
ВІСНИК          
САМОВРЯДУВАННЯ                                

профосвіти

  жовтень 2019 №9
Заснована в 2011 році

 Орган учнівського самоврядування професійних (професійно-технічних) навчальних закладів Харківської області

Досвід роботи лідерів учнівського 
самоврядування ЗП(ПТ)О Харківської області

Майбутнє 
України в твоїх руках

Обласний фестиваль-огляд молодіжної творчості 

«УЧЕНЬ РОКУ ЗП(ПТ)О – 2019» 
серед учнів ЗП(ПТ)О у Харківській області



2

Багата талантами та обдаруван-
нями професійно-технічна освіта 
Харківщини: учні не тільки освоюють 
на високому рівні робітничі професії, а 
й пишуть вірші, малюють картини, спі-
вають, танцюють, виявляють акторські 
здібності, досягають вагомих результа-
тів у спорті, займаються волонтерською 
роботою.

Стартував обласний фестиваль-огляд молодіжної  
творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019»  

серед учнів ЗП(ПТ)О у Харківській області

Переможці обласного фестивалю-огляду молодіжної творчості
«Учень року ЗП(ПТ)О – 2019» 

серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області

1.	 Номінація	«Професіонал	року»	(вироби	технічної	творчості):
― ЧАЛИЙ	ВІКТОР, учень ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова».
2.	 Номінація	«Талант	профтехосвіти»:
― БАЛАНДЮК	ВІКТОРІЯ, учениця Богодухівського професійного аграрного ліцею (вокал);
― НЕДОСЄКОВ	ГЕОРГІЙ, учень Лозівського центру професійної освіти Харківської області (бітбокс);
― ГАРМАШ	МАРИНА, учениця ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» (театральний жанр); 
― ДОБРОБАБА	ЯНА, учениця ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області» (поетична творчість); 
― ГАННОЧКА	 ІННА, учениця Професійно-технічного училища №60 смт Кегичівка Харківської області (літературна 

творчість);

― ПИВОВАРОВА	КАРИНА, учениця ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва 
та промисловості» (хореографія);

― КУДРЯВЕЦЬ	ВІКТОРІЯ, учениця ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» (хореографія);
―	 ВОВНА	ПИЛИП, учень ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального госпо-

дарства, торгівлі та дизайну» (образотворче мистецтво);
3.	 Номінація	«Волонтер	року»:
―	БОНДАРЕНКО	РОМАН, учень ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти».
4.	 Номінація	«Спортсмен	року»:
― СУХОПАЛОВ	МИКОЛА, учень ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської 

області»;
― ДОНЕЦЬ	АНДРІЙ, учень ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва».

Основною метою виховання у 
ЗП(ПТ)О є формування соціально 
активної особистості. Випускники по-
винні не тільки володіти певною сумою 
знань, умінь і навичок, але й бути здат-
ними активно включатися в демокра-
тичні процеси, мати здатність до само-
розвитку й постійного вдосконалення, 
тому Департаментом науки і освіти 

Харківської обласної державної адміні-
страції, спільно з Науково-методичним 
центром професійно-технічної освіти 
у Харківській області, було ініційовано 
проведення обласного фестивалю-
огляду молодіжної    творчості «Учень 
року ЗП(ПТ)О – 2019» серед учнів 
ЗП(ПТ)О Харківської області.

 Фестиваль-огляд пройшов з ви-
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сокою активністю: у ньому взяли участь 29 учнів ЗП(ПТ)О 
(90,6%), із них 12 стали переможцями у різних номінаціях.

29 травня 2019 року у ДНЗ «Регіональний центр про-
фесійної освіти будівельних технологій Харківської області» 
відбулося свято відзначення кращих із кращих: переможців 
та лауреатів обласного фестивалю-огляду молодіжної твор-
чості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019».

Урочисто, емоційно та патріотично проходило свято. 
Ведучі розповіли про кожного учасника конкурсу, їх таланти, 
обдарування та вподобання.    

У святі взяли участь 32 лідери учнівського самоврядуван-
ня, 32 заступники директорів з навчально-виховної роботи 
ЗП(ПТ)О, представники оргкомітету та журі конкурсу.

Переможці та лауреати конкурсу були нагороджені дипло-
мами та подарунками.

Можна із впевненістю сказати, що проведений облас-
ний фестиваль-огляд молодіжної    творчості «Учень року  
ЗП(ПТ)О – 2019» серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області – 
це є продовження і вдосконалення системи виховної роботи 
ЗП(ПТ)О з обдарованою молоддю, забезпечення різних видів 
діяльності в широкому спектрі позакласної, гурткової, спор-
тивної, художньо-естетичної роботи, яка максимально сприяє 
розвитку й самовизначенню особистості учнів.

Ми сподіваємося, що атмосфера творчого пошуку, яка 
панувала на фестиваля-огляді, збережеться в закладах освіти 
і надалі.

Нових Вам успіхів і досягнень!               
     О.В. БРОНСКОВА, методист НМЦ ПТО

 у Харківській області,  куратор учнівського самовряду-
вання ЗП(ПТ)О області
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Існує такий вислів, який може від-
крити очі та побачити з іншого боку 
все те, що відбувається сьогодні в 
цьому світі: «Не відмовляй у допомозі, 
коли твоя рука в силах зробити це!». 
Під «рукою» тут, звичайно, мається на 
увазі щось більше, ніж частина тіла. Це 
бажання допомогти ближньому, який 
потребує цієї допомоги, поділитися 
тим, що є всередині тебе, не просячи 
нічого натомість.

Навчатися робити добрі справи 
потрібно з самого малечку. Спочатку 
дитина вчиться допомагати своїм рід-
ним: батькам, бабусям, дідусям, братам 
і сестрам. А згодом вона розуміє, що, 
окрім своїх рідних, існують ще й  інші 
люди, які потребують допомоги.  І той, 

ПОСПІШАЙТЕ ТВОРИТИ ДОБРО!
хто це відчуває у своєму серці, здатний 
повести за собою інших, мотивувати 
робити добрі справи. Такі люди за-
звичай стають лідерами, їх обирають в 
органи учнівського самоврядування у 
навчальних закладах.

Волонтерський рух є одним із 
пріоритетних напрямів учнівського 
самоврядування у ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області». Так, 
протягом року в рамках благодійної ак-
ції «Милосердя» наші учні-волонтери з 
метою надання допомоги інвалідам ві-
йни і праці провели акцію «Допоможи 
ветерану» та відвідали учасників АТО в 
обласному шпиталі. 

Особливо хочеться розповісти 

 З першим снігом і морозами приходять в Україну 
зимові свята. Найбільшим і найрадіснішим для дітвори є 
свято св. Миколая. Традиційно відбувається воно і в Центрі 
професійно-технічної освіти №1 м. Харкова для учнів 
пільгового контингенту, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Завдяки спільній роботі учнівського самоврядування, 
майстрів в/н та адміністрації було проведено святковий захід 
та майстер клас з декорування медових пряників та кексів. 
Такі пряники традиційно в Україні випікали на зимового 
Миколая. За допомогою дуже смачної їстівної і різнобарвної 
глазурі присутні розписували пряники. Після завершення 
декорування пряників та кексів відбулося чаювання. Дорослі 

Свято	до	дня	
Святого	Миколая	Чудотворця

мали змогу зігріти дітей теплом батьківського  спілкування 
і, як завжди, порадувати вихованців Центру солодощами та 
подарунками. Масу позитивних емоцій, посмішок та радості 
подарував цей захід.

На завершення свята директор Центру Шепеленко С.М. 
привітала всіх присутніх із святом, подякувала всім, хто при-
єднався до проведення свята.

Веселих свят! Віримо в майбутнє та шануймо традиції 
минулого!

АРАБАДЖИ АНЖЕЛІКА,
президент учнівського самоврядування

Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова
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про те, як декілька років поспіль наші учні відвідують та 
надають посильну допомогу КЗ «Харківський  обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей". Перед 
відвідинами в гуртожитку нашого навчального закладу від-
буваються збори учнівського волонтерського загону, на яких 
ми узгоджуємо нашу мету та завдання для зустрічі з дітьми, 
пишемо сценарії, підбираємо цікаві розвиваючі ігри, обгово-
рюємо, які подарунки ми візьмемо із собою для корисного 
проведення часу. Ми намагаємося не повторювати сценарії 
наших зустрічей, щоб кожна ця зустріч була для наших під-
опічних приємним дивом. Волонтери фонтанують ідеями, 
пропозиціями, кожен намагається розкрити власне бачення 
зустрічі.  За іронією долі найбільшу участь у цих заходах 
беруть учні, які самі в ранньому віці залишилися без батьків, 
ті, що на собі відчули нелегке життя без батьків, без родини. 
Вони допомагають зрозуміти, чого бажають ці діти, чого че-
кають від наших зустрічей. Тому ми дуже швидко знаходимо 
спільну мову з дітлахами. 

Діти, що перебувають у Центрі, дуже відкриті, щирі, з 
радістю нас вітають, з нетерпінням чекають, а ми із задо-
воленням з ними граємося, проводимо різноманітні конкурси 
й ігри. І звичайно, діти чекають на солодощі та подарунки. 

Раніше гроші на подарунки ми збирали серед учнів, 
працівників, а в цьому році вирішили всі виручені кошти від 
продажу млинців на ярмарку-конкурсі «Масляна» витратити 
на придбання подарунків для наших маленьких друзів. Це 
подвійне задоволення, коли ти маєш змогу заробити гроші 
і витратити їх на тих, хто цього потребує. Щороку до нас 
приєднуються нові учні, які з ентузіазмом підтримують наш 
волонтерський рух, поспішають разом із нами творити добро. 
Я впевнена, що і після мого випуску започаткована нами до-
бра традиція буде продовжуватися. 

Здійснення добрих справ наповнює життя особливим сен-
сом. Вони примушують нас удосконалюватися, бути радіс-
ними, вчать поважати людей і контролювати свою поведінку. 
А того, хто завжди готовий прийти на допомогу і здійснює 
добро, щедро нагороджує доля.

Поспішайте робити добрі справи! Нехай усі діти у цьому 
світі будуть щасливі!

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ДАР’Я,
президент учнівського самоврядування 

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області»  

Із давніх часів живе в нашій країні 
звичай, коли  в ніч із 18 на 19 грудня 
Святий Миколай у супроводі ангелів 
ходить від хати до хати і дарує дітям 
подарунки: цукерки, шоколад, яблука, а 
також одяг, взуття, книжки, маленьким 
— іграшки. Існує повір’я, що Святий 
Миколай ніколи не забував чемних, 
працьовитих дітей. Він для всіх є 
взірцем працьовитості, скромності, 
чесності, доброти й милосердя.

Саме 18 та 19 грудня у Державному 
професійно-технічному навчальному 
закладі «Центр професійно-технічної 
освіти №3 м.Харкова» пройшли свята 
на честь Святого Миколая.

«Дари святого Миколая» – таку 
назву мало свято в гуртожитку, яке 
було проведено 18 грудня. Хлопці з 
нетерпінням чекали цієї події та ре-
тельно готувалися до неї. Самотужки 
робили  костюми, вчили пісні й вірші, 
випікали  смаколики  із побажаннями  
до свята. І звичайно ж,  усі зібралися 
за святковим столом, який старанно 
готували та прикрашали разом із вихо-
вателем Трофіменко Н.П. та черговими 
гуртожитку.

19 грудня всі зібралися в святково 
прикрашеній  залі.  Зазвучала музика і 
вистава почалася.  Хлопці підготували 
виставу «Сон у новорічну ніч». Казкові 

«Миколаю, прийди до нас з раю!..»
герої занурювали всіх глядачів у світ 
чаклунства, у святкову атмосферу 
пригод. Із  появою на сцені Святого 
Миколая почалося справжнє свято. 
Усі хлопці показали високий рівень 
акторської майстерності та вміння 
згуртовано працювати на сцені під 
чуйним керівництвом Гаврашової Лідії 
Володимирівни. Кожна група підготу-
вала художній виступ: танець, пісню 
або сценку. Глядачів вразила добре 
підготовлена програма, що супрово-
джувалася бурхливими оплесками, 
адже хлопці  грали на сцені як справжні 

актори: відтворювали українські об-
ряди, співали пісні, згадували прислів’я 
та приказки. Усі були в захваті від свята.

І звичайно, яке ж свято без пода-
рунків: Святий Миколай пригощав усіх 
солодощами.

Неймовірний новорічний настрій 
тривав до кінця навчального семестру, 
адже навчальні кабінети також були 
святково прикрашені; працювали 
виставки новорічних композицій 
«Замість ялинки букет»,  конкурс 
сніжинок «Найкрасивіша сніжинка» 
та комп’ютерної графіки «Щасливого 
Різдва!» 
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Проведена колосальна робота, учні 
груп разом із майстрами і класними ке-
рівниками викладалися на всі 100 відсо-
тків. Усі дуже хвилювалися, бо хотіли, 
щоб це свято  надовго запам’яталося 
нам.

Свято, дійсно, принесло море, 
навіть більше, океан емоцій, гарного 
настрою, безліч незабутніх вражень.

ГОЛОСОВ ЯРОСЛАВ, 
президент учнівського самовря-

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

ВІЛ та СНІД…Сьогодні  ми часто 
зустрічаємо ці слова на плакатах, у га-
зетах та журналах, чуємо їх по телевізо-
ру, радіо або просто від дорослих. Але, 
на жаль, більшість не усвідомлює, яку 
загрозу вони несуть людям. Найчастіше 
ми думаємо – «мене це не стосується», 
«зі мною цього не трапиться», та ніхто 
не знає, де чекає нас біда. СНІД – одна 
з найголовніших проблем, з якою 
людство зіткнулося у ХХ столітті і про-
довжує нас турбувати у ХХІ ст.

Саме тому учнівське самовря-
дування Державного професійно-
технічного навчального закладу «Центр 
професійно-технічної освіти №3 
м.Харкова», усвідомлюючи всю важ-

«Керуй своїм життям!»

ливість проблеми та відповідальність 
за наше спільне майбутнє, напередодні 
1 грудня 2018 року провело акцію для 
учнів першого курсу,  присвячену 
Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. 
У рамках цього заходу бібліотекар 
С.М.Лавренко  провела урок-тренінг 
«ВІЛ-інфекція. СНІД…», під час якого 
вона нагадала учням про небезпечні 
шляхи інфікування цим страшним 
захворюванням, а також познайомила 
з методами профілактики. Учні зацікав-
лено слухали й поглиблювали свої зна-
ння, ділилися  своїми міркуваннями про 
цю хворобу, брали участь у тренінгових 
вправах та  прикріплювали до одягу 
червоні стрічки, які  символізують со-
лідарність  з ВІЛ–інфікованими. 

У цій акції неодноразово наголо-
шувалося, що найефективнішим спо-
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собом захисту від СНІДу є відмова від 
вживання наркотиків,  утримання від 
статевого життя до шлюбу та поза ним. 

Під час підбиття підсумків долучи-
лася до цієї акції  заступник директора  
з  НВР  Л.В.Гаврашова,  яка  торкнулася  
питань, що стосуються пріоритетів у 
житті кожної людини. 

