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ної  ради учнівського самоврядування  
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Нові умови - нові можливості, під таким гаслом працюють лідери учнівського само-
врядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області.

Діяльність учнівського самоврядування у закладі освіти важко переоцінити. Вона на-
правлена на підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, на розвиток ініціативи та творчої само-
діяльності учнів. Переконана, що молоді люди, без зайвого пафосу, є не лише майбутнім, а й теперішнім будь-якої 
країни. Молодь формує тренди, задає планку для інших поколінь, формує прогресивний напрям розвитку суспільства. 
Відкритість до всього нового та оригінальність мислення дають змогу молодому поколінню генерувати ідеї. До речі, 
Україна переживає справжній бум молодіжних ініціатив, громадських рухів, культурних заходів, стартапів та бізне-
сових ідей. 

Саме в такий час ми з вами живемо, повному невизначеності і змін. І наша із вами задача розкривати в цих змінах 
нові можливості, шукати нові шляхи. Таким чином, метою нашої діяльності є впровадження учнівських ініціатив в 
умовах сьогодення. Кожен учасник має змогу поділитись ідеями та напрацюваннями в обласній газеті «Вісник само-
врядування профосвіти».
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В кінці грудня у ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області»,   в 
гарну передноворічну пору очікування 
чудес, відбулося свято Святого Миколая 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей з осо-
бливими потребами.

Захід був організований за під-
тримки колективу IT компанії "EPAM" 
та Благодійного фонду "Майбутність і 
Надія", основною метою якого є допо-
мога та підтримка дітей, які опинились 
у кризових життєвих ситуаціях.

Відкриваючи офіційну частину, 
директор Регіонального центру 
Геннадій Амірбеков висловив подяку 
співорганізаторам дійства, людям, які 
сповнені щирої батьківської любові та 
ніжності, які не шкодують ні сил, ні 
часу, роблять все можливе аби майбуття 
дітей було кращим. Заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Ірина 
Колеснік висловила плани та побажан-
ня, на подальшу плідну співпрацю між 
Регіональним центром та Благодійним 
фондом "Майбутність і Надія" у нових 
проєктах. 

А далі розпочались новорічні дива! 
Справжнім сюрпризом стали різно-
манітні і дуже корисні подарунки від 
колективу IT компанії "EPAM". Для 
успішного дистанційного навчання 
учні отримали планшети та телефони, 
а для оволодіння обраними професіями 

А ЧИ ВІРИТЕ ВИ В ДИВА?

якісні набори інструментів. Напиклад, 
майбутні зварники та монтажники 
гіпсокартонних конструкцій отримали 
інструмент провідної торгівельної 
марки Дніпро-М.

Неможливо передати словами 
реакцію учнів на такі щедрі подарунки. 
Щире захоплення, враження, вдячність 
- це все читалось у їхніх очах! Лунали 
гарні побажання, привітання, теплі 
слова і, звісно ж, подяки гостям заходу.

Завершили святкування чаюванням 
із солодощами у чудовому настрої і 

з повною впевненістю, що дива все ж 
таки існують! Безперечно, цей захід 
об’єднав усіх гостей, найкращою куль-
мінацією події було бачити захоплені 
очі та щасливі посмішки одне одного. 

Дякуємо всім, завдяки кому ця пере-
дноворічна казка відбулась.

ВАЛЕРІЯ РОПОТИН, 
президент учнівського само-

врядування ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти будівельних  

технологій 
Харківської області»
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Робота  культурно- масового сектора 
Ради учнівського самоврядування

Я,  Лопатка Єлизавета, в своїй 
статті розповім про роботу  культурно 
- масового сектора Ради учнівського са-
моврядування. ДПТНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти ресторанно-
готельного, комунального господар-
ства, торгівлі та дизайну»

Розвиток учнівського самовряду-
вання і взагалі учнівського позауроч-
ного життя в нашому центрі – одне 
з пріоритетних напрямків для всіх 
учасників виховного процесу: адміні-
страції центру, викладачів, майстрів, 
учнів,  а також батьків. Спектр заходів, 
які пропонуються і проводяться, досить 
великий: починаючи від художньої 
самодіяльності, вокальних, танцюваль-
них конкурсів, клубів КВК, спортивних 
заходів до інтелектуальних, серйоз-
них брейн-рингів та олімпіад різної 
тематики. 

18 листопада 2020 року серед учнів 
– першокурсників було оголошено про-
ведення інтелектуального конкурсу з 
проблем екології «В мене є ідея!» 

Організатором конкурсу був 
культурно-масовий сектор Ради учнів-
ського самоврядування.

Форма проведення: заочна
Номінаціями конкурсу було:
– дослідницькі екологічні роботи 

і проєкти за тематикою «Збережімо 
рідну Слобожанщину»; 

–  презентація про свій район, 
місцевість, де ти проживаєш щодо по-
кращення екології;

– репортаж з учнівських зборів, 
засідань за тематикою: «Екологічна си-
туація в моєму районі ( вулиці, селищі) 
і ідеї по її покращенню». 

На конкурс приймалися дослід-
ницькі роботи і проєкти з тематики 
покращення екології, презентації, лю-
бительські відеозаписи, фотозвіти про 
засідання, круглі столи тощо.

Цікаво, що ми побачили справжні  
цікаві ідеї. Екологічний стиль життя 
стає суспільно значущою філософією, 
яка вкорінюється в життя українців.  
Теми збереження екології у всіх на 
вустах. Учасники при підготовці своїх 
проєктів прочитали багато цікавого про 
збереження екології в інших країнах, 
про акції, які проводяться  там, про 
зелену економіку, про індивідуальний 

ЧИСТИЙ СВІТ В НАШИХ РУКАХ

вибір (як ми впливаємо на навколишнє 
середовище), про бізнес стратегії та 
розумні міста. А при захисті своїх про-
єктів продемонстрували не тільки свої 
знання місцевостей, де вони прожива-
ють, а і вказали на проблеми сучасної 
екології, запропонували шляхи покра-
щення життя  в рідному місті, селищі, 
окремої вулиці чи дома. Учасники 
конкурсу показали себе, як рішучих 
та  цілеспрямованих мешканців свого 
рідного міста, які хочуть дихати свіжим 
повітрям, проживати в чистій місцевос-
ті, купатися в чистих річках. 

Учасники проєкту  кинули виклик 
насамперед самим собі!

«… в країні  багато екологічних 
проблем, які не можна вирішити одним 
проєктом або створенням презентації. 
Однак регулярне висвітлення наявних 
проблем допоможе учнівської молоді 
більше розуміти, що зараз відбуваєть-

ся з екологією, як рухатися людству 
вперед і чого не варто робити, щоб 
прожити довше або ж покращити якість 
життя….»

 Протягом  трьох тижнів комісія, у 
складі якої були педагогічні працівники 
і батьки учнів,  працювала над вияв-
ленням найкращого в кожній номінації.  
15 грудня було оголошено переможців, 
вони отримали дипломи і цінні призи. 

Я гадаю, що після таких конкурсів 
наші учні стають дедалі активнішими 
та більш обізнаними. Їм слід пам’ятати: 
ПРИРОДА – НАШ ДІМ!

ЄЛИЗАВЕТА ЛОПАТКА, 
президент ради учнівського 

самоврядування ДПТНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти ресторанно-

готельного, комунального господар-
ства, торгівлі та дизайну»
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У Державному навчальному закладі 
«Харківське вище професійне училище 
№ 6» доброю традицією стало розпо-
чинати цикл Новорічних та Різдвяних 
святкувань саме в День Святого 
Миколая.

