки 
Україна та українці змінили-
ся. Змінилися  погляди, впо-
добання, прагнення, бажання. 
Європейські країни стали 
ближчими. Безвіз, який ми 
отримали у 2017 році, дає ба-
гато шансів реалізувати себе 
поза межами України. Добре 
це,  чи погано – побачимо, та 
все у світі змінюється, і тому треба бути 
готовим до змін. Однак разом із тим 
виникають ризики, яких ми, молодь, не 
знаємо.

Тому під час одного із розширених 
засідань старостату, спільно з активом 
учнівського самоврядування у ДНЗ 
«Харківський регіональний центр про-
фесійної освіти поліграфічних медіа 
технологій та  машинобудування» 
постало питання не тільки  вироблен-
ня плану заходів щодо знайомства з 
країнами Європейського Союзу, але й 
врахування тих проблем, що можуть 
спіткати молоду людину за кордоном: 
це і недосконале знання й володіння 
англійською, як мовою міжнародного 
спілкування, незнання традицій, за-
конів держави, рабство. 

Найперше, про що всі заговорили 
вголос  це торгівля людьми, як найбіль-
ша небезпека, що може очікувати на 
заробітчанина за кордоном. Не знання 
своїх прав та невміння ними скориста-
тися – ось головна проблема випускни-
ків, які бажають у подальшому виїхати 
за кордон у пошуках гарних заробітків. 
До складання плану дій щодо знайом-
ства із ризиками работоргівлі запроси-
ли викладача права, яка  нам детально 
розповіла про ті проблеми,                  з 
якими стикаються заробітчани. 

У грудні 2017 року до Міжнародного 
дня захисту прав людини та в рамках 
заходів тижня права у групах було 
проведено години спілкування за те-
мами: «Українці за кордоном», «Третє 
тисячоліття – рабство існує», «Твоя 
інформаційна безпека». Викладачем 
права проведено брейн-ринг за темою: 
«Людина – не товар». За допомогою 
презентацій та коротких доповідей учні 
разом із викладачем права, соціальним 
педагогом та психологом познайомили  
присутніх із сучасною работоргівлею у 
світі. 

Звичайно, що молода людина може 

Людина – не товар!

самостійно отримати закордонний 
паспорт та виїхати за кордон тільки по 
досягненню повноліття, але отримати  
знання та познайомитися зі своїми пра-
вами може ще у навчальному закладі, 
тому з цією метою і проводяться такі 
виховні години. 

Відомо, що торгівля людьми існує 
впродовж багатьох століть і являє со-
бою грубе порушення прав людини та 
є кримінальним промислом, що дає 
надприбутки, внаслідок чого завжди 
має транснаціональний характер і 
створює не тільки потенційні, але й 
реальні загрози національній безпеці 
нашої держави, суттєво впливаючи на 
міграційні, демографічні, соціальні та 
інші процеси. 

У звіті Державного департаменту 
США про торгівлю людьми у світі за 
2016 рік Україну помістили в другу 
групу як «країну походження, транзиту 
й призначення для чоловіків, жінок та 
дітей, які зазнають примусової праці 
та сексуальної експлуатації». Кількість 
випадків торгівлі людьми та рабства 

в Україні почастішали. 
Україна продовжує бороти-
ся з цим ганебним явищем, 
і відтак 2017 рік було 
офіційно оголошено роком 
боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею 
людьми! 

Зрозуміло, що доросла 
людина, їдучі за кордон, по-

вністю покладається на себе, свої зна-
ння, вміння, але якщо є можливість до-
кладніше познайомитися із ризиками та 
проблемами, з якими може зіткнутися 
людина за кордоном, то цю можливість 
необхідно використати. 

Тому учнівський парламент та ак-
тиви груп спрямували свою діяльність 
на первинне інформування та подальше 
поглиблення знань учнів нашого центру 
з питання протидії та запобігання тор-
гівлі людьми або іншими незаконними 
угодами щодо людини. Під час тижня 
права редколегії груп взяли участь у 
конкурсі на кращий правовий бюлетень 
з питань протидії торгівлі людьми. У 
бібліотеці учні ознайомилися з книж-
ковою виставкою, презентаціями про 
права людини. Учні, які  відвідують 
гурток правознавства взяли участь у 
конкурсі проектів «Україна - ЄС: про-
блеми та перспективи».

Також для учнів організовано 
цикл занять з психологом, тренером 
міжнародних проектів, керівником 
громадської організації «Центр психо-
логічного розвитку «Разом» Кліменко 
О.Д. Психолог провела тренінгові 
заняття на тему «Сучасні тенденції в 
ситуації торгівлі людьми. Правила без-
печної поведінки». Заняття спрямовані 
на попередження  торгівлі дітьми та 
пов’язаних з нею злочинів. Психолог 
Центру ознайомила учнів з правами лю-
дини у міжнародному та національному 
законодавствах. 

Знання – це той неоціненний скарб, 
який людина не носить за плечима, але 
в будь-який скрутний час може ними 
скористатися. 

ЛЕБІДКА АЛЬОНА,  
Президент учнівського парламенту 

ДНЗ «Харківський регіональ-
ний центр професійної освіти  
поліграфічних медіа технологій та  

машинобудування»
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На одній з перших виховних годин я та мої одногрупники 
дізналися від класного керівника та майстрів про те, що у 
ДНЗ « Куп’янський регіональний центр професійної освіти 
Харківської області»  склалася добра традиція відвідувати 
Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс, де 
навчаються та отримують допрофесійну підготовку діти з 
розумовими та фізичними вадами розвитку.

ОБЕРИ 
ДОБРА 

ДОРОГУ

Отже, 2 листопада 2017 року відбулася зустріч учнів та 
майстрів виробничого навчання групи Пм-12 з дітьми закладу.

При вході ми прочитали напис: «Обери добра дорогу». 
Що ж він означає для кожного відвідувача?

Працівники навчально-виховного комплексу влаштували 
для нас цікаву та змістовну екскурсію закладом. Ми побували 
на навчальних заняттях, спостерігали за трудовим навчанням 
вихованців, побачили, яких зусиль вони докладають, щоб 
адаптуватися до сьогоднішнього суспільства, стати в ньому 
важливою і потрібною ланкою. 

Нас вразили тренажери, які із захватом показали учні за-
кладу. Ми дуже рідко задумуємося над проблемами людей з 
особливими потребами. А тут мова йдеться про маленьких 

діток та наших однолітків, які при цьому ще й обмежені 
батьківським піклуванням і любов’ю, адже більшу частину 
часу вони проводять поза своїм домом. 

В такі хвилини гостро починаємо усвідомлювати життєві 
цінності та пріоритети. Вчорашні наші проблеми і новомодні 
потреби здаються несуттєвими. Поняття добра стає нагаль-
ним. Починаємо розуміти: щоб зробити щасливими вихован-
ців комплексу, потрібно дуже мало – увага і тепла розмова.