Члени учнівського самоврядування 
висловили щиру подяку бібліотекарю 
Світлані Миколаївні Лавренко за допо-
могу у проведенні цієї акції та зробили 
висновок, що тільки ЗНАННЯ й свідо-
ма поведінка вбережуть  нашу молодь 
від цієї страшної хвороби!

СМИРНОВ ОЛЕКСІЙ,
член учнівського парламенту 

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

В грудні місяці члени Ради 
учнівського самоврядування ДПТНЗ 
«Регіональний центр професійної осві-
ти ресторанно-готельного, комунально-
го господарства, торгівлі та дизайну» 
провели інтерактивний правовий урок 
молодого виборця «Завтра країни за-
лежить від тебе»

Я вибираю Україну,
Її майбутній світлий день.
Не папірець я в урну кинув,

А доленосний бюлетень.
Я вибираю Україну,

І в цей урочистий момент,
Нехай вона призначе сина,

Який назветься ПРЕЗИДЕНТ!
 Метою такого заходу було розвиток 

правової грамотності учнівської молоді, 
пробудження інтересу до питань місце-
вого і державного управління. На урок 
були запрошені експерти – голова те-
риторіальної виборчої комісії  Луценко 
Людмила Вікторівна  та її заступник 
Харченко Вікторія Володимирівна.

Урок проходив у новому, цікавому 
форматі – у вигляді «живої» газети, 
яку самостійно підготували члени 
Ради учнівського самоврядування. 
Таким чином, крім правових знань, 
учасники заходу отримали можливість 
набути і журналістські навички – взяли 
інтерв’ю у запрошених, з їх розповідей 

Завтра країни залежить від тебе

почули про перших голів  Харківської 
мерії, про міську владу і чим сьогодні 
займається місцеве самоврядування.

Дуже важливий блок уроку складав-
ся з обговорення закону про вибори, за 
яким балотуватися в депутати можна 
вже з 18 років. Про плюси і мінуси 
такої можливості молодої людини роз-
повів викладач історії і права Роденко 
Дмитро Дмитрович.

В ході обговорення виявилося, на-
скільки учнівська молодь цікавиться 
політикою, якою мірою вони знають 

виборчу систему нашої країни, що вони 
знають про основних учасників полі-
тичного життя сьогодення, як міста, так 
і країни в цілому.

На завершенні уроку учні показали 
етюд на тему головного питання всієї 
акції: «Що я можу зробити один?», отже 
учням дуже хотілося, щоб всі учасники 
уроку зрозуміли: навіть від одного 
голосу залежить багато. Молодь зде-
більшого не розуміє, яким чином може 
вплинути на ситуацію в країні. Активні, 
освічені, молоді люди, які вірять в себе, 
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повинні скласти основу нової системи 
управління країною, змінити на краще 
долю нашої країни і з такими людьми 
ми рухаємося в одному напрямку!

Я, Безпала Дарина, народилась у 
вільній незалежній країні, я її люблю 
вже тому, що я тут живу! Я вірю в 
людей, які мене оточують, що їм, як і 
мені, небайдужа доля нашої країни. З 
цими людьми ми рухаємося в одному 
напрямку. Ми творимо майбутнє, змі-
нюємо на краще долю нашої країни. 

БЕЗПАЛА ДАРИНА, 
учениця ДПТНЗ «Регіональний 

центр професійної освіти ресторанно-
готельного, комунального  

господарства, торгівлі та дизайну»

 В сучасному житті  людина не може прожити одна, без 
підтримки, допомоги інших людей. А іноді, навіть, її успіх 
може залежати від інших людей. Тому дуже важливим є 
наявність справжньої команди в якій працюєш, а не лише 
зібрання людей. Президент учнівського самоврядування 
ХВПУ № 6 – Яковлева Вікторія, разом із головою центру 
дозвілля училища, а за сумісництвом і одногрупниця Вікторії 
– Федорченко Лілією, та за допомогою керівників групи, в 
якій навчаються дівчата, провели відкриту виховну годину 
з елементами тренінгу для лідерів учнівського самовряду-
вання училища на тему: «Тімбілдінг». Ця подія відбулася 15 
грудня 2016 року. Головне завдання тренінгів з тімбілдінгу 
– утворення нової поведінки у колективі. Це надзвичайно 
важливий елемент в корпоративних відносинах. Адже часто 
дрібні сварки чи непорозуміння в колективі призводять 
до серйозних втрат в компанії чи звичайного невиконання 

КОЛЕКТИВ – ЦЕ СИЛА

власних обов’язків. Недарма кажуть, що колектив – це сила. 
Це основа будь-якої компанії. Від того, наскільки згуртована 
команда, буде залежати – які перспективи очікують організа-
цію. Якщо в колективі люди підібрані з "розумом", компанія 
зможе рухатися вперед, досягати нових результатів. Якщо ні, 
то ви ризикуєте загрузнути в "болоті" пошуку кадрів, як це 
відбувається у багатьох компаніях. Під час виконання завдань 
учні отримали корисний досвід та позитивні емоції, деякі 
учасники тренінгу проявили себе зовсім по-іншому, також 
вони потренувались приймати нестандартні рішення в корот-
кі строки, та працювати в команді для досягнення спільних 
інтересів. Окрім звичних вимог до проведення тренінгів, а 
саме: ознайомлення з правилами роботи під час проведення 
виховної години, весь учнівський колектив був об’єднаний в 
дві робочі групи, які обрали назву та емблему. Аудиторія, в 
якій проводилося заняття, була пристосована до проведення 
тренінгу. Учні виконували цікаві та нестандартні завдання, 
такі, як: руки, що розмовляють, намалюй себе на карті гру-
пи, «нерозривний ланцюг», «коло з олівцями», гра «рулет», 
естафета з повітряними кульками, вправа «наші квіти». Крім 
того, в найкращих традиціях проведення тренінгів, було  
проведено паузу на брейк-каву, а найактивніші учасники тре-
нінгу отримали призи на згадку. Слід зауважити, що метою 
проведення подібного тренінгу було згуртування учнів, ство-
рення атмосфери співпраці та взаємодопомоги, щоб зробити 
життя учнів насиченим і цікавим, націлити на корисні, добрі 
справи, виховувати в учнів кращі риси громадянина України, 
активну життєву позицію.

ФАЛЄЄВА ЮЛІЯ, 
голова інформаційного центру 

ДНЗ “Харківське вище професійне училище № 6”
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Нещодавно в Державному закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне 
училище швейного виробництва та побуту» члени парламен-
ту закладу освіти підготували та провели конференцію за 
темою: «Україна – держава європейська», на якій підсуму-
вали свою роботу щодо вироблення  власного  ставлення до 
питання об'єднання Європи та вступу України до ЄС, та  удо-
сконалили навички формулювання й висловлювання власної 
думки, аргументації та переконання. Учні об'єдналися в 
групи економістів, юристів, політиків, географів, істориків, 
соціологів, культурологів і аргументували доцільність вибору 
курсу на європейську інтеграцію з точки зору географічного 
положення країни, політичних, соціальних, економічних та 
культурних чинників. 

На конференціі були і особливі групи – представники 
Європейського  Союзу, редактори відомих європейських 
газет, які ставили досить каверзні питання щодо членства 
України в ЄС, а також група представників училищного 
парламенту, які на власному досвіді переконали, що Україна  
– європейська держава. І тут би хотілося дещо зупинитися. 

Конференція за темою: 
«УКРАЇНА – ДЕРЖАВА ЄВРОПЕЙСЬКА»

Масарика", а дідусь  показував, що у Мукачеві побудувано 
"за чехів", а молодь розказувала, де встигли попрацювати у 
Чехії. Зустрічі з представниками цих народів переконали, що 
у нас багато спільного в культурі, побуті, одязі, що ми – одна 
європейська родина.

Молоде покоління українців може отримати найбільші 
переваги від такої перспективи – перспективи інтеграції 
України в ЄС, яка проте не є кінцевою метою, а радше за-
собом забезпечення стабільності, миру, демократії та добро-
буту.  Підбиваючи підсумок конференції, варто відмітити, що 
Українська держава, маючи великий природний, економічний, 
культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти 
належне місце серед народів Європи і світу. Ми – європейці 
настільки, наскільки ми – українці; і лише відчувши себе 
справжнім українцем, можна збудувати свій український дім 
за європейськими стандартами.

МАШКІНА КАТЕРИНА,
голова парламенту ДЗП(ПТ)О «Харківське вище про-
фесійне училище швейного виробництва та побуту» 

Голова парламенту – Машкіна Катерина – звернула увагу на 
те, що Україна є частиною Європи і завжди залишатиметься 
такою, посиливши свої аргументації  презентацією з  подо-
рожей до Західного регіону України –  Львова. Архітектура 
Львова – полум’яна готика. Гігантські розміри, прекрасні 
архітектурні форми, численні прибудовані каплиці, величні 
колони, які підтримують склепіння, казкові скульптури – все 
це європейський архітектурний стиль. Член парламенту 
Кисельова Катя  поділилася враженнями від поїздки Західною 
Україною і показала свою презентацію.  Акцентувала на 
тому, що замки Львівщини – Олеський, Золочівський, 
Підгорецький – три повноцінні середньовічні замки Європи 
зі своєю неповторною історією, архітектурою, енергетикою. 
Балабай Віолета, учасниця подорожі, розповіла, що місцеві 
люди є дуже доброзичливими. Одна  бабуся із Ужгорода 
пригадала, як у дитинстві вчила у школі пісню про "татінка 
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Із часом усе змінюється, не виклю-
ченням є і традиції. Сучасність посту-
пово витісняє знані нашими бабусями 
і дідусями звичаї і обряди, видозмінює 
їх, певною мірою трансформує на новий 
лад. Рада учнівського самоврядування 
вирішила відкрити скриню українсько-
го фольклору, зокрема, зануритися в 
атмосферу Андріївських вечорниць.

З метою збагачень знань учнів 
про народні традиції та відтворення 
проведення вечорниць 13 грудня у 
гуртожитку Люботинського професій-
ного ліцею залізничного транспорту 
під керівництвом вихователів відбулися 
Андріївські вечорниці.

Аби створити відповідну атмос-
феру, учні заздалегідь відтворили 
елементи інтер’єру української світлиці 
з необхідними атрибутами: рушниками, 
вишитими скатертинами, глиняним по-
судом та смаколиками.

Веселі пісні, запальні танці, хитро-
щі переодягнених хлопців, ворожіння 
на майбутнього чоловіка та веселощі 
навколо калити занурили кожного 
в казкову атмосферу вечорниць. 
Приємним доповненням свята були 
смачні вареники, які для усіх присутніх 
у залі приготували члени учнівського 
самоврядування разом із вихователями.

Учні ближче познайомилися зі 
славними традиціями цього свята, 

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
 на сучасний лад

 «Гей, на наших вечорницях,
Хто сумний – розвеселиться!»

запропонували нашій увазі жарти та 
розваги наших предків, старовинні 
звичаї та сучасні пісні. Оскільки вечір 
напередодні Андрія вважався чарівним, 
а ніч – доленосною, то учні із неви-
мовним захопленням взялися спочатку 
до ворожінь, чистих та добрих, без 
наговорів та чар. Дівчата бажали дізна-
тися, котра з них першою вийде заміж, 

професію майбутнього чоловіка, звідки 
чекати старостів.

Закінчились Андріївські вечорниці 
головним традиційним дійством свята 
– кусанням калити. Внесли калиту, 
прив’язану червоною стрічкою до 
палиці, і хлопці по-черзі, стрибаючи, 
намагалися відкусити шматок від неї, 
що викликало безмежні радісні емоції 

у глядачів.
Веселі жарти, забави з 

Калитою, частування смаколи-
ками, співи – усе це об’єднало 
учасників та гостей в родину. 
А народні пісні, щирий сміх, 
приємна атмосфера залишили 
незабутні враження і теплі 
спогади.

Після солодких часту-
вань та ворожіння відбулась 
дискотека.

НЕСТЕРЕНКО ЄЛИЗАВЕТА, 
лідер учнівського 
 самоврядування 

Люботинського професійного 
ліцею залізничного 

 транспорту
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У кожного з нас є люди, яких запам’ятовуєш на все жит-
тя, і є місця, до яких хочеться повертатися знову. Для мене та-
ким місцем став наш навчальний заклад  ДНЗ «Регіональний 
механіко-технологічний центр професійної освіти 
Харківської області». Тут навчається небайдужа, талановита, 
цілеспрямована молодь. Тут працює відповідальний колектив 
педагогічних працівників, які мають багаторічний досвід ро-
боти, глибокі знання, щире і добре серце.  Мені дуже поща-
стило, що я став свідком і учасником грандіозного свята на 
честь 75-річчя з дня  заснування нашого улюбленого навчаль-
ного закладу.

Серед почесних гостей  закладу були керівники Де-
партаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації, представники органів місцевого самовряду-
вання, директори ЗП(ПТ)О, шкіл, шкіл-інтернатів, представ-
ники базових підприємств, педагоги навчального закладу, які 
знаходяться на заслуженому відпочинку. Програма святку-
вання ювілейної річниці включала зустріч гостей, проведен-
ня екскурсій, концертну та розважальну програми. 

На святковому концерті агітбригада з дванадцяти учнів 
ознайомила глядачів з історією навчального закладу, яка 
розпочалась у роки Другої світової війни. Я дізнався, що у 
грудні 1943 року було створено Харківське ремісниче учили-
ще № 2. Далі на екрані ми побачили калейдоскоп назв на-
шого навчального закладу: Професійно-технічне училище № 
18 м. Харкова, Харківський професійний електромеханічний 
ліцей, Харківське вище професійне механіко-технологічне 
училище і, нарешті, – Державний навчальний заклад 
«Регіональний механіко-технологічний  центр професійної 
освіти Харківської області». Я пишаюся тим, що у нашому 
закладі навчається майже 1,3 тис. учнів. 

На концерті панувала радісна  атмосфера гармонії та 
натхнення. Гучними оплесками супроводжувалися висту-
пи учнівських колективів з композиціями «Це мій рідний 
край», «Старі фотографії», «Плакала». Енергійні та яскраві 
хореографічні номери стали справжньою прикрасою цьо-

НАМ – 75!

го вечора. Мене вразили танцювальні композиції ансам-
блю народного танцю «Буревісник» та гуртка художньої 
самодіяльності ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний  
центр професійної освіти Харківської області» «Калинонь-
ка». 

Ну і звичайно ж, яке свято може пройти без подарунків? 
Директор навчального закладу В.В. Шепеленко привітав усіх 
присутніх з пам’ятною датою і в урочистій атмосфері вручив 
28-ми педпрацівникам сучасні комп’ютери. Тож в ювілейний 
рік бажаю викладацькому складу, учнівському колективу 
Державного навчального закладу «Регіональний механіко-
технологічний центр професійної освіти Харківської області» 
і всім  гостям святкового вечора професійних та життєвих 
успіхів, здоров’я, миру та світлого майбутнього в нашій 
славній країні. 