Ось і цього року 18 грудня за 
давньою доброю традицією директор 
училища Костоглодов В.М. разом з 
головою профспілкового комітету 
Білошенко Ю.М. привітали з при-
йдешнім святом учнів-сиріт та замість 
Миколая вручили електрочайники та 
солодкі набори дітям, що залишилися 
без піклування батьків. Вітаючи здобу-
вачів освіти  з Днем Святого Миколая, 
Василь Миколайович нагадав про одві-
чні цінності, які здавна символізують це 
свято, побажав, щоб оселі вихованців 
щодня наповнювались світлом радості, 
а серця - любов’ю до ближнього.

«Від щирого серця бажаю вам 
миру та злагоди. Бажаю, щоб віра та 
надія завжди були з вами, щоб у житті 
траплялися тільки приємні дива. Нехай 
Святий Миколай оберігає вас та настав-
ляє на добрі справи!», - побажав Юрій 
Миколайович.

«Запалили» головну ялинку учили-
ща директор з президентом учнівського 
самоврядування Константиновою 
Дар’єю. Дизайн та виготовлення 
новорічних прикрас вже традиційно 
віддали в руки дітей. Переважна біль-

НОВОРІЧНИЙ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ
New Year entertainment

шість ялинкових прикрас власноруч 
виготовлена вихованцями соціально 
незахищених категорій під керівни-
цтвом соціального педагога училища. 
Вони вклали в них тепло, любов та 
позитивну енергію. Новорічні іграшки 
діти виготовили із кольорового паперу, 
тканини, ниток, дерева у різноманітних 
техніках (витинанки, аплікації та ін.) із 
застосуванням декору та покладаючись 
на свій художній смак.

Після привітань від Святого 
Миколая в святково прикрашеному 
холі училища відбувся новорічний 
ентертеймент з побажаннями, подарун-

ками від Діда Мороза та снігуроньки 
та лотереєю передбачень на наступний 
2021 рік. Активну участь у проведені 
Новорічного та Різдвяного дійства взя-
ли учні – учасники художньої самоді-
яльності училища, члени театрального 
гуртка «Молодіжний арт» та вокальної 
студії. Вони виконали новорічні пісні, 
колядки та привітальні вірші.

ДАР’Я КОНСТАНТИНОВА, 
голова учнівського самоврядування 
ДНЗ “Харківське вище професійне 

училище швейного виробництва  
та побуту”
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У Державному закладі  профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище 
швейного виробництва та побуту» 
відбулася благодійна акція «Святий 
Миколай поспішає до кожної дитини», 
яку розпочали ще  в  листопаді. Вона 
тривала до 19 грудня.  Організував 
таку справу  волонтерський за-
гін «Сонячний»  при учнівському 
парламенті.  

Напередодні Дня Святого Миколая,  
різдвяно-новорічних свят усі ми завжди 
чекаємо дива, замовляємо омріяні 
коштовні подарунки. Однак є діти, які 
охоче чекають звичних речей або фрук-
тів чи солодощів. 

Тож ми переконані: карантин – не 
привід відмовитися від добрих справ! 
Тому члени волонтерського загону 
разом з учнівським парламентом ви-
рішили влаштувати свято для учнів 
соціальних категорій училища. 

Напередодні Дня Святого Миколая 
прибрали святково залу, підготува-
ли вірші, пісні та запросили учнів  
пільгових категорій, для яких розі-
грали святкове дійство, вручили  
подарунки.  Організація заходу  по-
казала, що більшість із нас розуміє, 
що світ тримається на добрі та на  

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 
«СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПОСПІШАЄ ДО 

КОЖНОЇ ДИТИНИ»

гарних вчинках. 
Учні закладу освіти завжди збира-

ють іграшки, дитячу літературу, засоби 
особистої гігієни, солодощі та дарують  
діткам з Комунального закладу со-
ціального захисту для дітей «Центр 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей».  Таку акцію проводять вже де-
кілька років поспіль. 

Ось і цього року  члени волонтер-
ського загону завітали до Центру та 
передали вихованцям подарунки разом 

з привітальними  листівками, адресова-
ними кожній дитині. 

У 2020 році учні закладу освіти 
вперше взяли участь у благодійному 
проєкті  «Олені Святого Миколая» 
та  до новорічних свят приготували  
подарунки для дітей прифронтових 
населених пунктів Донецької та 
Луганської областей. Волонтери з 
завзяттям  працювали, щоб втілити 
дитячі мрії: збирали кошти,  працювали 
з базою побажань дітей, розшукували в 
магазинах музичні інструменти. І таки 
виконали бажання дітей. Своїми діями 
учні училища переконали усіх, що  мрії  
можуть збуватися!  

Життя доводить, що волонтерський 
рух для нас, учнівської молоді, є не-
вичерпним джерелом можливості 
вчитися та сприяти розвитку солідар-
ності, відповідальності, милосердя, 
толерантності.

ЮЛІЯ ЛЮБИЦЬКА, 
голова парламенту Державного 
закладу професійно(професійно-

технічної) освіти «Харківське вище 
професійне училище швейного виробни-

цтва та побуту»
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Новорічні свята - це чудовий спосіб 
виявити свої творчі здібності. 

Напередодні новорічних свят у 
Люботинському професійному ліцеї 
залізничного транспорту відбувся ново-
річний батл «Хто в ліцеї головніший?» 
Гравцями стали збірні команд настав-
ників «Усмішка» і першокурсників 
«Рукавичка».

Свято розпочали молоді та таланови-
ті ведучі, а учениця другого курсу всім 
присутнім подарувала пісню «Різдвяна 
музика щастя». Суддями цієї непере-
вершеної гри були: директор, заступник 
директора з навчально-виробничої ро-
боти, заступник директора з навчально-
виховної роботи, методист, бібліотекар 
та лідер учнівського самоврядування. 

Кожна з команд приготувала  оригі-
нальну візитівку та проявила креатив-
ний підхід до виконання домашнього 
завдання.  А вболівальники нагороджу-
вали їх бурхливими оплесками.

Новорічний батл нараховував 6 кон-
курсів, після кожного з яких задавались 
питання на статистику. У першому 
конкурсі «Парочки» представнику від 
команди потрібно було знайти співвід-
ношення між країною та головним но-
ворічним персонажем. Другий конкурс 
«Музична скринька» став справжнім 
відпочинком. Представники кожної із 
команд мали прослухати відому ново-
річну або різдвяну пісню і показати її за 
допомогою жестів та міміки.  Конкурс 
третій «Вправність» передбачав вправ-
ність і влучність учасників команд. 
Вони влаштували справжню сніжну 
баталію. За 30 секунд їм потрібно 
було закинути 30 кульок у корзину. У 
четвертому конкурсі «Кубики» команди 
відгадували загадки, підбираючи для 
слова-відповіді правильні комбінації 
букв, які були намальовані на кубиках. 
П’ятий конкурс «Хто я?» - вгадування 
певного новорічного персонажу. 
Останній конкурс мав назву «Вірю – 
не вірю». Гравцям необхідно було за 
одну хвилину надати якомога більше 
правильних відповідей на питання, які 
стосувалися новорічних традицій у 
різних країнах світу.

НОВОРІЧНИЙ БАТЛ 
«ХТО В ЛІЦЕЇ ГОЛОВНІШИЙ?»

У кожному конкурсі команди ди-
вували глядачів своєю креативністю, 
артистизмом, енергією, гумором. Всі 
чудово справилися із завданнями. Це 
був справжній батл між збірними, оби-
дві команди виклалися на сто відсотків. 