Зустріч закінчилася першим для нас майстер-класом. Ми 
з великим задоволенням продемонстрували свої вміння роби-
ти зачіски і плести найрізноманітніші коси дівчаткам. В одну 
мить вони перетворилися на казкових принцес. Безмежна 

радість і щасливі вогники дитячих очей були найбільшою ви-
нагородою, а отримані солодощі стали ще одним приємним і 
несподіваним сюрпризом для них. 

Я впевнена, що ця зустріч надовго запам’ятається, як 
вихованцям, так і нам. Кожний з нас, повертаючись додому, 
відчув промінчик доброти і тепла від зробленої справи. 

Важко не погодитися з девізом закладу: «Дитина – це зе-
лений паросток, з якого починається могутнє дерево людської 
думки, діяльності, вчинків, пристрастей, поривань, зіткнень» 
(В. Сухомлинський). 

Ця зустріч і добра справа зробили нас чуйнішими, 
толерантнішими та уважнішими, а дітям закладу показала, 
що життя повне турботливих, уважних, небайдужих до них 
людей, варто лише в це вірити.

Отже, ніколи не пізно стати на дорогу добра! 

КЛЕЩОВА  АЛІНА, 
член учнівського самоврядування ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти Харківської області» 
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Неможливо уявити собі завершення 
зими без традиційного масляного тиж-
ня, за який кожен справжній українець 
встигає з’їсти таку кількість смачних 
млинців, що вистачить на весь рік.

Масляна символізувала прихід 
весни та пробудження природи. У давні 
часи слов’яни відзначали “проводи 
зими” та початок весни і весняного 
землеробства. В цей день вшановували 
Сонце, яке несло тепло і пробуджувало 
природу, тому й готували жертовний 
хліб, схожий на це небесне світило 
– млинець.

Вареники вважаються символом 
Місяця, тому що своєю формою на-
гадують його обриси. Свого поширення 
ця страва набула на території України 
у період козацтва. Беручи до 
уваги мінімум півтора тися-
чолітнє походження свята та 
відсутність вареників у меню 
давніх слов’ян, традиційною 
стравою Масниці вважаються 
саме млинці, а вареники 
увійшли в традицію лише в 
останні століття.

Масляна – це останній тиж-
день перед Великим постом. 
Немає такого свята в Україні, 
яке проходило б так бурхливо 
і весело, як Масляниця! Адже 
потім довгих сім тижнів не 

можна буде веселитися, танцювати та 
сміятися, очищаючись від гріхів мир-
ських. Народ і донині вірить, що, якщо 
добре не відвести душу в цей період, 
потім цілий рік доведеться жити в не-
щасті, по-справжньому сьорбнути горя.

24 лютого колектив Первомайського 
професійного ліцею святкував Масляну. 
Учні групи № 22 приготували велику 
кількість млинців, якими пригощалися 
всі присутні. Але перед цим всі бажаю-
чі взяли участь у хороводі та конкурсах, 
які проводили скоморохи. Напевно, 
найголовнішою несподіванкою було 
катання на конях.

Масляничні звичаї своїх предків 
ми успадкували. Тепер залишилося їх 
зберегти і передати своїм дітям. А тому 

запрошуємо усіх відсвяткувати 
свято Масляної за давніми об-
рядами та разом відроджувати 
та популяризувати традиції 
та культуру нашого славетно 
народу – нащадків князів 
київських!

   

МИРОНЕНКО КАРИНА
 голова ради учнівського 

самоврядування                                                                
Первомайського професійного 

ліцею

Святкування Масляної
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Доволі часто доводиться чути: 
молодь не цікавиться минулим своєї 
держави, неохоче бере участь  у заходах 
військо-патріотичного спрямування, не 
має почуття патріотизму, не знає героїв 
нашого часу, не любить рідну мову, не 
цінує і не розуміє заслуг дідів та праді-
дів. Шановні дорослі, чому так багато 
«не»? Чи не забули ви часом, що саме 
ми – українці  за правом народження, бо 
з’явилися на світ не в колишній  імперії, 
а в незалежній Україні, і мова для нас 
рідна, і патріотизм – природня потреба,  
стрижень нашої власної гідності,  від-
чуття, що змушує діяти і захищати своє. 

У Зміївському професійному 
енергетичному ліцеї питання любові 
до Батьківщини, відданості їй часто 
виходить  за рамки аудиторій і обго-
ворюється на перервах, у гуртожитку, 
після уроків. Зрозуміло, що учнівський 
парламент ліцею не міг лишитись осто-
ронь. На одному з засідань визначились 
зі стратегією: «Якщо ти хочеш називати 
себе справжнім патріотом, виховай у 
собі почуття любові до Батьківщини». 

Ось далеко не повний  перелік про-
ектів представлених  навчальними гру-
пами: «Космічна ера: внесок України»,  
«Від формування правомірної поведін-

МИ СИЛЬНІ. МИ НЕЗЛАМНІ. 
МИ УКРАЇНЦІ

ки до правової культури громадянина 
України», «Солдати з сімейних альбо-
мів», «Рідна мова – життя духовного 
основа»,  «Особливості національних 
зразків моральності», «Захист Вітчизни 
–  обов’язок», «Відкриваємо Україну: 
літературні, історичні, культурні 
пам’ятки», «Україна – соборна держа-
ва».  Кожною групою була проведена  
велика пошукова робота, презентація 
проектів  наблизила нас до розуміння 
такого, здавалося б,  абстрактного  по-
няття, як патріотизм. 

Учасники проектів змогли доне-
сти  до кожного, що патріотизм не 
закінчується лише словами, спілку-
ванням українською мовою чи жовто-
блакитними кольорами. Патріот – це 
людина, яка щирими діями доводить 
своє ставлення до України,  готова 
захистити її кордони, суверенітет, збе-
регти культуру.  Саме з такими людьми  
ми зустрілись  у  ході  проекту

«Захист Вітчизни – священний 
обов’язок». 

Усе далі відлуння Другої світової 
війни, проходить час  і відходять люди. 
Як не болісно це чути, але 2017 став 
останнім роком, коли ми мали змогу 
зустрітись  з учасником бойових дій 
Горбуновим Михайлом Олексійовичем, 
полковником у відставці, колишнім 
викладачем ліцею. По собі Михайло 
Олексійович залишив   не тільки спо-
гади про ту криваву війну і подвиг 
народу, що виніс на своїх плечах стра-
шенний тягар, а й добру славу про наше 
сьогодення. 