СИДОРОВА ОЛЕНА, 
член учнівського самоврядування 

ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний  центр 
професійної освіти 

Харківської області»

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ОЧИМА ПІДЛІТКІВ
В останні роки прагнення українців 

до так званого «кращого життя» при-
звело до масової міграції та спроб 
працевлаштування молоді за кордо-
ном. Багато хто з цих мрійників не 
задумується, як легко можна ста-
ти жертвою торгівлі людьми, коли не 
знаєш елементарних правил та способів 
як захисти себе. Саме тому дуже ак-
тивно почали  працювати на попере-

дження проблеми торгівлі людьми як 
державні, так і різноманітні громадські 
організації. Представники учнівського 
самоврядування Чугуївського 
професійного ліцею не стоять осто-
ронь такої актуальної проблеми. 

Цього року четверо учнів, які є чле-
нами учнівського Парламенту ліцею, 
пройшли триденний тренінг з учня-
ми закладів професійно-технічної 

освіти у рамках проекту «Підвищення 
обізнаності вразливого населення 
щодо безпечної міграції та працев-
лаштування у Харківській області», 
організованого за підтримки Пред-
ставництва Міжнародної організації 
з міграції в Україні при сприянні 
Міністерства освіти і науки України.  
Мета тренінгу полягала в тому, щоб на-
вчити учнів самостійно проводити за-
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ходи з питань протидії торгівлі людь-
ми зі своїми однолітками за принципом 
рівний-рівному.  Під час проходження 
тренінгу учні ознайомилися з причина-
ми, ознаками та формами торгівлі людь-
ми, а також дізналися про наслідки по-
трапляння в ситуацію торгівлі людьми.

Результатом проходження тренінгу 
стало проведення його учасниками 
заходів, спрямованих на попереджен-
ня торгівлі людьми серед учнів на-
вчального закладу. Під час проведення 
заходів молоді тренери використовува-
ли різноманітні методики та тренінги 
для налаштування аудиторії на ефек-
тивну співпрацю. Задля досягнен-
ня максимальної наочності для учнів 
було змодельовано проблемні ситуації 
при спробі міграції чи працевлаш-
тування за кордоном, відпрацьовано 
алгоритм дій людини в подібних 
ситуаціях та продемонстровано  доку-
ментальний фільм «Життя на продаж».

 Представник Харківського облас-
ного ГО «Твоє право» О.О.Полянський, 
який виконував роль супервайзера 
під час проведення заходів в ліцеї, за-
значив високий рівень організації 
та проведення також відповідальне 
ставлення молодих тренерів до 
зазначеної проблеми, яка є дуже важ-
ливою в сучасному суспільстві.

БОЙКО ПАВЛО ,
голова інформаційного сектору 

учнівського парламенту 
Чугуївського професійного ліцею

Всі – і діти, і дорослі – люблять зиму. Особливо, за свята. 
18 січня 2019 року в ДНЗ «Харківський професійний ліцей бу-
дівельних технологій» було проведено етно-паті «Від Різдва до 
Водохрещі», організоване учнівським самоврядуванням  ліцею 
при  сприянні  нашого євроклубу «Young Wings». Учні з особли-
вими освітніми потребами не залишились осторонь і долучились 
до підготовки та участі у привітальній частині свята: теж вчили 
колядки, вірші та пісні, майстрували Різдвяну зірку. 

На початку заходу бібліотекар Данилова Н.Ю. розповіла, 
що на січень, який в народі ще називають студнем, припадає 
три свята: Різдво, Новий рік і Водохреща.  Найбільшим є Різдво 
Христове, або Коляда. Здавна молодь, вдягнена у народний 
одяг, з Зіркою в руках, ходила від хати до хати, співала колядки, 
прославляючи Христа, вітаючи зі святом. І ми, дотримуючись 
традицій, відтворили невеличку обрядову дію, занурюючи всіх 
присутніх в дивний світ народного свята. Особливу атмосферу 

Етно-паті  
«Від Різдва до Водохрещі»
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створювали етно-елементи одягу виступаючих: квіт-
часті хустини, плахти, шаровари тощо. Родзинкою 
дійства став зворушливий виступ нашої гості 
Порункової Анастасії. Вона виконала пісню «Нова 
радість стала». Глядачі не тільки охоче підспівували, 
а потім ще й приємно порадували знанням цікавих 
колядок.

У ході наступної частини – конкурсу «Створи зі 
снігу диво» – навчальні групи, на чолі з педагогами 
– майстрами виробничого навчання та класними 
керівниками, завзято ліпили фігури, додаючи не-
сподівані декоративні елементи.  Журі  – директор 
ліцею Юкляєвська Н.В. та заступник директора з 
навчально-виховної роботи Сіпневська Г.Г. оцінюю-
чи конкурсні роботи, були вражені винахідливістю 
та креативністю «скульпторів». Над полем, яке 
перетворилося на «музей снігових фігур», вирували 
незабутні емоції, лунала українська музика, сміх та 
веселі жарти…

Всі з радістю та неприхованою гордістю фото-
графувалися біля своїх творінь, розуміючи, 
що, нажаль, фігури з часом розтануть, а 
світлина і спогади залишаться надовго.

А потім, за гарячим чаєм зі смаколика-
ми, ділилися враженнями, обговорюючи 
перебіг подій свята. 

Учнівське самоврядування, в черговий 
раз, довело свою здатність готувати та про-
водити цікаві виховні заходи, яскраві та 
пізнавальні.

Нехай же це почуття невимовної 
любові, яке нам дарує Різдво Христове, 
залишається в наших серцях,  щоб пророс-
тали зерна добра в душах  і давали надію на 
щасливе, мирне життя!  

НЕВДОХА КИРИЛ, член ради 
учнівського самоврядування ДНЗ 

«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 

промисловості»
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Вже другій рік поспіль відбувають-
ся зустрічі учнів, викладачів та майстрів 
виробничого навчання Харківського 
професійного ліцею залізничного тран-
спорту з учнями ДНЗ Здолбунівського 
вищого професійного училища заліз-
ничного транспорту, м. Здолбунів. Ми 
переконані, що такі заходи є ефектив-
ними у побудові дружніх стосунків, у 
вивченні історії України, у обміні куль-
турною спадщиною Сходу і Заходу.

Відбулись екскурсії учнів ліцею 
до м. Коломия, Івано-Франківська об-
ласть, а саме: Музею Писанки, де озна-
йомилися з прийомами розписування 
писанок,  що різняться в залежності від 
регіону України.

Далі ліцеїсти поїхали в м. Яремче, 
історичний центр Гуцульщини, про-
йшлися стежкою Довбуша (4 км). 
Оглянули водопад Пробій.

Учні вперше побачили гори 
Карпати, красиву, казкову природу, де 
чудово дихається, відчули  гармонію 
людини з природою.

Також ліцеїсти відвідали м. Хотин 
– місто на правому березі Дністра, 
районний центр в Чернівецькій області. 
Ознайомилися з  історією  старовинної  
Хотинської фортеці, яка, до слова, вхо-
дить до рейтингу «Сім чудес України».  

В єдності – наша сила! 
Схід і Захід разом!

Біля підніжжя Карпатських гір, в  
долині річки Прут, знаходиться укра-
їнське місто Чернівці,  яке вважається 
культурним центром Західної України і 
є історичним центром Буковини. 

Чернівці відомі своїми грандіоз-
ними ансамблями площ. Театральна 
площа, на якій знаходиться Музично-
драматичний театр, Центральна площа 
Чернівців, де розташована будівля місь-
кої ратуші, увінчана 50-метровою дво-
ярусною вежею. Щодня о 12 годині з 

ратуші лунає мелодія української пісні 
«Марічка», яку виконує сурмач, одягне-
ний у національний костюм Буковини.

Єднання Сходу і Заходу має відбу-
ватися в найрізноманітніших аспектах, 
з налагодженням спільних ефективних 
точок дотику.

Адже у єдності – наша сила! 
САФОНОВ ОЛЕКСІЙ,  

голова учнівської ради Харківського 
професійного ліцею залізничного 

транспорту 

Протягом 2018 року учнівське 
самоврядування нашого навчального 
закладу взяло активну участь у вели-
кому проекті «Моє чисте місто», що 
реалізовувався в Ізюмі, об’єднуючи 
містян навколо простих і доступних 
ідей – місто має бути привабливим, 
охайним, чистим, а для цього нам треба 
єднатись, а не ділитись, відчути себе 
нарешті спільною громадою – і працю-
вати разом задля майбутнього громади і 
наших дітей.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ДНЗ "Ізюмський регіональний центр професійної освіти":  

від тренінгів до чистого міста

Почалося все тренінгами, які про-
водила громадська організація IREX 
за фінансування USAID. Зокрема, на 
базі нашого навчального закладу на-
весні було проведено два тренінги – для 
учнів – представників учнівського 
самоврядування; викладачів і майстрів 
виробничого навчання. Потім створена 
була ініціативна група проекту, куди 
увійшли викладачі та учні нашого 
Центру. У підсумку серед виконавців 
опинились і представники Учнівської 

ради ДНЗ Ізюмський РЦПО, які відпо-
відали за роботу з молоддю, популяри-
зацію проекту, його ідей у соцмережах.

Проект «Моє чисте місто» був спря-
мований на об’єднання громади шля-
хом проведення заходів по впорядку-
ванню міста. Центром активності об-
рано було занедбаний парк біля ПМіП 
«Залізничник», що колись був на ба-
лансі нашого базового підприємства 
– ІТРЗ, а з його занепадом залишився 
«нічиїм». Парк цей знаходиться в без-



15

посередній близькості від Центру, і ак-
тивні учні та працівники мали змогу до-
лучитися до його відродження.

Організована була велика толока, на 
якій прибрали парк, а завдяки нашим 
учням – зварникам, електрикам, куха-
рям, вдалося не лише встановити сучас-
ні лавки в парку, а й смачно нагодувати 
учасників заходу. Як згодом виявилося, 
то якщо не рахувати представників 
ВПО, то практично половина волонте-
рів – це нинішні учні чи випускники 
нашого навчального закладу. Люди, які 
залишилися в місті, створили родини, 
люблять свій Ізюм, бажають, а головне 
– вміють робити щось на краще.

Продовжувались і тренінги, ор-
ганізацію яких взяло на себе наше 
учнівське самоврядування. У жовтні 
проведені були три тренінги з екології 
та роздільного збору сміття. В першому 
з них тренеркою була Анна Прокаєва з 
Харківської волонтерської організації 
"Kharkiv Zero Waste: кампанія за ре-
сайклінг" були висвітлені та обіграні 
наступні важливі теми: “Як почати 
сортувати сміття: які баки обрати, щоб 
сортувати, куди віднести”; “Переробка: 
що і куди йде та на що переробляєть-
ся”; “Як зменшити кількість сміття”; 
“Як купувати речі та продукти у 
“правильній” упаковці”; “Що таке Zero 
Waste. Як розумно споживати”; “Досвід 
ЄС у поводженні з відходами”. Захід 
пройшов традиційно у стінах ПМіП 
"Залізничник". Учасниками стали учні 
ДНЗ "Ізюмський регіональний центр 
професійної освіти" (група К-318, куха-
рі, кондитери, майстри в/н Жданюкова 
О.П., Гордієнко А.М.). Учні з зацікав-
ленням почули інформацію про цю про-
блему та шляхи її вирішення в Україні 
та в світі. А потім – самі в групах спро-

бували розробити міні-проекти із впро-
вадження роздільного збору і утилізації 
сміття. Але не абстрактно, а починаючи 
з власного навчального закладу. Тренінг 
вийшов незвичним, креативним і 
плідним. Хай для дітей це поки гра. 
Але колись саме їм у реальному житті 
вирішувати проблеми, які ми, дорослі, 
виявились не в змозі "розрулити". Вони 
– наше майбутнє. І від того, що ми їм 
покажемо, якими прикладами поведемо 
у життя, буде залежати майбутнє всіх 
нас, нашої громади і нашої країни.

Два наступних тренінги провела 
тренер Ольга Філь з потужного всеу-
країнського руху «Україна без сміття». 
Вони пройшли для учнів, на цей раз 
майбутніх автослюсарів (група АТ-
318, автослюсарі, токарі, майстер в/н 
Сухомлін С. Г.). 

Спільно з міським відділом куль-
тури був проведений інтеграційний 
культурно-мистецький захід «Ізюм 
– наш спільний дім». Перед великим 
концертом, який відбувався у ПМіП 

«Залізничник» провели конкурс «Нове 
обличчя міста, в якому я живу» – за-
стосували елементи мапінгу (карту-
вання громади). Ми зробили три карти. 
Одна – для визначення об'єктів, на які 
першочергово варто звернути увагу 
самоврядуванню громади (освітлення, 
смітники, якість доріг, камери віде-
оспостереження, місця відпочинку). 
Друга – зонування міста на безпечні, 
умовно безпечні і небезпечні райони. 
Нарешті, третя (як виявилось, для дітей) 
– що потрібно нашому місту (методика 
"просто напишіть і приклейте, де це по-
трібно розташувати"). Далі був великий 
концерт. Не можемо не відмітити і не 
подякувати творчим колективам, що 
взяли у ньому участь  – вокальному 
колективу «Тірамісу» та особисто 
В. Золотоверхій, художньому колек-
тиву естрадно-циркового мистецтва 
«Чудесники», хореографічному колек-
тиву «Імідж-клас», студіям сучасного 
танцю «РИТМ-dance» та «Тріумф», 
театральній студії «Чарівна скринька». 
І окрема подяка – директорці палацу 
Людмилі Гришко, яка своєю енергією 
і наснагою запалила всіх навколо і 
зробила захід професійним і водночас 
надихаючим, зрозумілим дорослим і 
дітям, всім ізюмчанам. 

Виступи колективів і пісні перемеж-
алися відеосюжетами про заходи в рам-
ках проекту, а наостанок були вручені 
грамоти найактивнішим учасникам ро-
бочої групи і волонтерам, причому най-
молодшому було 5 років, а найстаршо-
му… власне, не було найстарших, бо 
всі ми зберігали молодість настроїв і 
прагнень.

Одночасно продовжкували «наводи-
ти красу» у парку. Вже 27 жовтня пред-
ставники ініціативної групи та учнів-
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ського самоврядування встановили 8 
сучасних паркових лавок поряд з фут-
больним полем у парку «Залізничник». 
Адже зробивши поле для спортсменів, 
на жаль, ніхто не потурбувався про інф-
раструктуру навколо. Та й просто для 
людей, яким треба посидіти, відпочити. 
І ми перейнялися цим питанням, вирі-
шивши хоча б частково забезпечити цю 
територію місцями для сидіння. Ідею ж 
підказали учні-футболісти, що ходять 
на тренування.

Вже в листопаді встановили додат-
ково ще 5 лавок у парку, біля дитячо-
го майданчика. Біля всіх лавок розта-
шовані урни для сміття, також в пар-
ку з’явився бак для роздільного збору 
сміття. Лавки отримали таблички з мо-
тивуючими цитатами великих людей.

 Нарешті, проведено ще один за-
хід – на цей раз у формі форум-театру. 
Це принципово нова для нашого міс-
та ігрова форма вирішення суспільних 
проблем, що успішно застосовується у 
всьому світі. 