«Рукавичка» (команда першокурс-
ників) переконалася, що їх наставники 
(команда «Усмішка») можуть бути не 
лише вимогливими і суворими, а й 
веселими та творчими.

У ході запеклої боротьби з рахунком 
36-35 перемогу здобула команда педа-
гогів «Усмішка» та отримала золотий 
сертифікат і солодкий подарунок, а 

команда першокурсників «Рукавичка» 
стала призером, за що нагороджена 
срібним сертифікатом та солодощами.

Новорічний батл між наставниками  
та першокурсниками пройшов у теплій 
і дружній атмосфері. Було весело, 
драйвово і святково! Після завершення 
заходу і гравці, і ведучі, і судді, і глядачі 
були в гарному настрої. 

Бажаю усім веселих новорічних 
свят!!!

ВАЛЄРІЯ ГЕТТА,
лідер учнівського самоврядування

Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту
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2020 рік видався для здобувачів 
освіти Чугуївського регіонального 
центру професійної освіти зовсім не 
багатим на масові заходи та події, тому 
учнівська молодь щиро раділа кожній  
можливості зібратися разом та активно 
і весело провести свій час. 

У вересні учнівському Парламенту 
закладу було запропоновано організува-
ти участь в акції «Побачив? Прибери!», 
яка під назвою “WORLD CLEANUP 
DAY” цього року проходила на тери-
торії 180 країн світу, в рамках щорічної 
програми всесвітньої організації Let's 
Do It! World. Акція, як і сама програма 
в цілому, спрямована на боротьбу з про-
блемою засмічення планети твердими 
відходами.

Актив учнівського Парламенту радо 
прийняв виклик та приступив до орга-
нізації акції. Сам захід пройшов в за-
кладі 19 вересня. Під час акції здобувачі 
освіти разом з працівниками не лише 
прибрали територію центру від сміття, 
але й навели порядок на прилеглих те-
риторіях. Учнівський Парламент, не без 
допомоги адміністрації закладу, контр-
олював дотримання протиепідемічних 
заходів, техніку безпеки, наявність 
засобів індивідуального захисту, ін-
вентарю та найголовніше – гарного на-
строю у всіх учасників заходу. Велике 
прибирання закінчилося чаюванням на 

ПОБАЧИЛИ! ПРИБРАЛИ! ВІДПОЧИЛИ!

свіжому повітрі.
Подібні акції постійно проходять 

по всій території країни та вже стали 
звичайною справою в повсякденному 
житті, але скористатися можливістю 
зробити звичайну, навіть для декого 
нудну, справу цікавою подією, вико-
ристати її для підняття патріотичного 
та дружнього духу свого колективу під 
силу далеко не кожному. 

Результати акції в Чугуївському 
регіональному центрі професійної 

освіти показали, що ми вміємо органі-
зовуватися, працювати та відпочивати. 
Ми - сильна та дружня команда, яка 
завжди рада поповненню своїх лав 
однодумцями!

МИКИТА ЛУК’ЯНЧЕНКО,
голова сектору учнівського 

парламенту з проведення дозвілля 
ЗП(ПТ)О “Чугуївський регіональний 

центр професійної освіти 
Харківської області”
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Дистанційне навчання, карантинні 
обмеження змінили умови навчання 
та  взагалі наше учнівське життя, якщо 
для когось це стало проблемою, то для 
активної молоді ДНЗ «Ізюмський регі-
ональний центр професійної освіти» 
відкрилися нові можливості, набуття 
нових вмінь та навичок.  

Адже віддалене навчання можливе 
не лише у офіційній освіті – це ж і шанс 
отримати неформальну освіту. Безліч 
освітніх платформ, навчальних відео, 
майстер-класів не дають нудьгувати 
тим, хто реально хоче змінити світ і 
дізнатись щось нове. 

У нашому закладі вже багато років 
проходять конкурси бізнес-ідей, учнів 
навчають основам проєктної та під-
приємницької діяльності. Виявляється, 
можна заробляти гроші і водночас до-
помагати своїй громаді, людям навколо 
себе. Це те нове, що нині об’єднує два 
напрямки – бізнес та  соціально -  гро-
мадську активність.  

 От і наше самоврядування взяло 
активну участь у новій програмі 
«Соціальне підприємництво - майбутнє 
молоді!», мета якої навчити актив-
них молодих людей соціальному 
підприємництву. 

Так з кінця 2020 року активісти 
учнівського самоврядування нашого 
навчального закладу стали учасниками 
проєкту «Соціальний бізнес для тебе» в 

НАВЧАЄМОСЬ СОЦІАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВУ

рамках реалізації проектів «Київський 
Діалог» за підтримки Міністерства 
Закордонних Справ Німеччини.  
Київський Діалог – це українсько-
німецька програма підтримки ло-
кальних ініціатив для демократичних 
перетворень в Україні, заснована у 2005 
році.

Цей проєкт створений для на-
вчання соціальному підприємництву 
молоді Ізюмщини, Балаклійщини та 
Борівщини віком 14-18 років.

Метою проєкту було:
− залучити молодь 14-18 років до 

вирішення проблем у громаді шляхом 
формування бізнес-ідей;

− навчити їх основам соціального 
підприємництва на практичному 
досвіді;

− сформувати майданчик для розви-
тку підприємництва;

− залучити місцевих інвесторів для 
реалізації молодіжних бізнес-ідей та 
вирішення проблем у громаді;

− створити нові мережі зв’язків між 
підприємцями, молоддю та працівника-
ми органів місцевого самоврядування;

У проєкті взяло участь чотири 
учні нашого закладу: Діана Майба, 
Єлизавета Чабан (гр. К-318), Катерина 
Ільїнська та Вікторія Суббота (гр. 
КС-319).

П’ять днів тривало навчання, але 
не просто навчання, це трансформація  
кожного з учасників, зміна мислення, 
зміна погляду на себе, на своє місто.

Здається, що складного? Подивись 
навколо себе і побачиш купу проблем: 

− дороги, 
− сміття, 
− освітлення вулиць тощо. 
Але чи може звичайна молода люди-

на віком 14-18 років впливати на все це?  
Може, якщо починати з малого – спро-
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буй вирішити якусь малу проблему, а 
потім переходь до наступних.

Як? Ми вже звикли до того, що 
можна написати учнівський проєкт або 
попросити гроші – і все, проблема буде 
вирішена. Але це працює не завжди і не 
системно.

Зараз в Україні швидко набирає 
обертів розвиток соціального під-
приємництва, стартував проєкт з 
впровадження шкільного соціального 
підприємництва, навіть вже підручник 
є! Молодь може просто у своєму на-
вчальному закладі створити бізнес, 
навчитися підприємницькій діяльності, 
долучитися до соціальних проєктів. Це 
рушійна сила розвитку не тільки школи, 
ліцею, але і цілої громади.

Теж саме робили наші учасники – і 
вирішення проблеми трансформували в 
бізнес-ідеї. Чи завжди це можливо?

Звісно ж ні.
Але наші учасники працювали 

вперто і завзято – робили дерево про-
блем, брейнштормили і напрацьовува-
ли ідеї для вирішення проблем, робили 
прототипи.  

