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Кожна людина прагне
бути красивою, і усвідомлює,
що мода віддзеркалює внутр�
ішню інтелігентність і куль�
туру.

Сьогодні мати гарний,
красивий одяг дуже просто.
Але мати одяг не такий, як
у всіх, —можна,  якщо ви�
здобуваєте професію крав�

ця в Шепетівському профес�
ійному ліцеї. З  метою вияв�
лення та розвитку ініціати�
ви, ділової активності учнів,
підвищення інтересу до об�
раної професії з 18 по 22 ли�
стопада 2013 року у стінах
нашого навчального закла�
ду був проведений тиждень
з професії «Кравець». Про�
ведені у рамках тижня
відкритезасідання гуртка,
відкритий профорієнтацій�
ний захід для учнів шкіл
міста, виставки, конкурси,
перетвореннябулизмістов�
ними, цікавими та корисни�
ми для учнів.

  18 листопада було урочи�
сте відкриття тижня  та про�
голошена радіогазета, з якої
учні всіх груп дізналися
інформацію з історії моди.
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19 листопададень розпо�
чався з великого перетво�
рення. Дівчата групи

« К р а в ц і в »
самост ійно
продумува�
ли образ
« Д і л о в о ї
жінки» і
в п р о д о в ж
всього дня,
під час
уроків, де�
монструва�
ли його. Та�
кож цього

дня був проведений конкурс
малюнків на тему «Мода су�
часного і майбутнього». Всі

учні, викладачі, майстри в/
н  мали можливість віддати
свій голос за найкращий ма�
люнок.

З метою профорієнтац�
ійної роботи та підвищен�
ня р івня  престижност і
професі ї ,  20  листопада
було запрошено учні шкіл
випускних класів, для яких
аг ітбригада  КРАВЦІВ
представила свій виступ
«Один день з життя про�
фесіонала».

 21. 11. 2013 року прой�
шла виставка творчих робіт
учнів гуртка «Креатив».На
виставці були представлені
вироби учнів груп (керівник
гуртка Муравйова Раїса
Петрівна) створених з
клаптиків тканини, об�
’ємних квіток з в’язальних
ниток та проволоки,
ліплення з тіста, рослинних
матеріалів  тощо.

Свою майстерність та фан�
тазію проявили учні,створю�
ючи композиції в техніці
«Квілінгу» на відкритому за�
нятті гуртка «Креатив».

Ми переконалися,  що
проведення  тижнів про�
фесій, допомагає поліпши�
ти всю роботу, спрямовану
на удосконалення навчаль�
но�виробничого процесу,
підвищення якості профес�
ійної  підготовки та на�
вчальної активності учнів
та зацікавленості в обраній
професії.

Сурду О. О., старший
майстер ліцею



 5 листопада 2013 року в
Старокостянтинівському про�
фесійному ліцеї  відбувся  об�
ласний зліт лідерів учнівсько�
го самоврядування. Наш ліцей
на зліт делегував голову учко�
му Олександра Зайцева. Ко�
жен навчальний заклад пови�
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нен був представити свій
проект емблеми Всеукраї�
нської Ради учнівського са�
моврядування.

Готуючись до  зльоту, у
нашому ліцеї було оголоше�
но  конкурс на кращий про�
ект емблеми, у якому взяли

участь такі учні: із 103�ї гру�
пи Андрій Таранчук та Ми�
кола Чернушич, 104�ї групи�
Яків Поліщук, 206�ї групи�
Кирікова Анастасія.

    Кращою і у нас, в ліцеї, і
на обласному зльоті було
признано роботу Анастасії

Кирікової. Отже, наш проект
емблеми,  від Хмельницької
області , братиме участь у
Всеукраїнському конкурсі.

Залишається надіятись,
що і там ми покажемо себе.

Бойчук Володимир, учень
гр..№312, член учкому.

Вісімдесят років минуло з
того часу, коли  Україною  про�
котилось страшне лихо голод�
ного 1932�1933 рр.�голодо�
мор, котрий забрав життя ти�
сяч наших громадян.