Проект розбудив до активного гро-
мадського життя нових волонтерів, пе-
редусім наших учнів, неінтегрованих 
в громаду представників ВПО, власне, 
цілі райони міста! Дивлячись, як відро-
джується ще вчора занедбаний колиш-
ній парк біля ПМіП «Залізничник», ми 

вже для себе визначили і його новий 
перспективний профіль – це буде парк 
молоді та підлітків. І ми це зробимо – 
спільно, єдиною громадою.

Виникла ініціатива: щороку, на 
День землі, 22 квітня, проводити 
спільно учнями та працівниками на-
шого Центру та працівниками Палацу 
«Залізничник» великі толоки в парку 
– і це може стати початком прекрасної 
традиції. Наступного року плануємо 
відновити ще одну альтанку, а там 
вже у планах майорить відновлення 
танцмайданчика – чи у первісному зна-
ченні, а може, як роллодром чи місце 
проведення різноманітних активностей 

і для наших учнів, і всього мікрорайону. 
Ми єднаємося, і наше місто – найча-

рівніша родзинка Слобожанщини – сяє 
новими барвами, квітне і неодмінно 
відродиться до нового життя. Все по-
чинається з мрії. А мрії, у які повіри-
ли люди – обов’язково збуваються. Бо 
сила громади – насправді не у заводах 
чи привабливому становищі, не в ре-
сурсах чи грошах. Вона – в людях. 

БОНДАРЕНКО РОМАН, голова 
учнівської  ради ДНЗ "Ізюмський регі-
ональний центр професійної освіти", 
член ініціативної групи проекту «Моє 

чисте місто» 

«Анно,  будь ласка, розкажи  про свої враження, 
щодо навчання в училищі, ти ж навчаєшся  вже дру-
гий рік, входиш до складу учнівського самоврядуван-
ня…» – попросила  одного разу мене  класний керівник 
нашої групи КК-22 Харківського вищого професійного 
училища будівництва.

Звісно, розповісти є багато чого: з самого дитинства 
я мріяла бути кухарем, відкрити свій ресторан. Як ба-
чите, частина моєї мрії здійснилась, я здобуваю про-
фесію  «Кухар, кондитер»,  мені  це  дуже подобаєть-
ся. Хотілось би розповісти про свої досягнення, успіхи, 
та гарне відношення до учнів з боку педагогів, а також 
про неймовірні заходи,  які проводяться в училищі…

«Це все, що ти можеш розповісти?»  – запитали 
мене мої одногрупники. Звісно ж ні,  ще я обожнюю  
квести. Цей захід Вам досить знайомий і ми неоднора-
зово брали участь у подібних заходах. В мене ж  була 

ГРА –  КВЕСТ 
«Права людини»
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можливість не тільки бути присутньою, 
але й взяти участь у виїзному квесті .

«Квест? Ха-ха,  знайшла чим 
здивувати..», –  вигукнув один з моїх 
одногрупників. «Так, саме  квест! », – 
відповіла я. «Дослухай до кінця – і ти 
все сам зрозумієш». 

 Від учнів минулих років я вже чула 
про  те,  як проходить виїзний    квест,  
і  як там цікаво. Тому дуже зраділа 
такій пропозиції.   З’ясувалось, що за-
хід проходитиме в стінах  спортивного 
комплексу «Динамо», організатори –  
ЦДП «Компас».   Тема гри: «Граємо за 
права людини». Для мене це було ніби 
захоплюючою пригодою, яка почалася 
відразу, як ми вирушили в дорогу.  

Діставшись пункту призначення, 
ми вдягли яскраву, жовтого кольору, 
форму, виглядали, як промінчики соне-
чка, які дарують людям радість і тепло. 
Зайшовши до залу, де проходили зма-
гання,  ми побачили  велику кількість 
учасників з різних училищ.  Я була у 
захваті.  Нас поділили на команди по 
п’ять учасників, розповіли правила. 

І все – змагання почались! 
Відчувався дух суперництва. 
Затамувавши подих,  ми почали вико-
нувати завдання. Відповідали на запи-
тання, відгадували кросворди, ребуси, 
кидали м’яч, малювали плакати та ін..

Час пройшов непомітно, все – остан-
ній конкурс та оголошення переможців.

 Спитаєте мене, чи ми перемогли?   

На жаль, ні, але ввійшли в п’ятірку 
найкращих.  Всі учасники отримали 
грамоти, медалі, солодкі призи. 

Якщо Ви пам’ятаєте, я говорила про 
останній конкурс, суть його полягала в 
тому, що необхідно було зробити  фото-
графію на певну тему, наша тема була  
«Право на дозвілля». Усі світлини 
виклали до інтернету для голосування, 
і ті, хто набере більше голосів, стануть 
переможцями. Не повірите, моя коман-
да зібрала 531 голос, і ми – переможці! 
Ця звістка була чудовим подарунком в 
день Святого Миколая. 

Працівники ЦДП «Компас» приїз-

дили до нашого училища і привітали 
нас з перемогою, нагородили солодки-
ми призами.

Дякую всім педагогам за те, що ви 
до нас не байдужі, що Ви намагаєтесь 
не лише навчати нас, але й зробити на-
вчання цікавим і корисним. Квест дав 
мені змогу повірити ще більше в себе, 
отримати позитивний настрій, багато 
хороших емоцій, нові знайомства, оці-
нити свої знання та набути нові.

ОЛІЙНИК АННА,  
учениця ДПТНЗ «Харківське вище про-

фесійне училище будівництва»

Гарно прикрашена актова зала… 
Ледь чутна неспішна й протяжна чу-
мацька пісня. Лунають слова ведучої: 
«Рідна земле, рідна Слобожанщина! 
Моя дорога Батьківщина! На своєму іс-
торичному шляху  зазнав український 
народ чимало трагічних випробувань. 
Багато років страждала ця земля від 
вогню та меча монголо-татарських за-
войовників. Після їхніх спустошливих 
набігів народ назвав цей край  Диким 
полем. І, рятуючись від непосильного 
гноблення польських феодалів та на-
падів кримських татар, прийшли сюди 
переселенці з Правобережної України 
і заснували тут слободи (звідси й істо-
рична назва – Слобідська Україна або 
Слобожанщина). А на високому круто-
ярі, біля злиття річок Харків та Лопань,  

«Слобожанські розваги: наші знання – тобі, 
моя Україно!»

українці  звели житла і обнесли їх ви-
соким частоколом. Так почалася істо-
рія міста Харкова, що стало невдовзі 
адміністративним та культурним цен-
тром краю. Багато води спливло з того 
часу. Але ми повинні завжди пам’ятати 
і свою історію, і свої традиції.»

Так почався  наш відкритий вихов-
ний захід у ДПТНЗ «Харківське вище 
професійне училище будівництва» під 
назвою «Слобожанські розваги: наші 
знання – тобі, моя Україно!» . 

В заході брали участь групи   І кур-
су: КК-3 та КК-4 . Допомагали їм –  ми – 
учні групи КК-33, наша творча команда. 
І це – не тільки слова. Це реальна допо-
мога:  потрібно було  підготувати  мате-
ріал до цікавого конкурсу «Розминка», 
де учасники повинні показати свої зна-

ння з історії Слобожанщини, традиції 
Слобожанщини та кулінарні уподобан-
ня  Слобожанщини.

 Разом з нашим класним керівником 
Богдановою І.В.  ми  придумали   кон-
курси, де учні  першого курсу показали 
свої знання з професії, які вони отрима-
ли за час навчання в училищі.

А щоб перевірити 1 курс на кмітли-
вість, ми вирішили провести для них 
несподівані конкурси, такі як:

– «Ягідні пісні», адже український 
народ дуже співучий. Його пісні відо-
мі далеко за межами нашої держави. 
Полюбляли і веселі, і сумні, і жартівли-
ві пісні. Любимо їх і ми. Тому потрібно 
було згадати назви пісень, мелодії яких 
ми запропонували  учасникам команд. 
В цих піснях згадувалися  різноманітні 
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ягоди.
– «Впізнай за смаком» – дівчатам  ми під-

готували солодкі страви.  Із зав’язаними очима  
їм потрібно було,  за допомогою помічників,  
вгадати на смак назву варення.  

– «Хто скоріше»  – представникам команд 
– юнакам, ми приготували по великій тарілці 
манної каші, дуже смачної, до речі. Юнакам по-
трібно було її  з’їсти як можна більше.    

А з яким ентузіазмом  підтримували  коман-
ди вдячні глядачі!  

Конкурси оцінювало  журі, але, незалежно 
від підрахунків, перемогу святкувала – дружба!

ЗАХАРЕНКО ВІКТОРІЯ,  
член парламенту ДПТНЗ «Харківське вище про-

фесійне училище будівництва»

Вам доводилося «літати», пере-
буваючи в задоволенні від простої 
радості життя – смачно приготовленої 
їжі? Відвідайте одного разу зимовим 
грудневим днем гуртожиток ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне училище 
будівництва», де ми разом з  майстрами 
виробничого навчання, – чарівниками і 
чарівницями, – знайомимо  учнів,  які 
живуть у гуртожитку,  азам кулінарного 
мистецтва, відкриваємо масу секретів 
таїнства кухні. Рада гуртожитку, ви-
вчивши бажання дівчат і хлопців, 
розробила, спільно з вихователем 
Шестаковою  Н.Ф. та при підтримці на-
шого директора Сорокіна І.М., проєкт, 
щодо навчання усіх бажаючих секретам 
домашньої кухні.  

Незадовго  до нового року для дітей-
сиріт, дітей пільгової категорії, а також 
всіх бажаючих, стартував  майстер-клас  
з приготування тих чи інших страв. 
Лідери учнівської ради гуртожитку ре-
тельно підходили до вибору страв для 
розгляду на майстер-класі.  У минулому 
році це були млинці, знамениті укра-
їнські вареники з різними начинками 
і, звичайно ж, король столу – борщ! 
Цього року ми звернулися до наставни-
ків з проханням   допомогти приготу-
вати для учнів екскурс в дивовижний і 
такий різноманітний світ галушок, які, 
як виявилося, можна варити в молоці, 
бульйоні, запікати з сиром, з куркою, 
грибами, подавати окремим блюдом – з 
маслом або сметаною. Голова обертом! 

Також ми допомагали  на майстер-

СМАЧНИЙ ПРОЄКТ

класі  готувати нехитрі сніданки 
на основі курячих яєць – одного з 
найкращих продуктів, які готуються 
в лічені хвилини, дуже поживних і 
відверто смачних. Це була яєчня, омлет, 
рулети, суфле і знамениті яйця пашот. 
Макарони – одвічний супутник будь-
якого студента, просте, нехитре блюдо. 
Хіба в наш час можна кого-небудь 
здивувати макаронами? А нам  вдалося! 
Макарони з овочами, макарони з пече-
рицями, макарони з морепродуктами, 
макарони з тунцем консервованим, з 
сиром, рецепт макаронів з ковбасою – 
на цьому варіанти, що приготувати з 
макаронів, не закінчуються. Можна та-
кож приготувати макарони запечені або 
запіканку з макаронів, зробити салат. А 
скільки всіляких соусів існує в світі до 

макаронів! 
Наш проєкт дуже сподобався всім 

учням, які проживають у гуртожитку, і 
нам теж. Для нас він став пізнавальним. 
Ми вивчили багато рецептів,   отримали 
море задоволення від спілкування з на-
шими улюбленими майстрами, а також 
наш проект став  смачною традицією  
ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище будівництва»

Сердечне спасибі нашим  майстрам 
виробничого навчання  Кунік В.В., 
Павловій М.Л., Свіщову К.В. за екскурс 
в світ кухарського мистецтва.

ЛЮДМИЛА ГУРІНА, 
голова ради гуртожитку ДПТНЗ 

«Харківське вище професійне училище 
будівництва»
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Під таким гаслом протягом 2018 року у Центрі відбувала-
ся реалізація правопросвітницького проекту «Я маю  право». 

Що може дати це учням? Насамперед на одне із засідань  
Парламенту учнівського самоврядування була запрошена ви-
кладач права,  яка пояснила нам мету проекту – підвищення 
юридичної грамотності українців та формування нової пра-
вової культури в суспільстві. Це масштабна реформа право-
вої свідомості, яка покликана забезпечити сталий розвиток 
України, як сучасної демократичної держави. 

До цієї реформи залучені і ми, учні. Адже  викладач пра-
ва  поставила перед нами запитання, що кожен із присутніх 
розуміє під висловом: «Я маю право». Відповіді  були різ-
ні, але, якщо узагальнити, то все зводилося до стандартних 
фраз: які права мають  неповнолітні учні, хто і як ці права  
може захищати, де отримати пораду, як діяти, коли твої пра-
ва порушують. Всім стало  зрозуміло, що кваліфіковану юри-
дичну пораду з цих питань може дати  викладач права або  
юрист-правник.  

А для того, щоб тиждень права, початок якого припадав 
якраз на 10 грудня – Міжнародний день прав людини, – був 
цікавим, Парламент учнівського самоврядування нашого 
центру підготував запитання, визначив коло проблем, на які б 
хотіли почути  відповіді. Зі своїми пропозиціями звернулися 
до адміністрації Центру. 

За участі  голів  парламенту  було складено  план роботи 
тижня. У плані передбачалися цікаві зустрічі, вікторини, екс-
курсії. Тиждень права  у цьому році  проходив під девізом: 
«Знаю! Дію! Захищаю!»

Перше, від чого наші учні  отримали велике задоволен-
ня – це здійснили екскурсію до Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. Відвідали експозиції 
рідкісної книги, криміналістичний та  відділ судової експер-
тизи, від побаченого та почутого всі були в захваті: такі  екс-
курсії розширюють кругозір та знання молоді. Відвідуючи 
виставку,  ми отримали запрошення на  засідання круглого 
столу за темою: «Права підлітків». Ця тема  дуже актуальна, 
адже знати свої права – це бути озброєним не  в прямому, а в 
переносному значенні – мати знання і вміти використати їх за 
певних обставин. 

Також протягом тижня учні мали змогу поспілкувати-
ся із викладачем кафедри адміністративної діяльності полі-
ції факультету  № 3 Харківського національного університе-

Я МАЮ ПРАВО ЗНАТИ

ту внутрішніх справ, викладачами юридичного факультету 
Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С. Сковороди, представником юридичного Департаменту 
Харківської обласної державної адміністрації. 

Ми  мали можливість брати участь в обговоренні  запро-
понованих тем лекцій, круглих столів, бесід: «Мої права», 
«Адміністративна та кримінальна відповідальність неповно-
літніх», «Попередження насильства над дітьми». Остання 
тема бесіди актуальна, тому що проблема булінгу в учнів-
ському середовищі – це не вигадка. Проблема жорстокості та 
насильницької поведінки одне до одного, на жаль, має місце  в 
нашому суспільстві. Тому наші учні отримали корисну інфор-
мацію  та познайомилися  з пам’яткою «Як не стати жертвою 
булінгу». Також корисну пораду отримали, познайомившись 
із  правилами подолання кібер-булінгу,  адже більшість із  нас  
довгий час просиджує в соціальних  мережах, які теж можуть 
нести людині загрозу, а особливо підлітку.  