Як це по 3 години у ZOOM кожного 
дня? Це нелегко

Також ми створювали комікси, пре-
зентації, діаграми Ганта. Презентували 
запрошеним гостям – голові Борівської 
громади, головам громадських органі-
зацій, підприємцям. Зараз готуємося 
до презентації ідей в своїх навчальних 
закладах, для інших представників біз-

несу, громадськості. Дякуємо тренерам, 
які допомагали і мотивували  нашу 
молодь – Віктору Конопкіну, Павлу 
Коляпіну, нашим координаторам.

Результат був очікуваним! Суббота 
Вікторія, член ради учнівського само-
врядування, пройшла курс навчання 
та отримала сертифікат, що надає мож-
ливість приймати участь у подальшій 
роботі проєкту. 

Проєкт не завершився, він тримає і 
надалі. 

 КАТЕРИНА ІЛЬЇНСЬКА, 
голова учнівського

самоврядування ДНЗ «Ізюмський 
регіональний центр професійної 

освіти»

Цей навчальний рік став для мене 
новим етапом в житті, напевно, як і для 
багатьох першокурсників, які вступили 
до  ДПТНЗ «Харківське вище профе-
сійне училище будівництва».

Мені було цікаво в закладі освіти 
з першого дня, нас відразу занурили 
в культурно-суспільне життя.  Як  ка-
жуть, не хвилини спокою.  Спочатку 
відбувся місячник першокурсників. 
Ми знайомилися з училищем, воно 
дізнавалося про нас, і як підсумок – 
конкурс талантів  «Мить слави».  Я 
пишаюсь, що наша група КК-3 посіла 
перше місце.  А потім мене обрали до 
Парламенту училища і довірили його 
очолити.  Планів було багато, але нас 
відправили в жовтні на дистанційне 
навчання. Це не стало перепоною, ми, 
члени Парламенту, збиралися через 
Zооm, обговорювали наші проблеми 
і планували своє дозвілля під час ка-
рантину.  Спочатку ми сподівалися, що 
будуть справжні заходи з глядачами в 
актовому залі, але карантин тривав.

У плані у нас було проведення кон-
курсу «Міс училища» в листопаді, а в 
грудні мали зійтися в поєдинку юнаки 
в конкурсі «Містер училища».  На 
жаль, два таких класних заходи могли 
не відбутися – і тоді Парламент при-
йняв рішення об'єднати два конкурси 

КОНКУРС 
«МІС ТА МІСТЕР УЧИЛИЩА»

та провести один –  «Міс та містер 
училища» в режимі онлайн.  Нас під-
тримали всі: заступник директора з 
навчально-виховної роботи Фурсова 
Т.О, керівники гуртків Кисельова К.В, 

Канівець О.О. і наші улюблені класні 
керівники та майстри. І почалася робо-
та. Про онлайн-конкурси ми розповіли 
на старостаті. Через день вже почали 
надходити заявки на участь від юнаків 
та дівчат.  До речі, я теж брав участь в 
конкурсі і посів друге місце.

Але це все було потім.  Ми зібрали 
для участі в конкурсі 16 заявок, але до 
початку конкурсу –  показу відеороликів 
виконаних завдань  залишилося тільки 
11 учасників, але найбільш захоплених, 
впевнених, ризикових і талановитих.  
Ми пройшли великий шлях довжиною 
в місяць, коли готували конкурси в учи-
лищі, вдома, на вулиці, репетирували з 
ранку до вечора, знімали відеоролики 
та перезнімали їх, здавалося, що ми не 
встигнемо до призначеного часу.  У нас 
все вийшло – 17 грудня ми відкрили 
конкурс «Міс та містер училища» в 
режимі онлайн  нашими візитками.  А 
тепер  про конкурсні завдання,  через 
які ми пройшли:

–  відео візитка: «Мої мрії»; 
– для дівчат – «Дефіле», а для юна-

ків – «Я і спорт»;  
– конкурс есе – «Моя професія – моє 

майбутнє»;  
– для дівчат – конкурс: «Мій 

улюблений десерт», для юнаків:                
«Майстер до всього здатний»;
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– для дівчат – конкурс:  «Фотопортрет 
на згадку»; для юнаків:  «Неочікуваний   
ракурс»;  

–  конкурс «Мої таланти. Я – творча 
людина»

Кожен день  в Інстаграм  викладали 
по одному завданню.  І ви знаєте, ви-
явилося, що багато їх чекають (навіть 
незнайомі люди), вболівають і пере-
живають за нас.  Це було так приємно.

День підбиття підсумків конкурсу 
чекали всі. 29.01.2020 адміністрація 
училища запросила учасників на уро-
чисте закриття конкурсу і оголошення 
переможців.  Ми хвилювалися, але 
розуміли, що будуть  і переможці, і 
переможені, хоча для всіх нас  – це була 
справжнісінька перемога над собою, 
своєю невпевненістю.

Міс училища стала – Горстка Аліна, 
учениця групи КК-4.

Містер училища став – Кириленко 
Гліб, учень групи ШЛП-21

Принцеса глядацьких симпатій 
стала – Мокіна Аліна, група КК-2

Після конкурсу ми всі подорос-

Міс та Містер училища - 2020

лішали, позитивніше стали дивитися на 
життя і зрозуміли, що кожен прожитий 
день без задоволення від виконаної 
задачі – це втрачений день в житті не 
тільки людини, а й країни. Мої по-
бажання лідерам: не зупинятися перед 
труднощами.  Нехай кожен день стане 

для вас відкриттям нових можливостей.  
Тільки так і не інакше.

ЯН БЛАГИ, 
голова правління парламенту

учнівського самоврядування ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне училище  

будівництва»

Усе в житті змінюється: часом на 
краще, часом на гірше. Коли ходиш до 
ДНЗ «Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних меді-
атехнологій та машинобудування», там  
все зрозуміло: уроки, перерви, спілку-
вання, гуртки, спортивні секції; якщо 
маєш предметні здібності, то відвідуєш 
предметний гурток,  і так щоденно. 

Все змінюється, коли  в нашому 
житті з’являються  нові обставини. 
Треба  швидко  навчитися орієнтуватися 
в незвичних  умовах та пристосовувати-
ся до  нових вимог.

У березні  наша країна в один  день 
пішла на жорсткий карантин, що був 
запроваджений  у зв’язку із  розповсю-
дженням вірусної інфекції. 

Класні керівники та майстри ви-
робничого навчання дуже швидко   
оговталися. Почалося дистанційне 
навчання, хоча із деякими труднощами. 
Щодня у телефонному режимі або  у 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ  
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

вайбері з нами велося спілкування щодо 
здоров’я, навчання, емоційного, психо-
логічного стану. До роботи з учнями 
підключилися психолог та соціальний 
педагог, які надавали практичні поради, 
як знайти себе в умовах пандемії. Тому 
спілкування з майстрами, класними 
керівниками та викладачами не при-
пинялося жодного дня.

Сучасне молоде покоління дуже 
добре орієнтується в комп’ютерних 
технологіях та знаходить розваги в 
соціальних мережах, тому   заповнити                   
своє дозвілля  можна, не виходячи з 
дому. 

До того ж, майже щодня  надходили 
посилання  щодо можливості онлайн-
освіти, організації роботи гуртків, 
проведення правового лекторію, необ-
хідності фізичної активності під час 
карантину. Обговорювалися  правила  
безпечної роботи за комп’ютером, про-
блеми кібербулінгу,  проводилися бесі-

ди щодо профілактики правопорушень 
та відповідальності за скоєні злочини. 
Проводилися  онлайн тематичні години 
з відзначення знаменних  та календар-
них дат. 