Здавалось би – після кожної війни 
людство мало б  переосмислити  понят-
тя миру,  його крихкість  і значущість. 
Але знову і знову  розпочинаються 

війни  і хтось має взяти до рук  зброю.   
Лустов  Володимир  і Мокрій Віталій, 
випускники нашого ліцею, яких  офі-
ційно називають  учасниками бойових 
дій на територіях інших держав, а нам 
більш звичне «афганці».  По різному 
склалась їх військова доля. 

Володимир Лустов  загинув 19 
річним у чужій війні. Меморіальна 
дошка на стіні навчального корпусу 
ліцею щодня нагадує про юнака, який  
отримав професію і мріяв, як усі, жити, 
народжувати дітей, виховувати онуків, 
а лишив по собі тільки пам’ять. 15 
лютого кожного року для ліцею –День 
пам’яті Володимира  Лустова. 

Віталій Мокрій повернувся  з 
Афганістану.  Кожного року, у лютому, 
Віталій Іванович  бажаний гість у ліцеї: 
розповідає про своїх побратимів, на-
магається у розповіді обійти  найбільш 
жахливі події, учасником яких був, 
скромно говорить про нагороди, а ще 
кожного разу каже: «Давайте я краще 
заспіваю». 

ХХІ століття стало випробуванням 
для незалежної України – війна запа-
лала на сході, знову зі зброєю в руках 
маємо відстоювати незалежність і 
цілісність держави. Хто ж вони, сьогод-
нішні захисники? 

З учасниками  АТО ми зустрілись, 
дякуючи  Зміївському районному ко-
місаріату.   Про війну на сході України 
нам  розповіли Контаренко Віталій, 
голова районної  спілки ветеранів 
АТО, та  учасники бойових дій на сході 
України, заступники військового комі-
сара, Шелест Олексій і Калакцузідій 
Юрій.  Військові  провели тренінг з 
розбирання та збирання АК.  А  ще ми 
зрозуміли те, що коли у країни війна, то 
її учасником є кожний, і не обов’язково  
за мобілізацією.  Волонтери із україн-
ської жіночої варти «Paramedic Fox»  
тому  живий  приклад.  Маленька мо-
лода жінка Людмила  зовсім не багато 
розповіла  про свою участь  у війні. Ось 
головне, на мою думку,  в її розповіді: 
«Так  легко  вбити людину і так неймо-
вірно важко і довго повертати її  до жит-
тя. Тільки там, у зоні бойових дій, по 
справжньому починаєш цінити мир».  
А ще  парамедики провели тренінг з 
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домедичної  допомоги, який проходив 
майже три години замість запланованої 
однієї.  Небагатослівна Людмила увесь 
час підкреслювала: «Я хочу, щоб отри-
мані  навички знадобились  вам тільки 
у мирному житті».  

Порушуючи тему готовності до 
захисту Батьківщини,  не можна оми-
нути  наших випускників, багато з яких 
служать У Збройних силах України чи 
то за призовом, чи за контрактом,  двоє  
навчаються в Університеті повітряних 
сил імені Івана Кожедуба.  Я ж хочу 
розповісти про нашого випускника,  у 
минулому  голову  комісії  «Дозвілля» 
учнівського парламенту ліцею Лемака 
Ю.  Юрій,  до речі син «афганця»,  від-
служив строкову службу і, звичайно, 
не зміг не прийти до ліцею, щоб роз-
повісти про необхідність  виконання 
військового обов’язку кожним справ-
жнім чоловіком, про нелегкі армійські 
будні та гарт, отриманий  у військовій 
частині.  А ще Юрій  з радістю від-
гукнувся на пропозицію  прийняти 
участь  в  урочистій лінійці  до Дня 
Перемоги у Другій світовій війні. Пісня 
«Журавлі» у виконанні Лемака  Юрія  
та Єфстафієва  Максима  прозвучала  
тепер уже зовсім по іншому. 

Ось такі вони – захисники України, 
дуже різні, але усіх об’єднує  не показ-
ний патріотизм, а навіть дещо буденні,   
любов до Батьківщини і власна гро-
мадянська гідність. Саме ті якості, які 
кожний має плекати у собі. 

Повертаючись до теми патріотизму.  
Я гадаю, що патріотизм живе в кожному 
із нас. Просто у когось він проявляється 
більше, у когось – менше. І саме від нас, 
молодого покоління, залежить якою 
буде  Україна в майбутньому. Почніть 
цікавитись історією, культурою, пова-
жайте традиції, підтримуйте українське 
та не будьте байдужими. Розпочніть з 
себе, і можливо,  змінивши себе, колись 
ми зможемо змінити інших.

ОВЧІННІКОВА  КАРИНА, 
голова учнівського парламенту 

Зміївського професійного 
енергетичного ліцею 

Грудень 2017 року був дуже насичений на культурно-масові заходи для 
учнів навчального закладу.

7 грудня 2017 року лідери учнівського самоврядування Професійно-
технічного училища № 32 м. Харкова взяли участь у першому пізнавально-
спортивному фестивалі для підлітків «Грай за права людини» в рамках 
проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прога-
лини», який проводив Центр денного перебування «Компас» та Благодійний 
фонд «Благо»на базі спортивного комплексу Харківської обласної організа-
ції ФСТ «Динамо». 

Цей захід проводився з метою попередження у підлітковому середовищі 
негативних явищ та підвищення ризиків бути втягнутими у кримінальні 
дії та наркоманію, а також пропаганди здорового способу життя. Під час 
заходу учасники в ігровій формі отримували знання в області прав людини, 
соціально-небезпечних захворювань, а також виконували різноманітні фі-
зичні вправи.

Під час фестивалю кожен підліток мав можливість поспілкуватися із 
патрульними поліцейськими та вирішити завдання, які ті запропонували 
на своїй локації. Наприкінці фестивалю кожну команду було відзначено та 
нагороджено подарунками.

Збірна команда Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова в 
загальнокомандному заліку посіла 4 місце та отримала в якості заохочуваль-
них призів солодощі.

19 грудня у Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова  вітання 
до Дня Святого Миколая приймали учні з числа дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування. Усі  зібралися у інформаційно-методичному 
центрі закладу, де мали можливість за допомогою бібліотекаря Бочко В. В. 
ознайомитися із  традиціями відзначення свята. Діти також отримали со-
лодкі подарунки від адміністрації навчального закладу та зробили святкову 
фотосесію.

28 грудня у Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова відбувся 
звітний Великий Святковий  Новорічний концерт. У цьому концерті взяли 
участь всі бажаючі учні та співробітники навчального закладу. На сцені 
училища відбувся дебют вокально-інструментального ансамблю «Юніор», 
до якого увійшли викладачі та учні училища. Святковий концерт залишив 
найяскравіші враження та купу позитивних емоцій в душі кожного глядача.

ШЕВЧЕНКО АНАСТАСІЯ, 
Президент учнівського самоврядування

             Професійно-технічного училища № 32 м.Харкова

СВЯТКОВИЙ   
ГРУДЕНЬ
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Чи не найважливіша робота сьогодні – соціальна. Чимало 
відомих і пересічних українців долучаються до благо-
дійництва та  волонтерства. 