В рамках  заходів тижня бібліотекарем Центру  проведено  
гру-вікторину за темою: «Про право  з гумором та серйозно».

Надання нашій країні безвізу дає великі  можливості мо-
лоді, але разом з тим  і великі ризики. Проблеми, пов’язані з 
торгівлею людьми, відсутність  знань про  особливості  про-
живання в тій чи іншій країні, не знання мови, відсутність  
життєвого досвіду вимагають обізнаності, тому  бесіди  на 
тему: «Як не стати  жертвою  торгівлі людьми», на наш по-
гляд,  актуальні. 

Наш  Центр  з 25 листопада  по 10  грудня 2018 року при-
єднався до Всеукраїнської акції «16 днів проти  насильства». 
Увесь  тиждень був настільки насиченим і цікавим, а отримані 
знання з права розширюють можливості їх реалізації, зокрема 
й у власних інтересах. Тому правові знання є тим підґрунтям, 
на якому формується  правова свідомість людини. 

 Всю інформацію про  проведені  заходи  в рамках тиж-
ня права ви можете отримати  на нашому сайті в розділі 
«Новини». 

КЛИМЕНКО АЛЬБІНА,  
президент учнівського  парламенту  

ДНЗ «Харківський регіональний центр
професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та 

машинобудування»
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На Новорічні свята, відзначаючи день Меланки (13 
січня), члени волонтерського руху, учасники театрального 
гуртка ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної 
освіти» у рамках відродження традицій українського народу 
вирішили привітати працівників нашого навчального закладу 
щедрівками. 

До цього заходу ми готувалися заздалегідь і робили це 
дуже старанно. Велику допомогу в цьому  нам надала керів-
ник гуртка художньої самодіяльності нашого навчального за-
кладу Прокопенко Ольга Станіславівна. Вона допомогла ді-
брати костюми і скласти сценарій заходу. Також ми викорис-
тали знання про традиції нашого народу, отримані на уроках 
етнографії, української літератури, художньої культури.

За традицією в щедруванні беруть участь герої на-
родного фольклору Меланка та Коза. Їх ролі виконали 
хлопці, учні групи Зв-1: Стороженко Олег та Боров Ярослав. 
Переодягнувшись, хлопці виконали стародавній обряд 
«Водіння кози». А інші учасниці, учениці групи Пм-11 та 
Пк-21, Удовік Владислава, Кудрявець Вікторія, Самойлова 
Тамара, Гетьманчук Анна, Коновалова Анастасія, заспівали 
відому всьому світові різдвяну пісню українського компози-
тора Миколи Леонтовича «Щедрик»:

«Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,

Там овечки покотились,
А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.»

Національні традиції – храм душі 
людської

Новорічними щедрівками привітали членів педагогічного 
колективу, ветеранів праці, соціального партнера і робото-
давця Головка Анатолія Миколайовича. Захід проходив в 
атмосфері щедрості, невимушеності, гостинності. 

Цей захід сприяв згуртуванню нашого творчого колекти-
ву. Ми й надалі плануємо вшановувати українські народні 
традиції та приносити радість людям.

УДОВІК ВЛАДИСЛАВА, 
член учнівського самоврядування  
ДНЗ «Куп’янський регіональний

центр професійної освіти»

22 листопада 2018 року у Будинку техніки міста 
Краснограда пройшов відкритий  доброчинний захід 
"Джентльмен – 2018". Наш ліцей представляв учень  І 
курсу 16 ССЕ групи Павлушенко Євген.  Він змагався з 
вісьмома конкурсантами місцевих вишів у номінаціях 
«Містер популярність», «Містер креативність», «Містер 
стиль», «Містер ерудиція», «Містер галантність», «Містер 
романтичність», «Містер спорт», «Містер артистичність». 
Конкурс видався яскравим та феєричним без перебільшен-
ня. Перед входом до приміщення вишикувалися справжні 
черги з охочих підтримати свого фаворита. У фойє публіка 
голосувала за одного з учасників у номінації «Містер 
популярність». Для цього лише потрібно було обрати 
відповідний колір конкурсанта. Усі учасники талановиті, 

«ДЖЕНТЛЬМЕН – 2018»
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харизматичні, кмітливі, сміливі і творчі хлопці. Відкрилося 
дійство танцювальною постановкою «Зірвемо маски». За 
програмою, претенденти на звання «Джентльмен – 2018» 
суперничали у кількох напрямках. Спочатку – відео про 
конкурсантів та перегляд  «Одного дня з життя сильного й 
незалежного чоловіка». Першим завданням була презентація 
міні-візитки на тему: «Джентльменом необхідно народитись». 
Окрім того, на юнаків чекали запитання від журі. Наш Євген 

успішно упорався з усіма заданими йому питаннями. До 
переліку завдань також входив конкурс «Сила – невід’ємна 
частина чоловіка», який був проведений напередодні. Хлопці 
випробовували себе у спорті та  як дроворуби. За кількістю 
набраних балів наш Євген у важкій боротьбі переміг саме в 
цій  номінації  – «Містер спорт». Та найбільш емоційним і 
душевним виявився конкурс «Чоловіки можуть усе». Хлопці 
повинні були продемонструвати те, що вони вміють робити 
найкраще. У цьому конкурсі учасники демонстрували вміння 
з бойових мистецтв, танцювали запальний танок та ліричний 
вальс, присвячували вірші та пісні своїм найближчим людям. 
Наш Євген продемонстрував «свій коник» – професійні 
вміння – виготовлення виробів з металу, який журі оцінило 
найвищими балами. Завершальним етапом для юнаків стало 
дефіле у класичних костюмах. Всі учасники шоу отримали 
статуетки, дипломи, джентльменські набори, сертифікати 
від кафе «Піца» (одного із спонсорів заходу), подарункові 
сертифікати від фітнес-клубу «Gym-Rex». Всі зібрані кошти 
від заходу були передані на лікування нашої землячки.

ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ, 
голова учнівського самоврядування

 Красноградського професійного ліцею

«Вишиванка — це генетичний код 
нації» — вислів, котрий відомий зараз 
усім і став крилатим. Хто ж його автор, 
мало хто знає. Слова ці належать Лесі 
Воронюк, засновниці свята вишиванки.

Українці та прихильники України 
у всьому світі відзначають День виши-
ванки, який припадає  на третій четвер  
травня. 

Це свято, присвячене українській 
національній культурі і традиціям, 
попри свій відносно молодий вік, 
вже набуло широкої популярності та 
стало традиційним. Святкові акції, при-
свячені українській вишитій сорочці, 
проводяться не лише в Україні, але й 
далеко за її межами – у країнах Європи, 
Канаді, Сполучених Штатах Америки, 
Австралії тощо. В цей день усі 
 бажаючі можуть долучитись до свята, 
вдягнувши вишиванку на роботу або 
навчання.  

Найдавнішу згадку про вишиту со-
рочку було знайдено під час розкопок 
на Черкащині — її вік датувався 6 
сторіччям до нашої ери! Тож одяг цей 
носили ще трипільці. Усвідомлення 

Вишиванка цвіте над Україною

такої історичної спадщини вражає та 
захоплює, і спонукає з особливою по-
вагою ставитись до сорочки — яку не 
можливо вважати просто одягом.

Українська народна вишивка – уні-
кальне явище духовно-матеріальної 
культури нашого народу. Упродовж 

тисячоліть у народній вишивці зна-
ходили і знаходять відображення думки 
і настрій людини, що її творила, краса 
природи.

Погодьтесь, що третій четвер 
травня – чудова пора, коли вже тепло, 
і коли у вишиванці можна йти вулицею 
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і не ховати її під курткою чи светром. А 
коли майже всі одягнені у квітучі народ-
ні блузи і сорочки – то це справді свято 
краси і національної згуртованості. 

19 травня учні Первомайського про-

ПИЛИПЕНКО ДІАНА,
голова ради самоврядування

Первомайського професійного 
ліцею

фесійного ліцею взяли активну участь 
у проведенні свята вишиванки в місті. 
Після урочистого концерту всі присутні 
пройшли святковою ходою через все 
місто.

Сьогодні проблема торгівлі людьми 
стала надзвичайно актуальною для 
нашої держави. Складна економічна 
ситуація в Україні, високий рівень без-
робіття, недосконалість законодавства 
та правова необізнаність громадян є 
основними умовами, що сприяють 
цьому явищу. Прагнучи кращої долі, 
молодь їде за кордон шукати роботу, 
і через свою довірливість часто стає 
жертвою різноманітних методів та 
форм експлуатації. 

 Тому природньо, що у кожній 
навчальній  групі Зміївського професій-
ного енергетичного ліцею на виховних 
годинах порушувались теми:  «Торгівля 
людьми як порушення прав людини»,  
«Молодь за кордоном».  Але в мене 
склалося враження, що для більшості 
з нас сучасне рабство – глобальна про-
блема, яка не стосується пересічного 
учня нашого ліцею.  Тема, яку не звикли 
обговорювати у колі близьких друзів. 
Ми знаємо, що експлуатація людини – 
це злочин. Ми чуємо історії тих, кого 
ошукали та примушували працювати 
шахраї, проте думаємо, що їм просто 
не пощастило на заробітках. Ми не ві-
римо, що можемо самі потрапити у таку 
ситуацію. Ми довіряємо обіцянкам кра-
щого життя, навіть не підозрюючи про 
небезпеку.  Торгівля людьми – це ніби 
щось таке далеке і неосяжне, яке існує у 

Людське життя – не предмет торгівлі!

далеких  країнах, де немає цивілізації… 
Однак все насправді ближче, ніж може 
здатись на перший погляд. 

Поштовхом до радикальної зміни 
погляду на  означену проблему  стала 
участь  Баздиревої Вікторії, Кобець 
Єлизавети, Скрипки Анастасії та 
Шелест Тетяни, найвідповідальніших  
із учнівського самоврядування, у 
триденному навчальному тренінгу, у 
рамках проекту «Підвищення обізна-
ності вразливого населення щодо без-
печної міграції та працевлаштування 
у Харківській області». Заняття про-
ходили за підтримки Представництва 

Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні при сприянні 
Міністерства освіти і науки України.  
Я назвала наших,  тепер уже адептів  
протидії торгівлі людьми, найвідпо-
відальнішими, бо спочатку вони  про-
сто не змогли відмовити  заступнику 
директора  та практичному психологу 
на пропозицію поїхати на нецікавий, 
на їх думку на той час,  захід. Але вже 
першого дня враження від вимушеного 
«перетерпимо» змінилось на  «дивно, 
але цікаво». На третій день усі четверо 
рвались до «бою» зі словами: «Це важ-
ливо донести до кожного!»
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Але, як виявилось, вчительська  
праця ой як не легка.  Протягом двох 
тижнів мало не щодня дівчата під 
керівництвом  практичного психолога 
Горбенко Н.С.  ретельно  готувалися до 
профілактичних семінарів у навчаль-
них групах, а це: і вивчення конспекту 
лекції, і пошук додаткових матеріалів, 
і створення презентації, і знайомство з 
методикою проведення семінару…

Першими слухачами стали наші 
педагоги. Кобець Єлизавета та Шелест 
Тетяна провели просвітницький  се-
мінар  для методичної комісії класних 
керівників. Звичайно,  дівчата хви-
лювались, але після слів заступника 
директора: «Прошу, колеги»,  – все ж 
зібрались і провели захід на відмінно.  
Тепер вже не секрет, що почати саме з 
педагогів було професійною задумкою  
наших наставників. Поради фахівців-
педагогів, цікаві запитання та незнайомі 
нам факти стали вагомим доповненням 
в  подальшій  роботі.

Загалом профілактичні семінари 

щодо протидії торгівлі людьми  були 
проведені  у 12 групах. Разом з ку-
раторами   учні спростували міфи та 
факти, пов’язані з торгівлею людьми, 
обговорили фільм, створений на реаль-
них подіях («Життя на продаж»), взяли 
участь у попередньому та підсумковому 
анкетуванні.  З допомогою  презентації 
ведучі семінару продемонстрували 
основні правила безпечного працевла-
штування та подорожей. Усі присутні 
публічно впевнились,  що телефони на-
ціональної гарячої лінії з питань проти-
дії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів працюють. Кожний отримав  
буклет  з рекомендаціями та порадами 
щодо власної безпеки. 

Роботу дівчат високо оцінив вико-
навчий директор Харківської обласної 
громадської організації «Твоє право» 
Полянський О.О.,  який був присутній 
на одному із занять.

Крім семінару,    в рамках тижня 
«Я маю право»,  ведучі семінару, під 
керівництвом практичного психолога 

ліцею Горбенко Н.С.,  провели  у всіх 
групах ліцею настільну просвітницько-
профілактичну гру «Рожеві окуляри», 
під час якої наші учні суттєво поповни-
ли   знання з питань протидії торгівлі 
людьми. 

Як показало підсумкове анкетуван-
ня, творча група семінару «Підвищення 
рівня обізнаності учнів ліцею з питань 
безпечної міграції та працевлаштуван-
ня» розв’язала наступні завдання: 

― збільшили рівень  знань наших 
учнів щодо проблем, пов’язаних з тор-
гівлею людьми;

―  познайомили з ознаками  ризи-
кованої, стосовно потрапляння до тенет 
торгівців людьми,  поведінки; 

― спонукали до активної позиції 
щодо захисту своїх прав;

― познайомили  з міжнародним та 
українським законодавством у сфері 
попередження торгівлі людьми та за-
хисту прав постраждалих від торгівлі 
людьми;

― надали учням інформацію про 
різноманітні організації, що працюють 
у сфері профілактики торгівлі людьми, 
наданні допомоги особам, постражда-
лим від торгівлі людьми, їх родичам та 
близьким. 

А головне ― на перервах, в гур-
тожитку,  в колі близьких друзів учні 
ліцею заговорили про торгівлю людьми 
в сучасному світі, а ще, сподіваюсь, 
усвідомили:  обізнаний  – значить 
убезпечений.

ВАЙНЕР ІРИНА, 
голова учнівського парламенту 

Зміївського професійного  
енергетичного ліцею

Одна з найгостріших проблем 
сьогодення – збільшення проявів нега-
тивної поведінки серед дітей та молоді, 
раннє паління, алкоголізм, наркоманія, 
тенденція до збільшення правопору-
шень у підлітковому середовищі тощо.

Для того, щоб молода людина 
була підготовленою до розв’язання 
найбільш значних проблемних питань 
свого життя, вона повинна отримати 
досвід вибору у повсякденних побуто-
вих ситуаціях, що пов’язані з поперед-
женням виникнення конфліктів серед 

ПРАВОВИЙ ТИЖДЕНЬ

молодих людей, а також в униканні ри-
зикованої поведінки, протистояти тиску 
з боку однолітків щодо зловживання 
психоактивними речовинами, скоєння 
протиправних дій.

Найефективнішим видом про-
філактичної роботи у підлітковому 
середовищі, що покликана допомогти 
у сприянні та вдосконаленні способу 
життя учнів, запобіганню і подоланню 
відхилень у поведінці, формуванню на-
вичок ефективного спілкування та ви-
рішення конфліктних ситуацій, а також 

позитивної життєвої позиції  є система 
превентивного виховання. 