Але що  найцікавіше, під час ка-
рантинних обмежень можна здійснити  
віртуальні подорожі історичними 
об’єктами Харкова, користуючись 
додатком KharkivHeritage (Спадщина  
Харкова). За допомогою пошукових 
систем Coogle Chome, Opera, Firefox 
можна здійснити цікаві подорожі 
унікальними природними куточками 
нашої країни, земної кулі, побувати 
в музеях, виставкових галереях, у 
театрах, на концертах,  навідатись до 
єгипетських пірамід, піднятися високо 
в гори або спуститися до глибин океану, 
тобто отримати задоволення, навіть не 
виходячи з дому.  

До речі, можна переглянути The 
Village Україна, що  збирає в одну 
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підбірку цікаві YouTube-канали, які 
допоможуть вирішити  побутові  про-
блеми та полегшити життя. Такі, як, 
наприклад, канал  The Q  це   відео 
уроки, за якими можна швидко зробити 
цікаві речі з будь-яких підручних мате-
ріалів або 99% DIY канал,  присвячений 
різним саморобкам, а також цікавим 
експериментам, Hand Made канал  все 
про рукоділля. 

Готуючись до новорічних свят, 
учасники гуртка технічної творчості 
з елементами прикладного мистецтва 
«Креатив-майтерня» скористались 
ідеєю одного з YouTube-каналів 
та створили колаж  новорічної  ві-
тальної  листівки,  яку  відправили 
на  Всеукраїнський конкурс образот-
ворчого та декоративно-ужиткового 
мистецтва «Різдвяний ангел», що про-
водиться Громадською організацією 
«ДАНА  АРТ» м. Хмельницький, де 
посіли третє місце у номінації колаж 
з елементами  паперової пластики. 
Допомагав у виготовленні листівки 
керівник  гуртка Чурсін І. В.  

Також цікаві ідеї для дозвілля 
надають координатори євроклубу 
«Меридіан», що діє у нашому Центрі. 
Протягом минулого року ми мали змогу 
знайомитися із країною Євросоюзу, 
нашою близькою сусідкою  Польщею. 
Кінцевим підсумком роботи євроклубу 
є буклет, куди ввійшли найкращі  мате-

ріали  проєкту. 
У передостанній тиждень грудня із 

застосуванням  системи відеоконферен-
цій Zoom відбулося засідання учасників 
нашого євроклубу.                                    

 Вирішили, що  наступним кроком у 
плані знайомства із країнами Євросоюзу 
буде Королівство Нідерландів 
(Нідерланди). Обговоривши  план  ро-
боти євроклубу, зрозуміли, що ми май-
же нічого не знаємо  про Королівство,   
тому заплановано створення презен-
тацій та повідомлень про географічне 
розташування,  історію, культуру, 
освіту,  економіку цієї скандинавської 
країни. Попереду віртуальне знайом-

ство  з традиціями, звичаями, побутом,  
духовним світом  та з особливостями 
життя нідерландців. 

 Гадаю, для людини, яка що-
дня хоче  пізнавати щось нове, немає 
перешкод,  навіть таких як карантинні 
обмеження.  Наші побажання: мрійте, 
здійснюйте мандри, знайомтесь з ціка-
вими людьми,  і тоді ваше життя буде 
насичене подіями та враженнями. 

АЛЬБІНА КЛИМЕНКО, 
президент учнівського парламенту 

ДНЗ «Харківський регіональний
 центр професійної освіти 

поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування»

У 2020 році Куп’янську виповнило-
ся 365 років. Для історії – це мить, а для 
куп’янчан  – довгі роки наполегливої 
праці, навчання, страждань та перемог. 
Усі ми чекали цього свята з особливим 
настроєм – водночас піднесеним і хви-
люючим, адже день народження міста 
– свято особливе.

Куп’янськ – місто з багатою історі-
єю, працьовитими людьми, серед  яких 
є видатні вчені, митці, літератори, герої 
славетних битв і трудових звершень. 

Святкування Дня міста   відбувалось 
у незвичному  форматі.

Головні урочистості: конкурс 
краси, розважальні програми, виступ 
кроссовер-оркестру Prime Orchestra 
та феєрверк відбулися на Центральній 

ВИДАТНА ПОДІЯ КУП’ЯНЩИНИ
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площі міста. 
Як президент учнівського само-

врядування я ініціювала участь 
Державного навчального закладу 
«Куп’янський регіональний центр 
професійної освіти»  у святкуванні 
урочистостей,  присвячених Дню міста 
особистим прикладом. Взяла участь у 
міському відкритому конкурсі віршів 
«Я люблю тебе, рідне місто!», який від-
бувся 28 серпня. Демонструючи   май-
стерність, яку набула в  театральному 
гуртку ДНЗ «Куп’янський регіональний 
центр професійної освіти», я зізналась 

в любові рідному місту, своїй маленькій 
Батьківщині. У номінації «Краще декла-
мування віршів про місто Куп’янськ» 
в другій віковій категорії від 15 до 30 

років з віршем місцевої поетеси  Надії 
Симоненко «Місто на схилі» здобула   
перемогу,  за що  отримала несподівані 
призи.  

Третьокурсниця Тутова Дар’я,  
майбутній перукар – модельєр, під-
тримала мою ініціативу, взявши участь 
у конкурсі  «Міс Куп’янськ – 2020!».  
На  4 етапах: «Візитна картка – це я!», 
«Ерудиція», «Богині» та «Бал краси» 
конкурсантки  дуже старалися: вони 
дефілювали, танцювали, відповідали 
на цікаві запитання та навіть власноруч 
виготовляли костюми слов’янських 
богинь. Журі оцінювало дівчат за ба-
гатьма критеріями: вміння триматися 
на сцені, ораторське мистецтво, артис-
тичність, креативність та пластичність. 
Завдяки великій та активній групі 
підтримки юнаків та дівчат учнівського 
колективу, високому рівню підготовки 
серед  слов’янських богинь наша Дар’я 
отримала звання  «Міс Чарівність».

Наш учнівський колектив пишаєть-
ся своїми талантами! 

 
ДАР’Я РАДЧЕНКО, 

президент учнівського
самоврядування ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної 
освіти»

Швидко плине час: тільки-но були 
першокурсниками, а вже відлітають 
у самостійне життя наші учні, випус-
кники Первомайського професійного 
ліцею. Більшість з них залишились ві-
рними обраній професії і знайшли своє 
місце у галузі харчової промисловості 
– у відомих ресторанах, кафе, піцеріях, 
на підприємствах різних форм власнос-
ті, а дехто нині працює за кордоном.

Успішні випускники Первомай-
ського професійного ліцею –   наша 
гордість! Особливо приємно це від-
значити, коли вони повертаються до 
рідної Альма-матер, щоб поділитися 
своїми здобутками з учнями й ви-
кладачами. Свідченням цього є візит 
випускника ліцею Сергія Бабіна.  Су-
шеф  Харківського ресторану «Pasific 
spon» показав майбутнім кухарям свою 
майстерність при приготуванні  страв: 

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД НАШИХ 
ВИПУСКНИКІВ – СПРАВЖНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!
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«Свинина на кістці з гарніром» та 
«Сьомга із соусом». 

Учні груп з професії «Кухар, конди-

тер» І, ІІ та ІІІ курсів були задоволені 
побаченим, отримали багато нових 
знань та цінних порад від майстра 

високого класу. Учасники заходу ді-
йшли  висновку, що обмін досвідом 
сприяє підвищенню їх майстерності та 
професійності.