Не стояв осторонь цього масштабного соціального 
процесу і наш навчальний заклад – ДНЗ «Регіональний 
ЦПО швейного виробництва та сфери послуг Харківської 
області», в якому  п’ять років тому було створено по-
стійно діючий  волонтерський осередок «Ми – поруч!». 
Осередок  об’єднав понад 50 учнів єдиною метою – на-
данням добровільної безкорисної соціальної допомоги 
тим, хто її потребує . Ми  реально діємо, намагаємося 
своїми добрими, корисними справами зробити світ 
кращим. 

Я вважаю, що саме ми, молоді, є надійним потенціа-
лом суспільства, який призведе до позитивних зрушень 
у нашій  країні. Члени волонтерського осередку  «Ми 
поруч!» були ініціаторами багатьох суспільно-корисних 
справ, постійно допомагають  нашим  захисникам на 
Сході держави: учні з професії «кравець» виготовля-
ють прапори, плетуть сітки,учні з професії «кушнір-

Ми – поруч !   У цьому світі є тільки одна річ,
перед якою належить 

схилитися,-
 геній, і одна річ, перед якою слід
 упасти на коліна – це доброта

В. Гюго

розкрійник; кравець» шиють для воїнів 
теплі хутрові рукавиці.  До Дня захис-
ників України  і новорічних свят учні з 
професії «кухар;кондитер» передали 
військовим з зони проведення АТО ви-
готовлені  власноруч   солодкі новорічні 
смаколики. Традиційно у грудні 2017 
проведено благодійну акцію «Поділись 
добром». До дня святого Миколая учні 
з волонтерського осередку «Ми – по-
руч!» зібрали для поранених воїнів, що 
знаходяться на лікуванні у військовому 

шпиталі північного регіону  та вихованців Обласного будин-
ку дитини №3 засоби особистої гігієни та солодощі.

На адресу навчального закладу надійшов вітальний 
лист учням волонтерського осередку «Ми поруч!» від 
бійців із зони проведення АТО зі словами подяки за пра-
пори і солодкі подарунки до Новорічних свят, зроблені 
учнями власноруч та передані на передову волонтерами.

Українські воїни надіслали світлини в доказ того, що 
посилка дійшла до адресатів.

Милосердя до ближнього, до батьків і друзів, до зна-
йомих та незнайомих  людей ніколи не повинно згаснути 
і затьмаритися.     Волонтери не отримують матеріальної 
допомоги у вигляді заробітної плати, проте вони мають 
дещо інше – розвиток власних здібностей, моральне за-
доволення, відчуття власної необхідності. 

ШЕПТАЛО ОЛЕНА, 
член Ради учнівського самоврядувння 

ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного виробництва та 
сфери послуг Харківської області»



23

Третє тисячоліття – це час наукового 
й технічного прогресу, коли без знань, 
науки не обійтися жодному з нас. Кожен 
повинен досягти певних 
успіхів у житті. А це не за-
вжди легко й просто, тому 
що перемог досягають, 
доклавши великих зусиль. 
Отже,  для цього потрібно 
треба мати силу й міцну 
волю, треба бути котрі здо-
ровим  фізично та духовно. 

Адже недарма кажуть, 
що в здоровому тілі – здо-
ровий дух. Іноді і дорослі, і 
діти наче навмисно  роблять 
все  для того, щоб утратити 
своє здоров’я. Вони свідомо 
набувають шкідливих зви-
чок, яких потім не можуть 
позбутися.

У Харківському про-
фесійному ліцеї харчових 
технологій та торгівлі 
приділяється  багато уваги 
питянням здорового спосо-
бу життя.

Під час проведення 
семінарів, засідань та на-
рад у ліцеї особливу увагу  
приділяють питанню збе-
реження власного здоров’я 
та здорового способу життя 
молодого покоління. Так у 
вересні  у ліцеї було прове-
дено щорічний спортивний 
захід: «День здоров’я», 
який організували та прове-
ли лідери учнівського самоврядування 
ліцею.

Президент ліцею  особливу увагу 
приділяє питанню профілактики 
куріння та наркотичної залежності 
серед учнівської молоді. Тому у ліцеї 
постійно проходять засідання лідерів 
учнівського самоврядування, відбу-
вається обговорення методів,  засобів 
та тематики заходів з  профілактики 
негативних явищ.  Як результат такої 
роботи активу учнівського самовряду-
вання у вересні місяці було проведено 
профілактичне заняття з елементами 
тренінгу серед учнів першого курсу на 
тему: «Здоровим бути модно!»

 Головною ідеєю,  яку підтримує  
актив учнівського самоврядування, є те, 

«Сучасна молодь обирає здоровий спосіб життя»
«Якби не було хвороб, хто б

узагалі згадував про здоров’я?»
М. Амосов

що здоровий спосіб життя є універсаль-
ним засобом не тільки профілактики 
захворювань, а й попередженням не-

щасних випадків. 
Результати  досліджень 

учнівської молоді ліцею в 
ході проведення профілак-
тичного заходу  допомогли 
учням І курсу на власному 
досвіді переконатись у 
тому, що коли відмовляєш-
ся від шкідливих звичок, то 
у тебе:

— найкращій 
імідж –  у тебе красивий, 
здоровий вигляд, від тебе 
приємно пахне, у тебе сяю-
ча посмішка; 

— гарне само-
почуття – у тебе не підви-
щується тиск, твоє серце 
працює рівно, тобі хочеться 
жити, любити, працювати;

— гарні сто-
сунки з іншими – ти не 
отруюєш життя ні собі, ні 
батькам, ні вчителям, ні 
друзям, ні людині, яка тобі 
подобається;

— свобода – ти 
вільний, незалежний! Ти 
господар свого життя і 
свого майбутнього. Ти оби-
раєш здоров’я і красивий 
вигляд, бо бути здоровим 

– здорово!

Учні, які брали участь у заході   пе-
реконалися – здоровим бути модно!

 Лідери учнівського самовряду-
вання ліцею багато уваги приділяють  
анкетуванням та іншим дослідженням 
стосовно питання здорового способу 
життя. У ході їх проведення, актив 
самоврядування має змогу дослідити 
рівень того, наскільки сучасний учень 
оцінює свій стан здоров’я, та бере до 
уваги всі поради та рекомендації.

 ДАР’Я ПАКІТАЙЛОВА,
Президент учнівського самоврядування 

Харківського професійного ліцею 
харчових технологій та торгівлі
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Цей афоризм ми чули багато разів, але не завжди  уловлю-
вали глибоку істину, яка зашифрована в цьому вислові.