У грудні місяці 2018 року, одразу 
після Всеукраїнського тижня право-
знавства, з 17.12.2018 по 21.12.2018  
відповідальний за роботу з попереджен-
ня правопорушень комітет учнівського 
самоврядування училища проводив 
тиждень «Профілактика правопору-
шень та побудови позитивної життєвої 
позиції серед учнівської молоді». В по-
неділок на традиційній  лінійці голова 
Учнівського самоврядування училища 
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Артем Титаренко разом з представниками Наркологічного кабінету 
Московського району м. Харкова надали учням інформацію про наслідки 
вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюну у підлітковому віці, 
а також про ризики захворювання на гепатит С та ВІЛ\СНІД.

Протягом всього тижня учні мали змогу ознайомитися з матеріалами 
законодавства,  беручи участь у програмі  «Як захистити свої права та 
не порушувати права інших». У гуртожитку було проведено позакласний 
захід «Твоє здоров‘я в твоїх руках» з метою формування у підлітків прі-
оритетного ставлення до свого здоров’я як однієї з головних цінностей 
у житті людини. Переглянутий відеоролик змусив дітей замислитися над 
станом свого здоров’я. 

Учні отримали багато нової та цікавої інформації і залюбки брали 
участь в оформленні стіннівок «Ти і поліція», у мозковому штурмі «Права 
та відповідальність», у проблемних ситуаціях, бесідах, вікторинах. 
Пропагуючи позитивну життєву позицію в учнівських групах училища, 
голови комітетів учнівського самоврядування провели виховні години на 
тему «Формування позитивного ставлення до себе». 

Не залишилася без уваги й проблема насилля в суспільстві. Щоб підлі-
ток не опинився з такою серйозною проблемою наодинці, щоб допомогти 
йому подолати наслідки насильницьких дій, представники учнівського 
самоврядування спільно з представниками служби у справах дітей, а 
також працівниками ювенальної поліції м. Харкова організували круглий 
стіл «Булінг: важлива проблема для дітей в Україні». 

Тиждень профілактики правопорушень та побудови позитивної 
життєвої позиції серед учнівської молоді підвищив правову обізнаність 
учнівської молоді, надав  змогу  поглибити знання про збереження свого 
здоров’я, навчив  оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальні 
рішення та протистояти соціальному тиску. 

ЩЕРБІНА ОЛЕГ, заступник голови учнівського самоврядування 
Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, 

машинобудівних та сервісних технологій Харківської області

Якого б віку ми не були ( маленькі, дорослі), але завжди з нетерпінням 
чекаємо зими, тому що знаємо, що з нею прийдуть до нас День Святого 
Миколая, Новорічні свята та Різдво. Всі учні Лозівського професійного 
ліцею завжди із задоволенням беруть участь у підготовці до цих свят, але 
найбільше роботи  в членів учнівської ради «Лідер» – треба розробити 
план заходів, поділити приміщення ліцею між групами для святкового 
прикрашення, проконтролювати роботу кожної учнівської групи, підвести 
підсумки всіх новорічних конкурсів та ще встигнути на всі репетиції. Але 
це завжди приємні та радісні клопоти. 

За декілька днів до Дня Святого Миколая актив збирається, щоб розпо-
ділити приміщення  ліцею  між групами для конкурсу на краще новорічне 
прикрашення. Це щорічний традиційний захід, і тому учні всіх груп готу-
ються до нього заздалегідь, в кожній навчальній аудиторії ще за тиждень 
до конкурсу працюють «Майстерні Діда Мороза», ведуться інтенсивні 
пошуки в Інтернеті нових ідей для виготовлення іграшок-прикрас та ново-
річного декору. А 17-18 грудня ліцей гуде, як мурашник, тому що всі групи 
прикрашають його. Кожна навчальна група також готує святкову стіннівку 
з новорічними вітаннями.

Учні-кухарі підготували «Майстер-клас по виготовленню новорічних 
смаколиків», за матеріалами якого місцева телекомпанія «Вектор» підготу-
вала передачу, яка демонструвалася щоденно по місцевому телебаченню.

ХАЙ ЗДІЙСНЮЄ БАЖАННЯ РІК НОВИЙ
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Традиційною є виставка-конкурс 
виготовлених власноруч новорічних 
ялинок та прикрас професійного спря-
мування. Очі розбігаються у членів 
журі від ялинок з макаронів, металу, 
тракторних запчастин, тканини, лам-
почок, електродів, пряничних хатинок, 
в’язаних дзвіночків та сніжинок. 

19 грудня було насичено святко-
вими подіями: вранці учні пільгового 
контингенту отримали солодкі пода-
рунки, вдень волонтери ліцею провели 
благодійну акцію – вітання діточок, які 
знаходилися на лікуванні в дитячому 
відділенні Лозівської міської лікарні, 
а ввечері Святий Миколай разом зі 
своїми помічниками провели свято в 
гуртожитку.

27 грудня весь колектив ліцею 
зібрався в актову залу на новорічну 
казку «У пошуках Діда Мороза», гра 
наших самодіяльних акторів разом з 
керівником гуртка Усовниченко Л.О. 
була настільки захоплюючою, що пів-
тори години дійства пролетіли як п’ять 
хвилин. Ми всі разом із Снігуронькою, 
Собакою - символом року минулого та 
Поліцейським шукали шматки чарівної 
крижинки, яка розсипалася по казках 

«Снігова королева», «Тисяча та одна 
ніч Шахерезади», «Летючий корабель», 
«Бременські музики».  До програми 
заходу увійшли також ігри та номери 
художньої самодіяльності: тематичні 
пісні, запальні танці, флешмоб у ви-
конанні всіх учасників.

А ввечері цього ж дня  учні, які 
мешкають в гуртожитку, взяли участь 

у новорічній «Піжамній вечірці», яка 
проходила  в міському центрі молоді.

Всі проведені заходи не тільки ство-
рили гарний настрій учасникам і гляда-
чам, але й формували художній смак та 
організаторські здібності наших учнів.

УСОВНИЧЕНКО АНАСТАСІЯ, 
голова учнівської ради

Лозівського професійного ліцею

9 листопада, у день вшанування пам’яті Преподобного 
Нестора Літописця, в Україні відзначають День української 
писемності та мови. 

В цей день, в  рамках  інноваційного проєкту  «Громадянська 
позиція»,  в Державному навчальному закладі «Регіональний 
центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 
послуг Харківської області» був проведений українознавчий 
квест «Нас єднає рідна мова». 

Під час проведення квесту команди (рої) пройшли різно-
манітні локації, на яких долали перешкоди у вигляді вікторин  
та завдань  щодо обізнаності з історії козацтва, українських 
народних традицій та звичаїв, пісень та  прислів’їв.  

Учні презентували назву команди та  девіз, після чого 
отримали маршрутні листи для проходження локацій, що 
були підготовлені для перевірки компетенції  роїв у культур-
ній, історичній, географічній та інших сферах. Вони мали 
відповідні назви: «Обрядова», «Наша гордість», «Земля укра-
їнська» , «Історична», «Веселкова» (пісенно-танцювальна).

 На кожній з них команда виконувала завдання, після чого 
отримувала квітку, яку в кінці прикріплювали до спільного 

Українознавчий квест до  
Дня української писемності і мови

українського віночка. Завершилося свято флешмобом, який 
підготували учні під час проходження однієї із станцій. 

До квесту учні ретельно готувалися, тому й показали гар-
ні результати.  А завдання на квесті були різнопланові: треба 
було пригадати якнайбільше козацьких прізвищ, виконати 
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українську народну пісню, зібрати інгредієнти для приготу-
вання українського борщу, правильно вдягнути традиційний 
національний костюм, виконати стройові вправи.   

Усі рої розгадали українознавчий кросворд, вони по-
казали, що знають місця України, пов’язані з козацтвом, 
історичні пам’ятки минулого нашого рідного Харкова, 
володіють інформацією про історію освіти міста – коли і ким 
заснований перший університет України. А також знають 
безліч прислів’їв про козаків.

 Паралельно з квестом проводився традиційний мовознав-
чий батл, присвячений Дню української писемності та мови. 

Дівчата та хлопці з літературної студії «Літера» та педа-
гоги Центру виконували творчі завдання: їм довелось пройти 
10  випробувань.

У невимушеній, чудовій атмосфері всі учасники про-
демонстрували не тільки знання рідної мови, але й логіку, 
акторську майстерність,перевтілення, скрайбінг, створення 
реалістичних історій за набором непоєднуваних  на перший 
погляд карток.

Перемогу  святкував рій «Гарячі перці» групи № 23,  а 
загалом у цій грі перемогу отримали здоровий спосіб жит-

тя, азарт, ентузіазм, прагнення молоді гуртуватися, знати і 
пізнавати. 

ЯКІМОВА АЛЬОНА, член ради учнівського 
самоврядування ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та сфери послуг»

Кажуть, що в житті не буває випадковостей. Все, що з 
нами відбувається, добре чи погане, обов’язково додасть до-
свіду та відкриє перед нами нові життєві дороги.

Я хочу розповісти Вам про свій досвід в якості лідера-
волонтера центру денного перебування «Компас» Благодійної 
організації «Харківський благодійний фонд «Благо»». 
Декілька років тому я познайомилася з дівчинкою  чотирнад-
цяти років. На перший погляд – це простий підліток, який має 
свої погляди, цікавиться гаджетами, приділяє багато часу со-
ціальним мережам і молодіжним групам. Але, зі своїми дру-
зями вона спробувала алкоголь, наркотики .... почала прогу-
лювати заняття. Через сварки з батьками йшла з дому і про-

ЩОБ	ПОВІРИТИ	В	ДОБРО	–	 
ПОЧНИ	ЙОГО	РОБИТИ	САМ

тестувала, не бажаючи слухати моралей з боку дорослих. 
Остаточно заплутавшись, в пошуках підтримки та допомоги, 
вона стала клієнткою центру, почала дивитися на свою пове-
дінку з боку, навчилася бачити перспективи, будувати цілі і 
бути активною. Незабаром вона знайшла нових друзів, з яки-
ми можна проводити весело час без використання допінгу. З 
цього моменту перед нею відкрився новий шлях, вона підтри-
мувала активну життєву позицію і стала рівним консультан-
том для підлітків "групи ризику".

В цьому році я поступила в наш Регіональний центр 
професійної  освіти ресторанного, будівельного та авто-
транспортного сервісу Харківської області, в якому знайшла 
багато друзів. Я розповіла їм про центр «Компас», намагаю-



27

чись привернути їх увагу до участі в проєктах, психологічних 
тренінгах, різних квестах, благодійних акціях. Багатьом з 
них це дуже сподобалося. Мене навіть обрали президентом 
учнівського самоврядування. Чим я дуже пишаюсь.

Учні дізнались, що «Компас» – це територія довіри і 
розвитку, в якому підлітки не тільки зможуть впоратися з 
життєвими труднощами, але й допоможуть знайти свій шлях. 
У центрі можна отримати допомогу юриста, психолога, со-
ціального педагога і медичного  консультанта. Є різні ігрові 
зони, комп'ютерна зала, безкоштовний кінотеатр. Можна 
пройти експрес тестування на ВІЛ, гепатит В, С і сифіліс. 
Є можливість пройти захоплюючу школу лідера і навчитися 
реалізовувати не схвалені суспільством (або незрозумілі 
суспільству) ініціативи, виграючи мінігранти. А також 
взяти участь в профілактичних квестах і фестивалях. Центр –  
трамплін в безпечне життя для підлітка, який випробує своє 
життя на міцність. Як президент учнівського самоврядуван-
ня, в Регіональному центрі професійної  освіти ресторанного, 
будівельного та автотранспортного сервісу Харківської об-
ласті, я активно впроваджую співпрацю нашого навчального 
закладу з благодійним фондом «Благо», центром «Компас».

ЛИХОШЕРСТОВА ДАР’Я,  
президент учнівського самоврядування Регіонального цен-

тру професійної  освіти ресторанного, будівельного та ав-
тотранспортного сервісу Харківської області

Кожна людина від нароження має 
природні права. Всі вони закріплені в 
Декларації прав людини, яка прийнята 
міжнародним товариством. Дивно, але 
людству знадобилися століття, щоб 
зрозуміти власні права та утвердити 
їх. Вони ж такі прості та ясні! І якщо 
всі люди будуть поважати свої та чужі 
права, на Землі значно поменшає горя, 
сліз та кривди.

У нашому Регіональному центрі 
професійної освіти ресторанного, 
будівельного та автотранспортного сер-
вісу Харківскьої області за ініціативою 
учнівського самоврядування під час 

«Скарб, який неможливо вкрасти!»

Всесвітнього тиждня правових знань 
було проведено круглий стіл на тему 
«Як я знаю та реалізую свої права та 

обов’язки».
Чому ми обрали 

таку тему ?! Тому, що 
в наш час порушення 
прав і свобод людини є 
актуальною проблемою 
і вимагає постійного 
обговорення.

В результаті обго-
ворення учні дізналися,  
що  першим і головним 
правом людини є її 
право на життя. Людське 
існування має бути 
священним для всіх. 
Також кожен має право 

не просто прожити своє життя, але 
прожити гідно. Щоб ніхто інший не 
принижував особистість, ані мораль-
но, ані фізично. Не бив, не залякував, 
не примушував до чогось. Людина 
має право на власну гідність та волю. 
І тому вона має право вільно обирати: 
де вчитися, де працювати, кого кохати.

Також кожному дається право на 
приватну власність і таємницю при-
ватного життя. Така вже людська при-
рода, що всі ми бажаємо мати щось 

своє: будинок, автомобіль тощо. Ніхто 
не має права відбирати це в нас.

Учням сподобалось обговорення да-
ної тематики круглого столу, яку і нада-
лі будемо висвітлювати на засіданнях 
учнівського самоврядування та у нашій 
газеті. 

Особисто я вважаю, що кожен з нас 
має сам стежити, чи не порушуються 
його права та свободи. А також, і це го-
ловне – поважати права інших, не мен-
ше, ніж власні. Тоді вже сама держава 
зможе називатися     правовою.    

ЛІХОШЕРСТОВА ДАР’Я, 
президент Регіонального центру 

професійної освіти ресторанного,  
будівелього   та автотранспортного 

сервісу Харківскьої області
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Навесні 2018 року до учили-
ща прийшло запрошення на участь 
у Всеукраїнському конкурсі плака-
ту  «Я – Україна!», який проводився в 
рамках відзначення Дня Конституції 
України. На меті ставилися розви-
ток дитячої творчості, активізація по-
тенціалу молоді та формування її 
національно-патріотичної свідомості. 
Організаторами Всеукраїнського кон-
курсу плакату «Я – Україна!» виступи-
ли ГО «Волонтерський рух «Батальйон 
Сітка» за участі представників від 
Міністерства молоді та спорту України.

Зараз ми живемо в дуже непростий, 
складний час. Історія приносить  нам 
щодня нові сюрпризи. Розпочався но-
вий період розбудови  нашої держави. 
Молодь покладає багато надій на май-
бутнє  країни та переконана в тому, що 
Україна єдина, неділима та у найближ-
чому  майбутньому  стане прекрасною 
та самодостатньою державою, яку  по-
важають та цінують в Європі, та й в 
усьому світі. 