Також у вересні в кухні-лабораторії 
кухарів, кондитерів було проведено 
майстер-клас, який провів випускник 
нашого ліцею Кисляк Євген. На даний 
час Євген працює у Польщі шеф-
поваром піцерії «MisterPizza». Він 
продемонстрував приготування таких 
страв, як «Бургер з соусом “Барбекю”» 
та «Паста з трюфелями», поділився 
знаннями та набутим досвідом. Учні 
дізналися технології приготування єв-
ропейських страв, набули нових знань 
та розширили свій кругозір.

ЄЛИЗАВЕТА МАКАРОВА,
голова ради самоврядування

Первомайського професійного 
ліцею

Нам довелося жити в складні часи. Пандемія змінила 
звичне життя.

Спочатку було весело – не треба ходити до ліцею. Але 
це дуже швидко минуло. Навчальний заклад впорядковував 
наше життя, там ми почувались у безпеці, зустрічались з 
друзями, спілкувались з дорослими, яким довіряли.  

Найбільше ми сумували за своїми друзями. А друзі, як 
звісно, не полишають у біді.

З центром  «КОМПАС» ми співпрацюємо  у рамках 
проекту  «Підлітки поза увагою: покращення доступу до 

ЧАСИ НЕ ВИБИРАЮТЬ – 
В НИХ ЖИВУТЬ

інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для уразливих підлітків 
в Україні»  з осені 2018року.  За цей час ми прийняли участь 
в багатьох акціях, конкурсах,  конференціях, квестах, диску-
сіях, диспутах, тренінгах. Кожного разу ми з нетерпінням че-
кали чергової зустрічі з Андрієм Матвєєвим, Анею Березою, 
Наталією Комишан. Вона планувалась на квітень 2020 року. 
Форма  роботи – квест, наша улюблена. Між собою посу-
мували і змирились,  та  «Компас» не підвів.  Онлайн-квест 
«Наркотики  – не моя тема» перевершив усі сподівання. Ми 
побачили такі бажані обличчя наших тренерів, познайомили-
ся  з командами з Краснограду, Змієва, Лозової.  Наш ліцей 
захищало дві команди. 

Яке щастя в умовах ізоляції  мати  нагоду спілкування 
зі своїми  однолітками,  друзями, отримати корисні знання, 
відчути себе  в соціумі.

Протягом гри ми разом  пройшли  різноманітні інтерак-
тивні завдання,  відповідали на питання про шляхи передачі 
ВІЛ-інфекції,  методи контрацепції. Згадували  та обговорю-
вали  права людини та громадянина.

Найкрутішим було завдання на командоутворення. Так 
– так, вам не почулося. Ми в онлайні повинні були скласти 
пазл. Це іноді дуже складно зробити в реальному житті, коли 
усі знаходяться поруч. А тут онлайн! Але наша команда впо-
ралась з цим завданням на всі 100%!

Ми отримали цікаву інформацію та можливість  поспілку-
ватись, що суттєво покращило наш настрій. А ще – це була та 
гра, яку б я назвала «Перемога зовсім не важлива, найцінніше 
– розкіш спілкування!» 
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Влітку 2020 року «Компас» запросив нас на  #health_picnic.
Саме на  пікніку ми зрозуміли, що в’їдливе слово «профі-

лактика» – це не тільки нудні лекції на тему «не чіпай, не смій, 
пам’ятай про наслідки», а, перш за все, цікава альтернатива 
шкідливим звичкам, як то: а й навіюючи ігри, майстер-класи, 
інформаційні матеріалі, тестування швидкими тестами та 
консультації спеціалістів, які можуть відповісти на будь-які 
питання.

На  #health_picnic.  Майстер – клас з декупажу, як не 
дивно, зацікавив не тільки дівчат, а й нашу сильну половину 
команди. Зробити щось своїми руками, порадувати доробком 

маму, подругу, дівчину, яка подобається. 
Наркотики, алкоголь не заслуговують нашої уваги! 

Молодь може проводити час цікаво та з користю для себе. Ми 
прагнемо спілкуватись, отримувати  нову інформацію, знайо-
мимось з новими людьми, розвиватись як особистості. І дуже 
класно, що наш ліцей дає дам можливість так проводити час.

 
АЛЬОНА ВАРЕНЯ, 

голова учнівського
парламенту Зміївського професійного

енергетичного ліцею

Останніми роками визнано поши-
рення такого явища, як шкільний булінг 
або боулінг в учнівському середовищі. 
Це соціальна проблема всього світу. 
Діти починають цькувати слабших для 
того, аби затвердити свій авторитет, 
розважитися або отримати якусь ви-
году. Інші ж свідки цих дійств стоять 
осторонь та спостерігають, не вчиня-
ючи ніяких дій задля допомоги жертві 
або навіть підбурюють кривдника до 
фізичної розправи.

Отже, з  метою забезпечення прав, 
свобод та інтересів учнівської молоді, 
формування у здобувачів освіти здат-
ності протистояти булінгу, навичок 
ненасильницької поведінки, побудови 
конструктивного діалогу, створення 
особистої мирної стратегії поведінки 
в конфлікті, запобігання насильству 
в учнівському середовищі представ-
никами учнівського самоврядування 
Регіонального центру професійної осві-
ти електротехнічних, машинобудівних 

ТИЖДЕНЬ ПРОТИДІЇ  БУЛІНГУ В 
УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

та сервісних технологій Харківської 
області було організовано та проведено 
тиждень протидії боулінгу. 

В рамках тижня лідерами учнівсько-
го самоврядування разом із психологом 
закладу було проведено  ситуаційно-
рольову гру «Зупинимо булінг разом» 
та  виставку тематичних стіннівок 
щодо проблем булінгу», де було ви-
світлено поняття, причини й наслідки 
насильства, аспекти відповідальності 
неповнолітніх за вчинення насиль-
ства, розглянуто шляхи боротьби із 
насильством. Учасників заходу було 

залучено до бесіди-роздуму «Булінг в 
учнівському середовищі: профілактика 
і попередження».

Пізнавальними для учнів  були 
перегляди художніх та документальних 
фільмів:  «Взаємоповага – основа люд-
ських стосунків», «Сім’я без насиль-
ства», «Світ має бути без насильства», 
«Подорож у країну Доброти».

Лідери  разом з учнями дійшли 
висновку, що фізичне залякування, 
побиття, стусани, підніжки, поштовхи, 
блокування або дотики небажаним і 
неналежним чином – це все булінг! 
Соціальне залякування або цькування 
із застосуванням тактики ізоляції – це 
теж булінг!

Такі заходи спрямовані на те, щоб 
усі учасники могли зрозуміти, що у 
сучасному світі поруч із добром та 
радістю вистачає місця для жорстокості 
та насильства: насильству дорослих над 
дітьми, жорстокості одних дітей по від-
ношенню до інших.  Змінити наш світ і 
зробити його лише добрим за один день 
не вдасться нікому, але можна принай-
мні спробувати зменшити число зла.   

Адже життя – це великий про-
стір, велика таємниця, яка будується 
на певних цінностях. Ми не можемо 
уявити життя без людської доброти, по-
рядності, почуття гідності, працелюб-
ності, протистояння злу. Ми повинні 
пам’ятати про це.

КРІСТИНА РАШЕВСЬКА, 
лідер учнівського самоврядування 

Регіонального центру професійної 
освіти електротехнічних, машинобу-

дівних та сервісних технологій
Харківської  області
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Прекрасне свято – Новий Рік. Кожна 
дитина і доросла людина з нетерпінням 
чекають  цього свята. Здається, що тут 
незвичайного? Ми заводимо новий ка-
лендар, змінюємо в даті одну з цифр, а  
більше нічого не відбувається. Мабуть, 
кожен хотів би, щоб цей Новий рік прой-
шов незабутньо, чарівно, неповторно… 
Всі люди в душі є мрійниками. Кажуть, 
якщо в Новий рік загадати бажання, 
воно обов'язково здійсниться. 