Щорічно, як за звичай, упро�
довж листопада в ліцеї прово�
дяться  тематичні тижні «Пам’�
яті жертв голодомору та по�
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районною бібліотекою для
учнів групи № 101 було
підготовлено і проведено
бібліотечний урок «Злочин,
якому немає прощення». Під
час проведення уроку зачи�
тувались  історичні довідки,
матеріали досліджень, а та�
кож спомини очевидців за�
подіяного.

19 листопада  у навчаль�
них групах відбулись тема�
тичні виховні години «Голод�
ний 33�й рік», де викорис�
товувались матеріали цільо�
вої творчої програми.

Уже наступного дня, 20
листопада, учні групи №102
були запрошені до музею
М.Островського на тема�
тичний виховний захід  «Го�
лодомор. Колосок пам’яті»,
який було проведено науко�

літичних репресій».
З метою більш глиб�
шого вивчення учня�
ми питання штучно�
го голоду в Україні та
його наслідків, в на�
вчальному закладі
працює цільова твор�
ча програма «Коло�
сок пам’яті», котра
була започаткована
викладачем Міщук
О.Ю.

Цьогоріч упродовж днів
пам’яті жертв голодомору та
політичсних репресій, який
проходив у ліцеї з 18 по 26
листопада 2013 року, учні
мали можливість різнобоко
розглянути питання, вивчи�
ти і усвідомити його. Так, 18
листопада  бібліотекарем
Захарченко Л.М. спільно з

вим працівником Л.А.Реві�
ною виключно на матеріалах
Шепетівки та Шепетівського
району.

 Учні нашого ліцею взяли
участь у загальноміському
мітингу�реквієму, який відбув�
ся 23 листопада. Запалені
присутніми лампадки симво�
лізували  скорботну пам’ять
про жертв голодомору.

Тематичні дні завершува�
лись  відкритим виховним за�
ходом  «Пам’яті не згасати”,
який було проведено виховате�
лем Ковтонюк О.З  для меш�
канців гуртожитку у рамках
роботи методичної комісії клас�
них керівників, кураторів груп
та вихователів гуртожитку».

Олександр Зайцев,
редактор газети,

учень групи №312 .

Під такою загальною на�
звою  упродовж  тижня, з 25
листопада по 1 грудня в на�
шому навчальному закладі
було проведено  виховні за�
ходи, присвячені  Всесвітньо�
му дню боротьби із СНІДом:
зокрема, 28 листопада
відбувся конкурс плакатів
відповідної тематики.

    Усі групи, за винятком
101�ї, представили свої до�
робки. Плакати були різної
назви, проте усі несли одне
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смислове навантаження –
СНІД � це загроза суспіль�
ству. Так,плакати груп
№102 та 312 об’єднувала
одна назва  « СНІД— чума
ХХІ століття» (автори Ана�
толій Бондарчук та  Мико�
ла Троц), Максим Стре�
медловський із групи №104
вималював своє бачення
проблеми у плакаті
«Смерть чи життя», учень
103�ї групи Андрій Таран�
чук  представив роботу  під

назвою «СНІД� не вирок».
    Журі конкурсу визначи�

ли кращими роботи групи №
206 «Вибір за тобою» (автор
Анастасія Кірикова) та гру�
пи №204 «ВІЛ/СНІД. Це
потрібно знати кожному!»
(автор Назарій Огнівчук).

    Спільно вирішили, що
робота учнів групи №206
буде представляти наш ліцей
на обласному конкурсі, а пла�
кат групи  №204  використо�
вуватиметься в роботі серед

учнів ліцею, адже має надзви�
чайно важливу інформаційну
основу. З плакату учні можуть
довідатись: загальні дані про
СНІД та ураження ним, шля�
хи передачі ВІЛ, перші про�
яви хвороби, ознаки хвороби,
як ВІЛ не передається.

    Переможцям  конкурсу
від імені батьківського комі�
тету ліцею було вручено со�
лодкі подарунки� цукерки.

Людмила Василюк"
учениця
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Під такою назвою з 25 ли�
стопада проходить Всеукраї�
нська акція, участь у якій бере
і наш ліцей.