 Знати хто ми, звідки походить наше коріння, якими були 
наші батьки, діди, прадіди, де жили, якими були традиції, про 
що мріяли і за що боролись дуже актуально для молоді. 

Тому, у ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище 
сфери послуг» вже багато років існує  Музей училища, голов-
ною метою діяльності якого є формування любові до рідної 
землі, слова, традицій, виховання патріотизму, національної 
гідністі, шанобливого ставлення до історії і культури укра-
їнського народу, рідного краю. Дуже важливим завданням 
діяльності Музею училища є залучення учнівської молоді 
до вивчення та збереження матеріалів історії навчального 
закладу. 

Комісія з патріотичного виховання  Учнівського 
Парламенту училища приймає активну участь в організації 
роботи щодо збирання та упорядкування матеріалів музею 
історії училища, поповнення експонатами кімнати Бойової 
Слави.

Музей – відкритий лист із минулого в майбутнє. 
Створенню цього музею передувала кропітка робота учнів, 
педагогічних працівників, батьків. В музеї  працює декілька 
експозицій. Яскраве враження відвідувачі отримують від 
експонатів декоративно-ужиткового мистецтва України та 
Слобожанщини. Переступивши поріг музею, відвідувачі ба-
чать  вишиті рушники,  національний одяг,   стародавні пред-
мети побуту і знаряддя праці, які безпосередньо пов'язані з 
професіями, які учні отримують в училищі. Руками учнів 
створена Світлиця. 

Всі експонати музею, які попадають до секції 
«Декоративно-ужиткове мистецтво України», є результа-
том пошукової роботи учнів. Один раз відвідавши Музей 
училища, учні загоряються ідеєю пізнання історії рідного 
краю, традицій та можливістю поповнення експозицій музею 
училища.

Щоб  учні могли бути впевненими в собі й довести іншим 
свою талановитість і значущість, в Музеї створена секція тех-
нічної творчості учнів. До секції потрапляють кращі колекції 
одягу, яку створюють та відшивають самі учні під керівни-
цтвом майстрів виробничого навчання, елементи оздоблення 
готових виробів. Колекції  музею змінюються кожного року.

В училищі працює гурток декоративно-прикладного 
мистецтва та технічної творчості. Кращі роботи учнів, які 
виготовлені в різних техніках, займають свої почесні місця в 
секції музею, яка присвячена творчим роботам учнів в техніці 
аерографії, вишивання нитками, бісером, стрічками;  канза-
ши, квілінгу, печворку, в’язання, декупажу, скрапбукингу, 
фелтингу, ляльок Тильда тощо. 

Своє особливо-важливе місце в Музеї училища займає 
кімната Бойової Слави. Минуть роки, змінюватимуться по-

«Незнання минулого не тільки шкодить пізнанню 
сучасного, але й ставить під загрозу всяку спробу ді-
яти в сучасному”. 

М. Блок

 «МУЗЕЙ УЧИЛИЩА  –  ВАЖЛИВИЙ 
ДУХОВНИЙ, ВИХОВНИЙ ЦЕНТР»

коління. Підуть  ветерани, але залишиться пам'ять про них та 
їхні подвиги, про ту страшну війну, яка забрала життя міль-
йонів людей, принесла лихо й горе на нашу землю. В кімнаті 
зібрані та акуратно зберігаються артефакти Другої Світової 
війни. Листи з минулого нагадують сьогодні молоді про всі 
страхи війни та мовчки закликають до миру.

 Героїчні й водночас драматичні події останнього часу 
спонукали  педагогів та учнівське самоврядування  до онов-
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лення експозицій музейної кімнати Бойової Слави, зокрема 
щодо інформації про учасників АТО та волонтерів. Учні  ра-
зом з керівником гуртка визначились з оформленням  кімнати 
Бойової Слави та прикрасили її  пам’ятними знаками,  від-
творили карту бойових дій АТО в надії на  скоріше закінчення 
антитерористичної операції.

   Учнівським самоврядуванням проводиться   пошуково-
дослідницька робота щодо  збору  інформації про харків’ян-
героїв, які одними з перших поклали свої голови, захищаючи 
незалежну єдину державу Україна. Документи, матеріали, які 
знаходяться в кімнаті Бойової Слави в першу чергу  допо-
магають учням розібратися в складних обставинах з історії 
держави. У кімнаті Бойової Слави традиційно  проводяться 
виховні заходи, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
Дню Захисників України, виховні заходи, присвячені  
Перемозі у Другій Світовій війні. Кімната Бойової Слави в 
училищі  стала важливим виховним центром по залученню 
учнів до вивчення життя і подвигу попередніх поколінь та 
подвигів сучасних героїв.

 Музей училища –  живий організм, що розвивається. 
Це місце проведення  бесід, зустрічей, гурткових занять, 

учнівських зборів, екскурсій і мандрівок у період підготовки 
і проведення різних свят. Вже стало традиційним проведення 
екскурсій для першокурсників, для батьків, для гостей на-
вчального закладу. 

Практична робота в музеї викликає в учнів велику заці-
кавленість.  Експозиція, фонди музею залучають їх до роботи 
не тільки у час позакласних занять, але й під час виробничого 
навчання, коли створюються експонати виставки музею,  під 
час уроків спеціальних технологій, історії костюму тощо. Це 
до¬зволяє підтримувати в учнів інтерес до пошукової роботи. 

Музей училища  сьогодні є  важливим духовним, вихов-
ним центром по залученню учнів до вивчення життя і подвигу 
попередніх поколінь, історії та традицій українського народу, 
міцним стержнем всієї навчально-виховної роботи, широким 
полем творчості учнів та педагогів.

       

ГАРМАШ МАРИНА,
голова комісії з патріотичного виховання Учнівського 

Парламенту ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
 училище сфери послуг»

На початку   навчального року 
Богодухівський професійний аграрний   
ліцей поповнився новими учнями 
– першокурсниками. День за днем від-
бувалась  адаптації до нового та незна-
йомого.   Але,  з часом,  учні   влилися 
в  життя  ліцею.  Вони окрім оволодіння 
навчальним процесом   почали розкри-
ватися і творчо,  кожен хотів  показати 
себе.  Саме тому, 31 жовтня 2017 року 
актова зала ліцею гостинно відкрила 
свої двері для запального, яскравого і 
феєричного виступу наших першокурс-
ників, а також зібрала вболівальників  із 
навчальних груп, викладачів , майстрів 
виробничого навчання і, звісно, вель-
мишановне журі. 

Ця  святкова подія була організована 
за ініціативою учнівського           само-
врядування ліцею  та  стане щорічною 
доброю традицією для майбутніх пер-
шокурсників. Номери художньої само-
діяльності були представлені  читанням  
учнями ліричних віршів, постановою 
казки  про професію, яку підготували 
учні за професією « Кухар – кондитер»,  
сценками  гумористичного характеру, 
патріотичними піснями про Україну.  
Глядацька аудиторія була у захваті від 
перегляду номерів гумористичного 
жанру. У номінації  «хореографія» пер-
шокурсники повинні були підготувати 
танок на свій вибір.  