Не обминув радісний, святковий 
настрій і Лозівський центр професійної 
освіти Харкіської області. Коли діти 
дорослішають, важливо зуміти зберег-
ти у їх серцях віру в чудеса. А Новий 
рік – це свято, коли чудеса трапляються 
кожну секунду.

Не зважаючи на  карантинні об-
меження, два останні тижні були яскра-
вими, насиченими та веселими для всіх 
учнів нашого навчального закладу.  Ще 
задовго  до свят здійснено  естетичне 
оформлення всіх кабінетів,  коридорів,  
оформлено безліч  фотозон.  

Учні разом з викладачами та май-
страми виробничого навчання завзято 
готували новорічні прикраси – шили 
з тканини та фетру,  вишивали, ви-
робляли з дерева та металу, випікали з 

Новорічна казка

солоного та імбирного тіста. Оскільки 
брендом цьогорічного свята є власно-
руч зроблені іграшки, то роботи наших 
учнів прикрасили нашу зелену красуню 
та новорічну фотозону. Поруч з голов-
ною ялинкою розмістилася виставка-
конкурс новорічних ялинок  та прикрас 
професійного спрямування.  А навколо  
кипіла робота з підготовки конкурсу 
на краще новорічне оформлення  при-
міщень центру.

Усі із задоволенням долучалися до 
створення свята в центрі, тому пра-
цювали  творчо й активно, утілювали  
власні креативні ідеї

Наш навчальний заклад  перетво-
рився  на справжній цех з виготовлення 
новорічних прикрас, подарунків та 
створення святкового дива.

У бібліотеці нашого навчального 
закладу  бібліотекарі разом з членами 
учнівського   самоврядування оформи-
ли креативну ялинку з підручників, під-
готували затишну фотозону, де всі охочі 
із задоволенням фотографувалися.

Уся підготовча робота проводилася з 
дотриманням протиепідемічних  вимог.

Новий рік - це свято, яке об'єднує 
людей, воно дає віру в щось світле, 
нове і цікаве. Позаду залишається все 
погане, все старе і непотрібне. У новий 
рік потрібно нести тільки найсвітліші 
почуття, найкращі наміри, адже багато 
залежить і від нас, яким буде наступний 
новий рік і що він нам принесе. 

АЛІНА ДРОЖЖИНА, 
президент ради учнівського 

самоврядування «Лідер» Лозівського 
центру професійної освіти 

Харківської області

Голодомор 1932-1933 років – страш-
на трагедія в історії нашої держави, 
яка забрала життя мільйонів людей. 
Невідома навіть точна цифра загиблих. 
Щоб не повторилися такі події, ми по-
винні знати і пам’ятати про них.

Напередодні Всеукраїнської акції 
«Запали свічку пам’яті померлим  
від голоду», приуроченій 87-й річниці 
Голодомору 1932-1933 років, по  
всій Україні проходили меморіальні 
заходи. 

Наш заклад ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти швейного ви-
робництва та сфери послуг Харківської 

«ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ  
1932-1933 РОКІВ  ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ …»
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області» не лишився осторонь і при-
єднався до вшанування пам’яті тих, хто 
загинув через голод. 

Радою учнівського самоврядування 
були підготовані і  проведені інформа-
ційні години спілкування «Моторошні 
дні в історії українського народу». В 
бібліотеці протягом тижня здобувачі 
освіти мали змогу переглянути книгу 
пам’яті жертв голодомору 1932-1933 
років по Харківській області та знайти 
там прізвища своїх родичів, які у ті 
страшні моторошні дні померли від 
голодної смерті.

Сучасний українець, зокрема той, 
що народився після 2000 року, розуміє 
трагедію Голодомору через статистику. 
Насправді рівень усвідомлення при-
ходить тоді, коли національна трагедія 
стає особистою, а це неможливо без 
ланцюжка народної пам’яті. 

Пам’ятаю, в першому класі вчитель-
ка запитала: в яких роках в Україні був 
Голодомор? Відповідь знала лише я. 
Звісно, не тому, що я була начитана чи 
національно свідома. 

Все просто: моя бабуся, Остапенко 
Анна Микитівна (в дівоцтві Проненко) 
народилася 14 листопада 1927 року  в 
Харківській області, Красноградський 
район, село Хрестище. Вона мені  
розповіла про ті далекі часи, як в 1929 
році родину розкуркулили. На час 
голоду 1932/1933рр. жили дуже бідно, 
з голоду почали пухнути. В родині було 
5 дітей. Поблизу була скирта віки, то 
вночі мама ходила вибирати зернятка,  
в ночі варили їх на печі, годували всіх, 
а вдень нічого не їли. Щоб вижити: су-

шили листя з берестка, дикий щавель, 
мерзлу картоплю, яка залишилася в 
землі після збору врожаю, пекли коржі 
із сушеного листя та мізерної частки 
борошна.

Коли стало зовсім скрутно із 
харчами, батько перевіз родину до 
Колонтаєва, влаштувався на роботу в 
млині, зміг врятувати всю свою родину, 
так і вижили. 

Коли бабуся згадувала про 
Голодомор, завжди плакала. Казала, 
що на вулиці майже всі дітки померли, 
багато родин не пережили тих часів. 
Голодомор став для моєї сім’ї, як і для 
всієї нації символом чергової спроби 
винищення України.

Пам’ять народу – це дуже сильна 
зброя. Тому я з особливим почут-
тям стала збирати інформацію для  
години спілкування «Моторошні дні в 
історії українського народу» в архівах 
моєї родини. Завдяки тій  пошуковій 
роботі я дізналась багато про життя 
моїх предків, а через них історію життя 
простого українського люду в ті страш-
ні часи.

Коли не залишиться живих очевид-
ців, зостануться документи – свідчення, 
в яких ми, їхні нащадки, зможемо від-
найти імена своїх предків. Можливо, 
тоді ми усвідомимо, що Голодомор 
– особиста трагедія кожного.

Хтось сумнівається, що Голодомор 
– це геноцид проти українського 
народу. А що ж це? Може чийсь  
невдалий жарт? Голодне лихоліття 33-
го – не просто історична минувшина, а 
незагоєна фізична і духовна рана мого 
народу, що пекучим болем пронизує 
пам’ять багатьох поколінь як і моє  
серце. 

Сьогодні нам, молодим,треба гово-
рити про минуле задля майбутнього, 
адже безпам’ятність породжує без-
духовність, котра, наче ракова пухлина, 
роз’їдає душу, паплюжить традиції 
й руйнує національну неповторність 
мого народу.

  
КАТЕРИНА ОСТАПЕНКО, 

член ради учнівського само-
врядування ДНЗ «Регіональний  центр 
професійної освіти швейного виробни-

цтва та сфери послуг  
Харківської області»
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Здоров’я дітей – найцінніше над-
бання цивілізованого суспільства. Воно 
створює фізичну, духовну, соціальну, 
інтелектуальну основу  країни.

Ми сьогодні спостерігаємо, що 
учнівська молодь ослаблена та хво-
роблива, як, врешті, і належить бути 
підліткам, які неправильно харчується, 
не дотримуються здорового способу 
життя, живуть у забрудненому навко-
лишньому середовищі, не займаються 
фізкультурою та постійно зазнають 
нервових перевантажень. Але стан 
здоров'я людини залежить насамперед 
від того, чи становить власне здоров’я  
для неї цінність. 