На зборах учнівського Парламенту 
Голова комісії  з патріотичного ви-
ховання Кравченко Дарина  та голова  
інформаційної комісії  Руденко Віолета 
вирішили взяти участь у конкурсі.

Життєва позиція дівчат – не стояти 
осторонь сучасного життя держави, 
бути ініціативними, творчими, до-
сягати поставленої мети. Дійсно, 
країна починається з тебе. Дарина та 

ВІДПРАВНА ТОЧКА МАЙБУТНІХ 
ВЧИНКІВ

Віолета завжди намагаються займатися 
суспільнозначущою діяльністю. Вони  
є учасниками волонтерського руху в 
училищі,  соціальних проєктів, беруть 
участь у роботі музею училища.

Участь у конкурсі  розпочалася з 
пошуку ідей плакату; 
розуміючи, що пла-
кат – найяскравіший 
засіб пропаганди з 
моменту його появи  і 
по теперішній день, це 
справжнє мистецтво. 
Конкурсанти розуміли, 
що  задум плакату 
повинен відповідати 
запропонованій темі та 
бути зрозумілим людям 
різних етнокультурних 
традицій. 

Що об’єднує укра-
їнців усіх областей 
країни, що ідентифікує 
українця?  Напевно –  це 
вишиванка. Для україн-

ця вишиванка – не просто одяг. Це щось 
дуже особливе: особисте, рідне, святе. 
Вишивка – як символ, який зберігає  
духовне коріння українців, ідентич-
ність, розуміння себе. Це наша історія: 
міфологія, релігія, давнє мистецтво 
наших предків, душа нашого народу. Та 
більше того, у вишивці зашифровано 
наш генетичний код. 

Тому  основною ідеєю плакату 
Дарини Кравченко  стало  об’єднання 
типових візерунків, орнаментів і симво-
лів, кольорів регіонів України. Таке по-
єднання розкривало повністю тему пла-
кату «Я – українець!».

 У конкурсі взяли участь 918 ро-
біт учасників з різних  областей 
України. 22 червня 2018 р. організато-
ром Всеукраїнського конкурсу плакату 
«Я – Україна!» ГО «Волонтерський рух 
«Батальйон Сітка», за участі представ-
ника від Міністерства молоді та спор-
ту України, поважного журі Конкурсу, 
учасників з різних міст України, вчите-
лів, батьків учасників та поважних гос-
тей, були оголошені та нагороджені пе-
реможці Всеукраїнського конкурсу пла-
кату «Я – Україна!».

Учениця ДПТНЗ «Харківське 
вище професійне училище сфери по-
слуг»  Кравченко Дарина отримала 
Гран-прі та її робота стала логотипом 
Всеукраїнського Конкурсу.

Дарину нагородили подарунками.  
Вона, як переможець Конкурсу,  має 
змогу отримати особисті консультації 
від Леоніда Бернат  викладача кафедри 
дизайну Київського державного інсти-
туту прикладного мистецтва та дизайну,  
члена журі Конкурсу, для подальшого 
творчого розвитку.

В училищі  Дарину  привітали з пе-
ремогою та побажали подальших твор-
чих успіхів!

Кращі роботи учасників були 
об’єднані в альманах «Я – Україна!»  та 
передані  в  усі бібліотеки країни, а ви-
ставки кращих робіт стануть відправ-
ною точкою майбутніх вчинків.

ГАРМАШ МАРИНА, 
лідер учнівського самоврядування 

ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище сфери послуг»
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Неможливо виховати особистість 
без опори на багатовікову культуру 
народу, без встановлення зв’язків з 
нашим національним корінням. Свята, 
пов’язані з православною вірою і куль-
турою, так чи інакше знаходять відгук 
і в ДНЗ “Слобожанський регіональний 
центр професійної освіти”.

На третій місяць зими припадає 
одне із найбільших і найшановніших 
свят – Стрітення, яке відзначають 15 
лютого. В цей день класний керівник 
Белєвцова Н.А. організувала та провела 
народознавче свято для учнів груп, що 
мало на меті залучення учнів до творчо-
го пізнання культурної спадщини укра-
їнського народу, до розкриття краси на-
шої національної обрядовості.

Здобувачі освіти дізналися про по-
ходження назви свята, про чудодій-
ну силу Стрітенської свічки та цілю-
щої води. Вони у віршованій формі роз-
повіли про ставлення до свята у наро-
ді, про народні прикмети, пов’язані із 
Стрітенням. Всі разом здобувачі освіти 
закликали Весну та співали веснянки. 
Також вихованці переглянули мульти-
медійну презентацію «Свято Стрітення 
Господнього».

«Всіх запрошує на свято і широка, 
і багата Масляна ...», – цією піснею та 
хороводом майстер виробничого на-
вчання Тімченко С.Я та  класний керів-
ник Бєлєвцова Н.А. запросили на свято 
Масляної учнів дев’ятих,одинадцятих 
класів з різних навчальних закладів 

Свято Стрітення та Масляної  
в ДНЗ «Слобожанський регіональний центр 

професійної освіти»

(інтернатів, шкіл, 
ліцеїв) на День від-
критих дверей до 
нашого Центру.

Готувалися до 
нього заздалегідь. 
На уроках виробни-
чого навчання групи 
кухарів, кондитерів 
випікали  млинці. 
Майстри вироб-
ничого навчання 
з учнями зробили 
виставку млинців, а 
також провели кон-
курс найсмачнішого 
млинця та найкра-
щого стола.

Адже головна 
страва на Масляну 
— млинці зі сме-
таною, вареники 
із сиром, гречані 
млинці на смальці 
та інша обрядова 
їжа. Кажуть, нібито 
ще давні римляни 
приносили в жерт-
ву богу Бахусові 
ритуальне печиво з 
тіста — щось поді-
бне до слов’янських 
млинців. Оладки та 
млинці — ритуаль-
на страва слов’ян 
ще з язичницьких часів. Ця обрядова 

їжа вважається старими 
людьми необхідною для 
породіль, хворих людей, 
нею частували одне 
одного при народженні 
дитини, при поминанні 
померлих. Млинці на 
Масляну можуть бути 
різні: і прісні, і солодкі, і 
з начинкою, і дріжджові 
та ін. Борошно для таких 
млинців дозволяється 
вибирати найрізноманіт-
ніше: гречане, вівсяне, 
просяне, ячмінне, пше-
ничне, горохове. 

Захід пройшов з 

веселими іграми, піснями, танцями, 
спалюванням опудала і, звичайно ж, з 
щирими і веселими привітаннями.

Приємно було спостерігати за тим, 
як разом святкують запрошенні учні  та 
здобувачі освіти нашого Центру.

Саме таким чином і передаються 
традиції, дух свого народу, що відро-
джується у нових поколіннях.

Дякуємо учням та батькам, які взя-
ли активну участь у підготовці свята: 
столи буквально ломилися від кількос-
ті спечених млинців та різноманітних 
смаколиків!

ПРИХОДЬКО КАМІЛА, 
 учениця  ДНЗ «Слобожанський 

регіональний центр професійної 
освіти»
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У  Богодухівському професійному 
аграрному ліцеї окрім навчального про-
цесу активно проходять безліч різнома-
нітних виховних заходів, згідно плану 
виховної роботи на навчальний рік. 
Одним із таких є фестиваль КВК – 2018,   
який відбувся в ліцеї 01 листопада 2018  
під девізом: «Ліцей моєї мрії». Він   був 
започаткований за ініціативи активу 
учнівського самоврядування «Лідер» . 
В проведенні взяли участь три команди 
за напрямками профeсій.  Команда про-
фесії «Тракторист-машиніст с/г вироб-
ництва. Слюсар з ремонту  с/г машин та 
устаткування.  Водій автотранспортних 
засобів категорїї «С»  й мала назву 
«Хай пре!». Команда професії   «Кухар; 
Кондитер»  під назвою  «Мармелад» та 
команда професії «Офісний службовець 
(бухгалтерія);  Оператор комп’ютерного 
набору»  під назвою «КБО» (команда 
бухгалтерського обліку)

Підтримати своіх друзів і вeсeло 
провeсти час прийшла уся учнівська 
та пeдагогічна родини. Оцінювало 
крeативність, майстeрність, сучасність, 
патріотизм команд почeснe журі ліцею, 
в складі якого  був випускник ліцeю 
2018 року, капітан команди-пeрeможця 
гри районного фeстивалю КВК 
Подлісeвич Віталій.

 Фeстиваль включав три конкурси. 
Візитка, розминка та домашнє завдан-

КВК – 2018 у  Богодухівському  
професійному аграрному ліцеї

ня. Під час привітань на тeму: «Діти 
майбутнього» команди дeмонстрували 
мініатюри. У розминці вигадували 
дотeпні відповіді. Останнім конкурсом 
було домашнє завдання «Ліцeй моєі 
мріі».  Атмосфeра  нeпeрeвeршeна, всі 
команди були підготовлeні на високо-
му рівн,і і цe дійсно так, що на високо-
му. Гучна підтримка лунала з залу, і всі 
дружньо вболівали і підтримували на-
ших профeсіоналів, які показали такий 
клас, що нe очікували побачити таких 
талановитих виступів. Тож пeрeмогу 
виборола і посіла пeршe місцe команда  
“КБО”, другe місцe посіла команда  під 

супeр назвою «Хай Прe» та трeтє місцe 
посіла команда  «Мармeлад». Команди 
були нагороджeні грамотами та солод-
кими подарунками.

Всі присутні  в святковій залі 
були  приємно вражeні, задоволeні і 
приголомшeні. Можна твердо сказати,  
що молодь в нашому ліцеї – найкраща.   
Нам є, ким пишатись, – цe ви, таланови-
ті   діти аграрного ліцeю!

БАЛАНДЮК ВІКТОРІЯ, 
президент учнівського самоврядування 

Богодухівського професійного  
аграрного ліцею
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Зазвичай педагоги були ініціатора-
ми цікавих ідей та різноманітних видів 
роботи у нашому навчальному закла-
ді, залучаючи нас до урочної та позау-
рочної діяльності. Але одного разу учні 
ліцею сказали собі: «Досить», – і самі 
стали організаторами багатьох ліцей-
них справ. 

Учнівське самоврядування  
Чугуївського професійного аграрного 
ліцею з дня створення не скніє, а живе 
плідним цікавим життям. Активна ко-
манда молоді на чолі з лідером само-
врядування Кеповим Микитою спіль-
но з педагогами  розробляє нові проек-
ти, організовує  різноманітні заходи, за-
лучаючи до роботи все більшу кількість  
учнів. 

Слідуючи словам Геродота "Хто не 
знає свого минулого – той не вартий 
майбутнього", ми вирішили продовжи-
ти роботу з пошуку та збереженню   ці-
кавих  стародавніх експонатів, які ви-
світлюють різні сфери життя людей   
міста та району.  І ми не помилилися, 
запропонувавши  створити нові музей-
ні експозиції, ми знайшли багато одно-
думців  серед учнів та педагогів.  

Ми знаємо, що з 1995 року  у лі-

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
ВЕДЕ ЗА СОБОЮ 

цеї діяла музейна кімната з істо-
рії Чугуївщини,  а у 2007 – оформле-
на «Етнографічна світлиця». Протягом 
багатьох років педагогічним колекти-
вом і учнями навчального закладу ве-
лась  пошукова і дослідницька робота,  
в ході якої  було зібрано багато цікавих 
експонатів народного побуту, листів-
ки, фотоматеріали, залишки боєприпа-
сів (осколки мін, гранати, гільзи тощо), 
фотоматеріали часів  ІІ Світової війни. 
У 2018 році на базі існуючої музейної 
кімнати було створено історико - краєз-
навчий музей «Мій рідний край – моя 
історія жива».      

В неочікуваному темпі наш музей 
поповнювався різноманітними знахід-
ками. Це – рушники, сорочки, хустки, 
глечики  та інші предмети українського 
побуту, серед яких (за оцінкою експерта 
Чугуївського історико-краєзнавчого му-
зею) є знахідки 18 - 19 століття. 

Ніхто навіть не думав, наскільки  ця 
робота буде цікавою. 

У процесі пошуків музей попо-
внився також сільськогосподарським 
інвентарем та предметами  домашнього 
вжитку, а саме: скринею, лампами,  
старовинними приладами для обробки 

деревини,  колесами для воза,  плугом, 
бороною, ручною маслобойнею, інши-
ми інструментами та приладами. 

І на сьогодні ми вже оформили де-
кілька музейних розділів: 

1. Експозиція  «Героям – сла-
ва!»  вміщує експонати воєнних ча-
сів ІІ Світової війни, антитерористич-
ної операції на Сході країни, фотомате-
ріали «Чугуїв – військове поселення»,  
«Листи з фронту мешканців Чугуєва»,  
фотознімки чугуївців – учасників бойо-
вих дій ІІ Світової, стенди «Вони пода-
рували нам мир» 

2. Експозиція «Народна Скарбниця 
Слобожанщини» містить інвентар сіль-
ськогосподарського національного по-
буту, предмети домашнього вжитку. 

3. «Етнографічна  світлиця» являє 
собою  експозицію  української  хати.

4.  Фотовернісаж «Чугуїв на до-
лонях» знайомить з архітектурою  
старовинного міста Чугуєва, життям 
і творчістю видатного земляка – ху-
дожника Іллі Юхимовича Рєпіна – та 
іншими відомими людьми Чугуївщини.

5. Виставка декоративно-прикладної 
творчості «Слобожанські обереги»

Сьогодні кількість експонатів  скла-
дає 430 одиниць. 

Та робота  не є завер-
шеною і  експозиції му-
зею продовжують попо-
внюватись новими пред-
метами старовини. Ми з 
задоволенням проводимо 
екскурсії  для  учнів – 
першокурсників та учнів 
шкіл  міста та району з 
метою профорієнтації. 

У процесі роботи учні 
ліцею долучилися до по-
шукової та дослідниць-
кої діяльності, розшири-
ли і поглибили знання з 
історії, літератури, краєз-
навства, етнографії.  Але 
найголовнішим є те, що 
наше життя та навчання  
стало значно цікавішим. 

МАКСИМ  РЄПІН, 
член учнівського само-

врядування Чугуївського 
професійного  

аграрного ліцею
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2018 рік виявився щедрим на події 
та свята у Старосалтівському про-
фесійному аграрному ліцеї. Це і свято 
1 вересня, посвята в ліцеїсти першо-
курсників «Пишайся! Ти ліцеїст!», 
«Козацтву бути!», День Української 
мови та писемності, новорічне свято 
«Повернення в минуле» та інші. Але 
найбільше запам’ятались «Українські 
вечорниці», присвячені Дню Святого 
Миколая (у народі – День Миколи, 
Зимовий Миколай).

Святий Миколай опікується воїна-
ми, водіями і тими, що подорожують, 
допомагає бідним у скруті; вважаєть-
ся покровителем дітей і студентів, мо-
ряків, торговців і лучників. За давньою 
українською традицією, старші госпо-
дарі села на свято збиралися, щоб звари-
ти пшеничного пива. Влаштовувалася 
гостина, після якої всі весело з пісня-
ми їздили на санях довкола села. Дітям 
цього дня дарувалося особливе печи-
во – миколайчики.