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА – 2017

Після всіх виступів журі оцінювало 
учасників згідно жанрів: вокальний, 
хореографічний та  театральний . 
Ставлячи вердикт, журі також врахо-
вувало акторську майстерність першо-
курсників та загальне враження від 
побаченого. Завдяки командній роботі, 
наполегливій праці та таланту учнів, 
навчальні групи були нагороджені 
грамотами та солодкими подарунками.

  Гран-прі отримали учні групи КС 
– ОКН – 13/17 за хореографічний номер 
«Мурановські бабці». 

 Насправді, «Дебют першокурс-

ника» надає шанс відчути справжнє, 
різноманітне життя в ліцеї. Репетиції, 
написання сценаріїв, творчі хвилюван-
ня – все це створює цілісну картину 
яскравого та різноманітного життя  в 
стінах ліцею. На завершення директор 
ліцею від імені журі  побажав  першо-
курсникам наснаги, нових ідей та 
звершень,  і всього найкращого. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ СВІТЛАНА, 
президент учнівського самоврядування          

Богодухівського професійного
 аграрного ліцею             
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У листопаді цього року у Чугуївському професійному 
аграрному ліцеї заплановано та проведено  багато вихов-
них та розважальних заходів, але особливо яскравими та 
пам’ятними стали дні підготовки  до зустрічі польських 
гостей на чугуївській землі. Багато часу та зусиль зайня-
ла робота з вивчення польської кухні, традицій та звичаїв 
народу. Були виготовлені подарунки з логотипом ліцею: 
календарики, блокноти, ручки, обереги – сувенірні м’які 
іграшки.

В день зустрічі у вестибюлі районного будинку куль-
тури  панувала атмосфера  урочистості та свята. І ось 
настала довгоочікувана мить. Українськими піснями та 
запашним короваєм зустрічали дорогих гостей учні лі-
цею, а ще пригощали  традиційними блюдами польської 
кухні, серед яких: каркувка – печена свинина, оселедець 
по-кашубськи – оселедець під кисло – солодким соусом, 
бігус – капуста тушкована з м’ясом, галаретки – ніжний 
десерт з фруктового та молочного желе  та  фаворки – печиво, 
схоже на українські вергуни. 

Польська делегація та сам консул Януш Яблонський були 
приємно вражені розмаїттям та смаковими якостями приго-
товлених страв, а ще із задоволенням спілкувались з учнями 
щодо захоплень та навчання. Майбутні кухарі-кондитери 
показали майстер-клас з карвінгу (фігурного нарізування 
овочів і фруктів). А ще запропонували скуштувати страви 
української кухні, серед яких були голубці, канапки з пече-
ною свининою, оселедцем, салом, а також пиріжки та гарбуз, 
запечений у апельсиново-медовому сиропі.    

День польської 
культури на Чугуївщині

Наші аматори показали, що справжня українська 
культура – це мікс ритмів і стилів різних народів і на-
віть епох.

Цей день став справжнім святом для польських 
гостей та чугуївців. Він стане незабутнім і в житті 
учнів, які ще раз  переконались в тому, що  дружба і 
співпраця відкриває нові  можливості саме для них – 
людей, яким будувати нову кращу країну.

КОСТЕНКО КАРИНА, 
Президент учнівського самоврядування Чугуївського 

професійного аграрного ліцею
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Сучасні цивілізаційні виклики, які 
докорінно змінюють світ у всіх сферах 
життєдіяльності людини, висувають 
певні вимоги до сучасної особистості, 
якій притаманні почуття людської 
гідності, прагнення служити людям, 
толерантність, порядність, підпри-
ємливість; особистість, яка буде здатна 
прийняти на себе відповідальність 
перед суспільством за себе, за інших, 
за справу. Тому одним із напрямків 
організації роботи учнівської Ради 
«Лідер» Панютинського професійного 
аграрного ліцею є розвиток творчих зді-
бностей кожного учня та пропагування 
здорового способу життя.

Для реалізації завдань цього на-
прямку в Раді створені комісії зі спорту 
та здорового способу життя та комісії з 
організації дозвілля учнів, метою яких 
є навчання учнівської молоді змістовно 

РОЗВИНУТА І ТВОРЧА 
ОСОБИСТІСТЬ –  ТВОРЕЦЬ  
МАЙБУТНЬОГО

проводити вільний час, організовувати 
різноманітні заходи на високому 
рівні та формувати у них переконання 
необхідності дотримуватись здорового 
способу життя. Під керівництвом 
цих секторів у навчальному закладі 
уже стало традиційними проведення 
загальноліцеївського туристичного 
зльоту, Дня здоров’я, спортивних 
змагань, присвячених Дню захисника 
Вітчизни, різноманітних розважальних 
та тематичних вечорів відпочинку, які 
сприяють розвитку організаторських 
та творчих здібностей, дають учням 
можливість знайти себе, здобути нави-
чки професійного самовдосконалення 
та набути досвід спілкування. 

Найулюбленішим святом здоров’я 
та відпочинку став для учнів ліцею 
туристичний зліт, під час якого учні 
змагались у встановленні туристичного 

намету, у смузі перешкод, у в’язанні 
вузлів та виявили неабиякі творчі зді-
бності у приготуванні каші та виконанні 
туристичної пісні.

Членами сектору зі спорту та здоро-
вого способу життя було приготовлено 
і проведено свято мужності і відваги до 
Дня захисника Вітчизни. Учасники свя-
та продемонстрували всім присутнім 
свою готовність до військової служби у 
Збройних Силах України та оволодіння 
військовою майстерністю на сучасному 
рівні. 

Не менш важливою, ніж здоров’я 
молодого покоління, у сучасному світі 
є проблема і творчого розвитку особис-
тості, бо, як відомо, творча особистість 
завжди характеризується високим рів-
нем креативності, яскраво вираженими 
особистісними якостями і здібностями, 
які сприяють успішній професійній 
діяльності. 

Найважливішим засобом розвитку 
особистості, її життєвої компетентності 
є діяльність, бо навчитись і виховатись 
можна лише в дії.

Щоб стимулювати творчу активність 
учнів, комісія пз організації дозвілля 
в процесі своєї роботі використовує 
розвиток творчого інтересу, самостійну 
дослідницьку роботу, а також різні види 
творчо-розвивальних технологій. Тому 
організація та проведення позаурочних 
заходів викликає у наших учнів най-
більшу зацікавленість, стимулює твор-
чу активність та прояв індивідуальної 
творчості кожного. 