У ДПТНЗ «Харківське вище 
училище сфери послуг» приділяється 
велика увага пропаганді здорового 
способу життя, питанням профілакти-
ки  СНіДу, гепатиту, туберкульозу та 
профілактиці ризикованої поведінки 
молоді. Проводяться різні виховні 
заходи. Учнівське самоврядування 
ініціює кожного року проведення акцій: 
«Скажи палінню-ні!», «Молодь обирає 
здоров’я!». В училище на зустрічі з 
молоддю приходять представники гро-
мадських організацій з бесідами, тре-
нінгами,  які формують відповідальне 
ставлення підлітків до свого здоров’я, 
протидію  соціально-небезпечним 
захворюванням також  проводяться 
тематичні квести.

Останні три роки учні училища, 
залюбки беруть участь у спортивно-
профілактичному квесті для підлітків 
і молоді «Наркотики? Не моя тема!», 
який проводиться на базі тренінго-
вого центру Головного 
Управління Національної 
поліції в Харківській 
області.

Я, як лідер учнівського 
самоврядування училища. 
разом із соціальним 
педагогом Курганською 
Т.Ю. збираємо команду 
активних молодих людей, 
які обізнані у питаннях 
профілактики здорового 
способу життя. У цьому 
році ми двічі брали участь 
у таких змаганнях.

19 травня коман-
да учнів училища 
брала участь у квесті 

«МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я!»
«Наркотики? Не моя тема» в рамках 
проєкту «Права та здоров’я уразливих 
груп населення: заповнюючи прогали-
ни». У заході  змагалися 6 команд від 
різних освітніх закладів та громадських 
організацій міста. В умовах пандемії 
та самоізоляції квест проводився дис-
танційно на платформі ZOOM. Наша 
команда швидко  проходила різнома-
нітні інтерактивні завдання за визна-
ченими маршрутами. Члени команди  
відповідали на питання про шляхи 
передачі ВІЛ-інфекції, права людини 
та громадянина, толерантність, методи 
контрацепції та інше. Дружні стосунки 
в команді, відповідні знання допомогли 
перемогти в квесті.

Не стало виключенням і участь 
команди учнів Харківського вищого 
професійного училища сфери послуг  
«Drive» під керівництвом соціаль-
ного педагога училища Курганської 
Тетяни Юріївни  у спортивно-
профілактичному квесті, який був 
організований  – Центром денного 
перебування «Компас» Благодійної 
організації «Харківський Благодійний 
Фонд «Благо» в рамках проекту «Права 
та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини» за підтримки 
МБФ «СНІД Фонд Схід – Захід» 
(AFEW – Україна) та проходив 2 жовтня 
2020 р. У заході  змагалися команди  від 
різних освітніх закладів та громадських 
організацій міста.

Наша  команда швидко проходила 
визначені маршрути і відповідала 
на питання про права дітей, профі-
лактику залежностей, профілактику 

ВІЛ-інфекції та ін. І цей 
квест не залишився без 
перемоги.

Самоврядування і 
надалі буде ініціатором 
молодіжних акцій, які на-
правлені на профілактику 
здорового  способу життя 
та відповідального став-
лення до свого здоров’я.

АНАСТАСІЯ
ЮРЧЕНКО,  

президент парламен-
ту ДПТНЗ «Харківське 

вище професійне училище 
сфери  послуг»
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Вислів цей належить Карему, ко-
ролю шефів й шефу королів (відомий 
французький кухар, один з творців 
високої кухні).  Більшість прийомів і 
хитромудрих маніпуляцій, якими і нині 
користуються майстри солодкого цеху, 
придумав і випробував на практиці 
саме він. Ним захоплювались, у нього 
навчались, та довгий час кондитерська 
справа вважалася чимось допоміжним 
у кухарській справі, малозначним з 
точки зору гастрономії.

Але минуло три століття – і вуаля: 
кондитери беруть впевнений реванш. 
Здоба, десерти, солодка випічка всюди 
– у блогах, журналах, кулінарних шоу.  
Рецептів для ласунів навряд чи менше, 

МАЙСТЕР-КЛАС  ВІД ЮЛІЇ  ЦАПЛІНОЇ

Є в світі п`ять мистецтв,
і найвеличніше, найвидатніше
 з них – кондитерська справа

Марі́-Антуа́н Каре́м 

ніж описів приготування закусок і осно-
вних страв. Кондитерська справа – це 
світ, в якому можна безмежно творити 
і фантазувати, відкриваючи все нові 
грані естетики. 

При бажанні можна освоїти це 
солодке мистецтво. Це довела всім 
барвінківчанам наша випускниця Юлія 
Цапліна, яка завітала до Барвінківського 
професійного аграрного ліцею з 
майстер-класом для усіх охочих. Вона 
провела майстер-клас для майбутніх 
кондитерів з оздоблення торту мас-
тикою та виробами з неї. Усі присутні 
дізналися багато цікавого та отримали 
велике задоволення від побаченого.

ВІТАЛІЙ КАПЛУНОВСЬКИЙ, 
презедент ради учнівського 

самоврядування Барвінківського  
професійного аграрного ліцею
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З новими силами – до нових дій,  
такими словами я розпочав свій спіч 
на засіданні Ради лідерів учнівського 
самоврядування, яке проходило у фор-
маті майстер-класу «Співдружність» у 
Краснокутському професійному аграр-
ному ліцеї.

Участь здобувачів освіти у роботі 
органів учнівського самоврядування 
забезпечує різноплановість, різнома-
нітність та змістовність роботи закладу 
освіти, спонукає до управління спра-
вами колективу, допомагає зрозуміти 
свої права та обов’язки. Такі висновки 
я зробив після перебування влітку в мо-
лодіжному дитячому центрі «Артек», 
де  став мером артеківської громади. Це 
була моя перша відповідальна роль, яка 
дала можливість розширити спілкуван-
ня, розвинути лідерські якості.

Засідання Ради лідерів було про-
ведено в інтерактивній формі. У вправі 
«Капелюх» кожен учасник презентував 
свій головний убір з поясненням, чому 
обрана саме така форма головного убо-
ру, озвучив своє життєве кредо, розкрив  
за що вподобав обраний колір.

Наше зібрання переконало не тільки 

З НОВИМИ СИЛАМИ – ДО НОВИХ ДІЙ!

мене, але  і моїх однолітків, що бути 
лідером важливо для багатьох молодих 
людей. Адже саме лідерство дає можли-
вість розширити спілкування з людьми 
різних поколінь, втілювати в життя свої 
ідеї, відмовившись від штампів та роз-
робити свій власний тренд. Саме тому 
кожен із нас мріє про успіх, якого мож-
на досягти у триєдинстві: діяльності, 
активності, компетентності. 

У заключній частині засідання 
члени Ради лідерів висловили власні 
думки, ключовими словами яких стали:

 -  співпраця;
-   лідерство;
-   уміння навчатися;
-  самореалізація;
-  активна життєва позиція.
Феєричним акордом став перегляд 

та обговорення аніме «Команда», а 
ще – фото на згадку про цю сповнену 
емоціями, новими планами та ідеями 
подію.

 ІВАН КОЛЄСНІКОВ, 
президент ради лідерів 

учнівського самоврядування                                                             
Краснокутського професійного 

аграрного ліцею



           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!

           Вкраїно 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!
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