 Питання насильства завж�
ди  відігравало, як кажуть, не
останню роль у житті людської
спільноти. Хочу сказати: нещо�

давно я прочитала, що найжор�
стокішими  істотами на землі
вважають людей. Уявіть: коли
йде смертельний поєдинок між
звірями, то варто вовкові опус�
тити хвіст, оленеві� відвести по�
гляд від суперника, поєдинок
одразу ж припиняється і,
уявіть, переслідувань ніколи не
буває! А як же у нас�людей?
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    Нікого зараз не здивуєш
дідівщиною в армії, жорстокі�
стю школярів, даруйте, але
стає зовсім не рідкістю насил�
ля  над дітьми, насилля у роди�
нах. Ми із страхом чуємо про
такі поняття, як  торгівля людь�
ми, доведення до суїциду.

    Насильство залишається
однією з основних проблем сьо�

годення, що не
втрачає свою
актуальність в
українському
суспільстві.

    Як запо�
бігти насиль�
ству, як убез�
печити себе у
цьому жор�
стокому світі?
Як, врешті,

самому не стати жорстоким?
Такі питання ми розглядали
спільно з фахівцями міського
центру соціальних служб для
дітей , сім’ї та молоді під час кас�
каду виховних заходів: засідан�
ня за круглим столом “Чому ще
має місце насилля в сім’ї та на�
силля над жінками”, відео лек�
торію «Біда сучасного світу�

торгівля людьми», тематичної
виховної години для учнів груп
№205 та 206 «Профілакти�
ка суїцидальних намірів у
підлітковому віці». Незмінни�
ми нашими співрозмовника�
ми і зараз залишались Андрій
Васильович Безейко, Олена
Віталіївна Ковальчук, Іванна
Вікторівна Ставінська, Тетяна
Володимирівна Мазур.

Працівники ліцею, пред�

ставники батьківського коміте�
ту, учкому відвідували учнів на
дому, де обговорювали із бать�
ками причини і наслідки жор�
стокого поводження з дітьми.

Як важно для кожного,
малого чи дорослого, знати і
відчувати, що нас люблять!

Людмила Василюк"
учениця групи №206.

Кожен із нас мріє бути щасли�
вим, мудрим, могутнім, вирішува�
ти складні справи. І чомусь вва�
жається, що це під силу лише здо�
ровим людям, без вроджених чи
набутих вад. Але історії відомо чи�
мало особистостей з фізичними
недугамми, які при цьому досягли
видатних успіхів у різноманітних
сферах людської діяльності, дові�
вши, що фізичний стан не завжди
є визначальним для людини.

Чи знаєте ви, що Ярослав
Мудрий � великий князь Київсь�
кий� майже 10 років був прику�
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тий до ліжка.  Та за
його правління по�
чалось літописання,
збудовано Со�
фійський собор, Зо�
лоті Ворота у Києві,
видано перший на
Русі збірник законів
«Руська правда».

Франклін Де�
лано Рузвельт —

а м е р и �
канський
по�літик,
є д и н и й
президент
США, що
обиравася
на 4 терм�
іни, хворів
поліомієлі�
том, церебральним паралічем.

Відомі усьому світові сліпі
поети:  Гомер (давньогрецький),
Рудакі (перський), Асадов (ро�
сійський).

   Наш земляк  Микола Ост�
ровський — письменник�воїн.
Громадянська війна. Тяжке по�
ранення. Як наслідок�сліпота,
втрата рухливості суглобів, по�
вна нерухомість. Але, перема�
гаючи страшні болі,він здійснив
безсмертний подвиг�написав
роман «Як гартувалась сталь».
На жаль, смерть обірвала ро�
боту над  новим романом «На�

р о д �
ж е н і
б у �
рею».

Від�
критий
к у б о к
Шепе�
тівки з
пауер�
ліфтин�

гу серед людей з особливими
потребами імені Миколи Ос�
тровського відбувся 20 листо�
пада у міському будинку куль�
тури.У ньому взяли участь

спортсмени не лише із Шепе�
тівки, а й із Ізяслава, Славу�
ти, Полонного.  Пауерліф�
тинг� це силове троєборство,
де важливі не краса тіла, а
силові показники. Спортсме�
ни�інваліди  виконували при�
сідання із штангою на спині,
жим штанги лежачи, тягу
штанги.

Присутні вболівальники, се�
ред яких були і наші учні, захоп�
лювались витривалістю людей
з обмеженими можливостями!