Яскравими прикладами цього 
є і театралізована вистава «Перші 
гулі», і виступи учасників гуртків 
художньої самодіяльності на святі 
«День відкритих дверей ліцею», і про-
ведення Новорічних свят за народними 
традиціями.

Ми впевнені в тому, що тільки фізич-
на здорова та творча особистість, якій 
притаманні оригінальне нестандартне 
розв’язання поставлених завдань, бага-
та уява і фантазія в майбутньому будуть 
високопрофесійними спеціалістами, які 
здатні до творчості у будь-якій галузі 
професійної діяльності.  

КЕРИМОВ В’ЯЧЕСЛАВ, 
Президент учнівської Ради «Лідер» 

Панютинського професійного
 аграрного ліцею
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Новий рік – одне з найдавніших і 
найпопулярніших календарних свят. 
Це,  мабуть, єдина подія, яку протягом 
століть щорічно відзначають у всіх 
країнах і на всіх континентах, яку 
знають, люблять і яку з нетерпінням 
чекають люди. Варто тільки згадати 
приємні клопоти перед цим дійством і 
приготування до Різдва, коли голова йде 
обертом, душа бажає радості і  змушує 
повірити, що неодмінно станеться 
маленьке диво. Самі ж святкування – це 
веселощі і цілковитий позитив! 

Цього року ініціативна група із 
членів учнівського самоврядування  
Барвінківського профе-
сійного аграрного лі-
цею  вирішила  яскраво 
завершити Старий та 
зустріти Новий рік за 
допомогою незвичай-
ного заходу – новоріч-
ного КВК « Новорічна 
магія 2018». У ньому 
взяли участь дві коман-
ди: збірна учнів ліцею  
«Усмішка» та команда 
викладачів та майстрів 
виробничого навчан-
ня  «Серпантин». У 
кожного учасника було 
декілька тижнів, щоб 
підготувати домашнє 
завдання: оригінальну 
візитку та казку на 
новий лад. Але у про-
грамі були  ще  конкур-
си: необхідно було і потанцювати 
під новорічну пісню, і задану 
ситуацію розіграти, і уявити себе 
чарівником та привітати всіх 
присутніх. 

Особливо запам’ятався 
конкурс «Казка на новий лад». 
Учасники команд  просто від-
мінно виступили, проявили свої 
таланти, і довели всім, що в 
нашому ліцеї велика кількість 
справжніх акторів і серед учнів 
і серед викладачів та майстрів 
виробничого навчання . 

Усі команди гідно змагалися, 

Новорічна магія  - 2018

вони продемонстрували не лише свій 
гумор та артистизм, а й виявили зібра-
ність, кмітливість та імпровізацію. 

За підсумком усіх конкурсів почесне 
журі новорічного КВК вирішило від-
дати з невеликою перевагою  перемогу 
команді «Серпантин». Але головним у 
цій запеклій боротьбі була не перемога, 
і навіть не участь, а позитивні емоції, 
які отримали і учасники, і глядачі. 
Всі були в захваті від обох команд, ат-
мосфера в залі залишалася чудовою 
протягом усього вечора. А головне – у 
кожного, хто відвідав цей святковий за-
хід, з’явився неймовірний новорічний 

настрій. А найкращим 
подарунком для учнів 
була дискотека. Одним 
словом свято вдалося 
на славу.

Наприкінці року 
у роботі  учнівського 
самоврядування за-
лишилася ще одна 
невідкладна справа 
– привітати воїнів 
АТО з новорічними та 
різдвяними святами. 
Тому учні-волонтери 
нашого ліцею  разом зі 
своїми наставниками  
підготували різдвяні 
смаколики і передали 
їх  захисникам східних 
рубежів України. Ми 
маємо надію, що наші 
подарунки  зігріють 

військових у холодні зимові дні 
й ночі спогадами про домашнє 
тепло та затишок.

Рік Собаки –  це славна
        мить 

Хай же в ньому всім щастить
 Море сміху всім бажаєм

 З Новим роком всіх вітаєм!

ПРОТАСОВ АНТОН, 
лідер Ради учнівського 

самоврядування Барвінківського    
професійного аграрного ліцею
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8 січня у приміщенні Петрівської 
сільської ради  відбулося новорічне 
свято «Різдвяний передзвін». Цього дня 
петрівчани та учні ліцею зібралися од-
нією великою родиною, щоб поздоро-
вити один одного з Різдвом Христовим, 
поспівати колядок, взяти участь у 
розважальній програмі та посмакувати 
різдвяними стравами.

За ініціативою парламенту ліцею 
учні  вітали присутніх різдвяними 
колядками та поздоровленнями. 
Приємним сюрпризом був виступ  ан-
самблю «Слобожаночка» – він заспівав 
глядачам колядку «Добрий вечір тобі, 
пане господарю», а натомість отримали 
від сільського голови  новорічний ко-
шик з ласощами.

В рамках свята відбулася виставка 
майстрів народно-прикладного мис-
тецтва, в якій взяли участь учні та 
працівники ліцею.

Закінчилося свято веселими 
хороводами.

Є.БАЗДИРЄВА, 
Президент учнівського парламенту  

 Петрівського професійного  
аграрного ліцею

Р І З Д В Я Н И Й
П Е Р Е Д З В І Н

14 жовтня, в  день великого ре-
лігійного свята Покрови Пресвятої 
Богородиці – покровительки козацтва, з 
метою вшанування мужності і героїзму 
захисників незалежності та територі-
альної цілісності України, військових 
традицій і перемог українського на-
роду та з метою сприяння подальшому 
зміцненню патріотичного духу в сус-
пільстві, відзначається  День захисника 
України. Це свято всіх тих, хто носить 
почесне звання захисника Вітчизни, 
всіх тих, хто уособлює всі етапи розви-
тку нашого славетного війська. 

Україно! Країна краси і радості, різ-
них звичаїв і обрядів, гучної української 
пісні, швидкого танцю, красивої приро-
ди, а головне – щирих,  добрих, щедрих, 
гостинних людей.  Вже декілька  років 
поспіль Професійно-технічне училище  
№ 6 смт Кегичівка Харківської області 
бере активну участь у проведенні ра-
йонних заходів з нагоди  свята Покрови, 
тепер – Дня захисника України. Цього 
року  учні училища традиційно при-
гощали учасників свята, мешканців 
та гостей селища, смачною козацькою 
кашею, домашньою випічкою та чаєм,  

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

брали участь у виставці  виробів, ви-
готовлених  власними руками; силами 
учнів  було підготовлено та представ-
лено номери художньої самодіяльності. 
При цьому,  всі учні – учасники  заходу, 
були одягнені в український національ-
ний одяг, що є також певним моментом 
формування в  учнівської молоді на-

ціональної самосвідомості, виховання 
любові до українського народу, шано-
бливого ставлення до його культури.