На Харківщині існував звичай свят-
кувати триденні Миколині святки, на 
які варили кутю і узвар, щоб у наступ-

 «Українські вечорниці  
до Дня Святого Миколая»

ному році забез-
печити врожай на 
жито й плоди. 

Тому, 19 груд-
ня 2018 року, це 
свято не оминуло і 
Старосалтівський 
професійний 
аграрний ліцей. 
Захід відбувся у 
світлиці гурто-
житку ліцею у 
форматі україн-
ських вечорниць, 
дотримуючись 
давніх традицій. 

Учні залюбки брали участь у під-
готовці та проведені свята. Свято роз-
почалося запрошенням баби Палажки 
и баби Параски завітати на святкування 
українських вечорниць до Господині 
в світлицю, де вже веселилися гучні 
цигани. На святі відбувалися дівочі 
ворожіння на судженого та майбутнє, 
парубочі загравання, веселі пісні й 
танці, кусання калити, веселі ігри. 

По завершенню свята учні отрима-

ли багато позитивних емоцій, пиріжків 
та різних смаколиків з чаєм. 

Члени учнівського самоврядування 
вирішили надалі підтримувати народ-
ні традиції. 

КОЗАКОВ РУСЛАН, 
президент ради учнівського  

самоврядування Старосалтівського 
професійного аграрного ліцею

Одним із напрямків профілак-
тичної роботи з підлітками  є право-
ве виховання і освіта учнів як складо-
ва суспільно-національної культури. 
Найважливішим завданням правового 
виховання є формування правової сві-
домості підлітка на основі правових 
знань, уявлень, почуттів, які склались у 
суспільстві і становлять суспільну сві-
домість, що має вирішальний вплив 
на виховання правового усвідомлення 
особи. 

У наш час формування правової 
держави у правовому вихованні необ-
хідно не тільки нарощувати правову 
поінформованість суспільства і, зокре-
ма, учнів, але і залучати учнівську мо-
лодь до формування правової свідомос-
ті, тобто «зробити ставку» на учнівське 

ЗНАЄМО, ВИКОНУЄМО, ДІЄМО!
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самоврядування.
У своїй роботі учнівське самовря-

дування Барвінківського професійного 
аграрного ліцею  керується нормативно-
правовими документами (Декларація 
прав дитини, Конвенція про права 
дитини, Конституція України, Закон 
України « Про охорону дитинства»). 

За участі учнівського  самовряду-
вання в ліцеї  проведено ряд заходів, 
які спрямовані на формування правової 
свідомості учнів. Так, протягом року, 
Рада учнівського самоврядування здій-
снює правоосвітню роботу, використо-
вуючи різні форми позаурочних захо-
дів. По-перше, це тиждень права в лі-
цеї, протягом якого увага акцентувалася 
на завдання виховання правової само-
свідомості учнів. У наш час  учні отри-
мують правову інформацію з телеба-
чення, газет, від батьків, друзів. І тому 
дуже важливо, щоб джерела інформації 
були компетентними, а їхня інформація 
достовірною. Тому до своєї роботи чле-
ни учнівського самоврядування  залуча-
ють  спеціалістів – юристів, працівни-
ків поліції та прокуратури, психолога. 
Ці зустрічі приносять реальну користь 
як учням, так і спеціалістам, і дуже час-
то перетворюються на довірчі бесіди. 
За організацію та проведення цих захо-
дів відповідають члени комісії з  дисци-
пліни, порядку та правової культури. 

По-друге, члени Ради учнівсько-
го самоврядування є гарантами дотри-
мання Статуту ліцею. Дотримання пра-
вил ґрунтується не на примусі, а на вза-
ємоповазі. Вони складені самими учня-
ми. Це привітність, працьовитість, то-

лерантність, ввічливість, повага, вико-
нання певних правил і норм.

По-третє, у ліцеї багато років 
працює штаб профілактики правопо-
рушень, до якого входять представники 
усіх учнівських груп. Щомісяця на 
засіданнях штабу профілактики роз-
глядаються як питання з профілактики 
правопорушень, так і випадки відхи-
лення в поведінці учнів. 

Головна роль у покращенні дисци-
пліни серед учнів також належить Раді 
учнівського самоврядування. На засі-
даннях члени самоврядування звіту-
ють про виконану роботу, фіксують по-
рушення та правопорушників і пропо-
нують винести ці питання на засідання 
штабу профілактики правопорушень.

Значна увага членами Ради учнів-
ського самоврядування приділяється 
вихованню відповідальності учнів за 

свої вчинки. Учні намагаються прище-
пити своїм товаришам уміння нести як 
колективну, так і особисту відповідаль-
ність, правильно, без зловживань, ко-
ристуватися свободою, поважати інших 
людей. 

Таким чином, одним із головних на-
прямків роботи учнівського самовряду-
вання у Барвінківському професійному 
аграрному ліцеї є робота, спрямована  
на зміцнення знань з правової тема-
тики, вміння використовувати набуті 
знання на практиці, попередження пра-
вопорушень, і це дає змогу забезпечити 
виховання учнів законослухняними 
громадянами.

САНЖАРЕВСЬКА СВІТЛАНА, 
президент  учнівського 

самоврядування Барвінківського 
професійного аграрного ліцею

У сучасному світі поруч із добром, на жаль, вистачає 
місця для жорстокості та насильства дорослих над ді-
тьми, одних дітей по відношенню до інших. Змінити 
наш світ і зробити його лише добрим за один день не 
вдається нікому, але можна, принаймні, спробувати 
зменшити кількість зла. Кожен з нас має сказати «Ні!» 
насиллю, аби  і маленька людина, і доросла, і особа 
літнього віку  нікого не боялися і почувалися безпечно, 
вільно та затишно у нашому досить бурхливому світі.

Так, у грудні 2018 року серед учнівської молоді 
Професійно-технічного училища № 60  смт Кегичівка 
Харківської області з метою попередження проявів 
жорстокості  та насилля  відбулася профілактична акція 
«Синя стрічка – проти насильства». Представники 
Учнівського комітету училища на перервах проводили 
інформаційні хвилинки, розповідали учням про різні 

Синя стрічка – проти насильства
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форми і прояви насильства та спосо-
би уникнення конфліктних ситуацій. 
Для кращого візуального сприйняття 
акції члени Учнівського комітету під-
готували символічні сині стрічки та 
прикріплювали їх учням, які   брали 
участь в акційних заходах. Окрім цього, 
актив бібліотеки  підготував виставкову 
експозицію «Стоп насильству!». 

Мій улюблений світ – без насильства.
Без жорстокості, болю, зла.
Тут народом складена пісня

Містить тільки хороші слова.
Мій улюблений світ – без насильства,

Де немає страждання й війни,
Де розквітла калина барвиста

І пісень не почуєш сумних.
Мій улюблений світ – це не казка,

А реально щасливе життя.
Бо звільнивши наш світ від 

насильства,
Можна сміло іти в майбуття.

ЛІЛІЯ ІСТРАТЕНКО,
 голова учнівського комітету 

Професійно-технічного училища  
№ 60 смт Кегичівка Харківської  

області

День Святого Миколая – це особли-
ве свято. Його з нетерпінням чекають і 
діти, і дорослі. Та учні Краснокутського 
професійного аграрного ліцею не 
чекають у гості сивобородого чоловіка, 
який спускається з небес в супроводі 
своїх помічників та непомітно кладе 
під подушку подарунки, а щороку тра-
диційно в День Святого Миколая самі 
є гостями Архангело-Михайлівського 
храму. Цей рік не став виключенням. 
Настоятель Архангело-Михайлівського 
храму Отець Миколай гостинно від-
чинив двері учням ліцею та розпочав 
християнську бесіду. Із захопленням 
учні слухали історію про Святого 
Миколая, його добрі вчинки. 

Для нас, учнів Краснокутського 
професійного аграрного ліцею, Святий 
Миколай – образ, що асоціюється з ви-
сокими людськими моральними цін-
ностями, глибокою вірою у Бога та у 
праведність існування на землі, тому до 
храму ми завітали не з пустими рука-
ми – солодощами та фруктами, щоб під 
час служби настоятель зміг їх роздати 
всім вірянам.

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ  
В КРАСНОКУТСЬКОМУ ЛІЦЕЇ

Ми вкотре переконалися, що не гро-
ші, а любов, порядність, доброчесність 
та благородство керують світом. І один 
раз на рік, у чарівну грудневу ніч, усі 
ми маємо можливість бути доброчин-
цями задля власної втіхи і Божої ласки. 
Дарувати любов один одному – це бла-

го, що дав нам Господь, а навчив це ро-
бити Святий Миколай.

КОЛЄСНІКОВА АНЖЕЛА,
президент  гуртожитку  

Краснокутського    професійного 
аграрного ліцею

ЖИТТЯ УЧНІВ  
ЛІЦЕЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування – один 
із важливих засобів організації жит-
тєдіяльності учнівського колекти-
ву. Аналізуючи роботу Учнівської 
Республіки за всі роки її діяльності, ми 
можемо впевнено сказати, що учні  лі-
цею вміють добре поєднувати навчаль-
ну діяльність з трудовою, виховну з ігро-

вою, природоохоронну з благодійною, 
спорт і дозвілля.У навчальному закладі 
створенаУчнівська Республіка на чолі з 
президентом  Здоровко Тетяною, уче-
ницею 32 навчальної групи, яка навча-
ється за професією «Кухар. Кондитер».

У ліцеї працюють шість комітетів:
• Комітет захисту прав дитини;

• Комітет суспільного порядку;
• Комітет освіти;
• Комітет культури;
• Комітет фізичного розвитку;
• Комітет добрих справ.
У навчальному закладі відповідно 

до Статуту рішенням загальних зборів 
колективу створений орган – учнівська 
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рада, діяльність якої регламентується 
Положенням, затвердженим наказом від 
31.08.2018  №125 "Про затвердження 
Положення про учнівське самовряду-
вання", що має організаційно-змістову 
модель діяльності, яка затверджена на 
першому засіданні учнівської ради. 

Пріоритетні напрями учнівсько-
го самоврядування:  волонтерський на-
прям, інформаційний (інформування лі-
цеїстів про учнівські проблеми та шля-
хи їх вирішення, про участь учнівсько-
го колективу у ліцейних, районних, об-
ласних, всеукраїнських та міжнародних 
заходах, конкурсах, змаганнях, олім-
піадах і фестивалях; робота ліцейного  
сайту; співпраця із ЗМІ) .

14 грудня в рамках акції "Подаруй 
частинку серця" учні ліцею привітали 
з Днем вшанування учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС.

Для активізації діяльності учнів-
ського самоврядування діють ліцейні 
засоби масової інформації: ліцейна га-
зета «Вісник ліцею», стіннівки; вико-
ристовуються сучасні комп’ютерні тех-
нології, можливості всесвітньої мережі 
Інтернет.

Відповідно до річного плану роботи 
навчального закладу протягом І семе-
стру проводилися загальноліцейні ви-
ховні заходи. 

До Дня Святого Миколая учні за-
кладу разом з класним керівником 32 
навчальної групи Соляник Тамарою 
Миколаївною  підготували театралізо-
вану виставу ««Зустрічайте Миколая! 
Він вас всіх чудово знає»».

Патріотичне виховання відобра-
жається у проведенні заходів, приу-
рочених до Дня партизанської слави, 
Міжнародного дня людей похилого віку, 
Міжнародного Дня миру, Дня Гідності 
та Свободи, Дня Захисника України, 
Дня Збройних сил України, Дня пам’яті 
жертв Голокосту, Дня Героїв Небесної 
Сотні; вшанування пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, 
Дня вшанування учасників ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС.

12 жовтня 2018 року,  напередодні 
свята Дня Захисника України, на цен-
тральному  меморіалі селища  вiдбулось 
урочисте вiдкриття пам’ятника заги-
блим воїнам АТО, Захисникам України.

Напередодні Дня Європи в освіт-
ньому закладі були проведені заходи з 
нагоди свята. Члени учнівського само-
врядування виготовляли європейську 

символіку.
Учні І – ІІ курсу  мали змогу пере-

вірити свої знання про Європу під час 
вікторини "Що я знаю про Європу?". 
Команди "Європейці" та "Європейки" 
мали пройти через такі конкур-
си: "Розминка", "Європейські столи-
ці", "Прапори", "Кулінарні смаки єв-
ропейців", "Знайди зайве", "Бліц-тур". 
Упевнену перемогу здобула команда 
"Європейки".

Учнівський та педагогічний ко-
лектив нашого закладу взяли активну 
участь у Всеукраїнській акції "16 днів 
проти насильства". У рамках акції були 
проведені класні години, тренінги, ви-
ставка малюнків "Світ без насильства".

Учні ліцею  є активними учасни-
ками екологічних вікторин, походів. 
У ході кожного заходу учні вчаться не 
лише спостерігати за природою, але й 
дбати про неї на практиці. Так, у ході 
екологічної акції «За чисте довкілля» 
учні навчального закладу на чолі з май-
страми виробничого навчання взяли 
участь у районному заході, де окульту-
рили дендропарк – Кашинський Ярок.

9 листопада, у день Преподобного 
Нестора-літописця, учні навчально-
го закладу  відзначили День україн-
ської писемності та мови.Учні із задо-
воленням виготовляли стіннівки «Мова 
–  душа народу». На тематичній ліній-
ці «Українська мова – життя духовно-
го основа» ліцеїсти розповіли про роль 
мови у житті кожної людини. Також 
учні  брали активну участь у конкурсі 
читців «Чарівне українське слово». 

6 грудня ліцей, немов за помахом 
чарівної палички, перетворився на міс-
це, де учнів вчили не викладачі, а лі-
цеїсти. За викладацькі столи сіли учні 
учнівського самоврядування.

Весь навчальний процес ліцею в 
цей день проходив під чітким контро-
лем дублерів адміністрації навчального 
закладу.  І для того, щоб уроки прохо-
дили у нормальному режимі, потрібна 
була ретельна підготовка. Заздалегідь 
«майбутні викладачі» ознайомилися з 
навчальним матеріалом, який вони по-
винні дати учням. З допомогою викла-
дачів складали конспекти уроків, підби-
рали цікавий матеріал       Завершився 
День самоврядування в ліцеї підсум-
ковою нарадою керівників та лідерів 
учнівського самоврядування, під час 
якої учні поділилися враженнями про 
захід, обговорили результати своєї ді-
яльності.

Самоврядування – це реальний без-
перервний процес залучення учнів до 
суспільних справ. Учнівське самовря-
дування робить життя ліцею змістов-
ним, насиченим, цікавим. Маючи дію-
чу модель учнівського самоврядуван-
ня, наш навчальний закладу, не тільки 
дає знання, а й виховує людину в дусі 
патріотизму, вчить добру, поряднос-
ті. Учні вчаться відчувати відповідаль-
ність, проявляти ініціативу, допомагати 
один одному.

ТЕТЯНА ЗДОРОВКО,  
голова 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!