ТЕТЯНА ШЕВЧУК, 
Голова Учнівського комітету 

Професійно-технічного училища № 60  
смт Кегичівка 
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З великим ентузіазмом відгукнулися учні 
Краснокутського професійного аграрного 
ліцею на соціальну акцію "Бажаємо здоров’я", 
яка була ініційована Харківським обласним 
військовим комісаріатом. Члени Ради Лідерів 
під час спілкування з військовим комісаром 
Краснокутського районного військового 
комісаріату Нефьодовим Костянтином 
Миколайовичем вирішили, що учні ліцею 
будуть випікати печиво для бійців АТО, які зна-
ходяться на лікуванні в Харківському госпіталі.

Групи добровольців три дні поспіль ви-
пікали печиво в лабораторії „Кухар. Кондитер” 
за рецептами, які були презентовані як домашні 
рецепти учнями ІІІ курсу. До акції долучилися і 
мешканці гуртожитку. Вони, в свою чергу, від-
шукали рецепти ласощів для поранених бійців 
в мережі Інтернет. Члени гуртка „Комп’ютерний всесвіт” 
займалися оформленням упаковки для готової продукції.

Жоден учень не стояв осторонь акції – залюбки здавалися 

Бажаємо здоров’я

кишенькові кошти для придбання продуктів, необхідних для 
випічки. По завершенню акції Радою Лідерів було проведено 
соціологічне опитування.

„Мені сподобалась атмосфера, в якій про-
ходило випікання печива. Я радий, що я брав 
участь у приготуванні печива, особливо спо-
добалось готувати разом зі своїми друзями. 
Сподіваюсь, що ми подаруємо хоч невелику 
радість для бійців, які знаходяться в госпіталі”, 
- такими були відгуки учнів.

Участь у цій акції ще більше здружила нас, 
зробила мудрішими та окрилила відчуттям зна-
чимості у цей нелегкий для нас час.

МАЛЬЦЕВ ДМИТРО,
Президент Ради Лідерів

Краснокутського професійного 
аграрного ліцею

Декор новорічної ялинки з давніх 
пір є одним з головних ритуалів у про-
цесі підготовки до новорічного свята. 
Сьогодні не важко купити ялинкову 
іграшку на будь-який смак і стиль. Але 
коли хочеться отримати самому або 
подарувати комусь щось оригінальне і 
душевне — саме час задуматися про те, 
як зробити новорічні прикраси своїми 
руками.

В переддні Нового року в бібліотеці 
Краснокутського професійного аграр-
ного ліцею працювала новорічна студія 
Ельфів та Фей. Бібліотекарем ліцею 

Новорічний HAND MADE 
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проводився майстер-клас, під час якого 
всі бажаючі учні ознайомилися з нюан-
сами виготовлення іграшок на ялинку 
з підручних матеріалів. Прикраси на 
новорічну ялинку учні виготовляли 

своїми руками зі звичайної вторсиро-
вини, тобто, з того, що люди зазвичай 
викидають у відро для сміття. Були у 
пригоді папірці, пластикові пляшки, 
лампочки, нитки, шматочки тканини. В 

цьому році новорічна ялинка в нашому 
клубі виглядала напрочуд гарною і кре-
ативною. По завершенню новорічного 
вечора біля ялинки утворилася черга з 
бажаючих зробити фото з унікальною 
лісовою красунею.

Учасники новорічної студії Ельфів 
та Фей переконались, наскільки просто 
створити щось нове, не витрачаючи за-
йвих коштів.

Дуже приємним було відчуття, 
що створюючи іграшки на ялинку із 
вторинної сировини своїми руками, ми 
не лише розвиваємо естетичні смаки, 
а й сприяємо збереженню чистоти 
природи.

ЯРОШЕНКО ВІКТОРІЯ, 
староста гуртка „Юний журналіст” 

Краснокутського професійного 
аграрного ліцею

Такими словами 12 жовтня в акто-
вому залі гуртожитку Шевченківського 
професійного аграрного ліцею розпоча-
лась загальноліцейна лінійка під гаслом 
«Відповідь нескореного народу», при-
свячена Дню Захисника України. 

Захід був організований та про-
ведений викладачем предмета «Захист 
Вітчизни» Шило Олександром 
Федоровичем спільно з учнівським 
самоврядуванням.

На святкову лінійку завітали пред-
ставник військкомату та наш випус-
кник, а нині учасник АТО. 

Учні підготували для гостей 
концертну програму. Зі сцени лунали 
патріотичні пісні та вірші, слова вдяч-
ності воїнам - захисникам нашої дер-
жави, присутні мали змогу переглянути 
короткі відеофільми про військові дії на 
сході. Згадали і часи козацтва та свято 
Покрови. 

Заходи до Дня захисника України
Цвітуть тюльпани чорні в Україні, 

Зривають їх дружини й матері,
«…Присвоїти посмертно…»  

В домовині
Лежить проміння згаслої зорі…

А блокпости обстрілюють 
чужинці,

Чиєсь дитя стає мішенню знов…
Іде війна!.. Іде війна, Вкраїнці!..

Іде війна за смерть – не за любов!

Продовжили захід гості, які розпові-
ли про свою участь в антитерористич-
ній операції. Учні, затамувавши подих,  
слухали розповідь гостей.

 Після лінійки присутні вшанували 
пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

13 жовтня в ліцеї пройшли виховні 
години на тему: «Покрова - покрови-
телька козацтва». Учні  ознайомилися з 

історією виникнення свята, традиціями, 
народними прикметами, переглянули 
презентації про чудодійну силу ікони 
Пресвятої Богородиці.

Не залишились осторонь активісти 
відділення «Кухар. Кондитер». Вони  
привітали військових, які воюють на 
Сході країни, смачною випічкою та 
листівками з побажаннями перемоги.  
Подарунки були передані волонтерам. 

Такі заходи сприяють вихованню 
патріотів та гідних громадян нашої 
держави.

ГОЛОМЬОДОВА ІННА, 
Президент учнівського 

самоврядування 
Шевченківського професійного

 аграрного ліцею
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           Всі разом ми збираємось так часто,
          Владнати всі проблеми нам підвласно.
          Країну  нашу хотіли б ми змінити,
          Щоб кожен міг  у ній добро творити. 

                   Ліцеїв в Слобожанщині багато:
                   В них кожен здатен  всі проблеми подолати,  
                   Нам  двері для навчання всі відкриті
                   Багато що залежить від цієї миті!

           Вкраїна мила! Я до тебе  лину,
           Бо  тут моє  коріння, бо тут  моє життя!
           Я в ній живу, бо тут моя родина, 
           Я вірю, що настане щасливе майбуття!

      Ми доб’ємось всього, чого бажаємо,
       В що віримо, що серцем відчуваємо.

            Зробімо перший крок, а  далі їх багато,
                    Бо  здатні ми і гори підкоряти!