Організатори свята запропо�
нували і нашим учням  спробу�
вати себе у силових вправах із
штангою в 55 кг. Призові  фут�
болки, кепки, значки і грамоти
одержали учні  Ковтонюк
Сергій та Шахов Богдан (гр.
103), Рибачук Руслан, Стремед�
ловський Максим, Процун
Андрій та Государський Олек�
сандр (гр. №104).

Сергій  Ковтонюк"
учень гупи № 103.
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    Друг � це людина, яка  зав�
жди буде поруч, якій можна до�
вірити свої секрети, яка прийде
по першому телефонному
дзвінку. Друг завжди привітає
тебе із днем народження, не ви�
рушить без тебе на вечірку.

 Але найкращий і справжній
друг, як кажуть, пізнається у біді.

ÄÐÓÃ Ï²ÇÍÀªÒÜÑß…ÄÐÓÃ Ï²ÇÍÀªÒÜÑß…ÄÐÓÃ Ï²ÇÍÀªÒÜÑß…ÄÐÓÃ Ï²ÇÍÀªÒÜÑß…ÄÐÓÃ Ï²ÇÍÀªÒÜÑß…
От саме тоді, коли гіркота болю
охоплює  душу, важлива увага,
важлива допомога, яка спро�
можна втамувати біль і відчути
надію там, де, здавалось би, її
уже немає.

Нещодавно ми отримали
повідомлення про важку хво�
робу студента Г. із Хмельниць�

кого.   Учні  нашого ліцею не
залишились байдужими до
лиха молодого юнака. Розум�
іючи, що зараз усіляке ліку�
вання вимагає чималих гро�
шей, вирішили саме так зара�
дити хлопцеві.  Від наших учнів
було надіслано Г. 700 гривень.
В даній акції взяли участь гру�

пи №101, 103, 104.204, 205,
206, 312.

    Повірте, що кожен із нас
до свого невеличкого внеску до�
давав хлопцеві щирі побажан�
ня швидкого одужання і милості
від Бога.

Катерина Пасічник "
учениця групи №206.

  Правила безпечного життя �
це розпізнавати небезпеки, вміти
уникати і попереджувати їх, ро�
зумно (кваліфіковано) діяти

Проблеми захисту людини від
небезпек настала водночас з по�
явою людини на Землі . З часу
виникнення цивілізації кожна
людина дбає про власну безпеку.

Первісна людина не тільки
поклонялася природі, а викори�
стовувала свої знання для життя
в єдності з природного оскільки
саме природня небезпека стано�
вила загрозу .

Проте в цілому турбота лю�
дини про безпеку з'явилась тоді ,
коли вона почала усвідомлюва�
ти важливість певного обсягу
знань і вмінь про безпеку для
збереження життя і здоров'я.

  ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÎÑÍÎÂ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²  ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÎÑÍÎÂ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²  ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÎÑÍÎÂ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²  ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÎÑÍÎÂ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²  ÒÈÆÄÅÍÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÎÑÍÎÂ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²
Небезпека, що породжуєть�

ся результатами діяльності лю�
дини пов'язані з прагненням лю�
дини створювати матеріальні
блага і, як не парадоксально, з
пошуком більшої безпеки.

На жаль, існували і існують
чинники, які не залежать від волі
людини. Людська цивілізація
досягла все більшої можливос�
ті,а проблема безпеки й існува�
ли стає все більшими гострою.

Людство подолало епідемії
тифу, холери, віспи, чуми, пол�
іомеліту. Середня тривалості
життя розвинених країн набли�
жаються до 80 років всіх ре�
зультатів досягнуто завдяки
розвитку людини використали
оздоровчих систем харчування,�
загартування, дотрималися оп�

тимального режиму праці і
відпочинку .

Проте, катастрофи ХХ�ХХІ
століть дають підставу стверджу�
вати,що людина робить земну
кулю непридатною для життя .

Якщо говорити про нашу дер�
жаву ,то слід відмітити той факт,�
що рівень смертності, травматиз�
му аварій і катастроф в Україні
перевищує аналогічні показники
в розвинутих країнах, а дитяча
смертність найвища в Європі.

А тому ,метою проведення
тижня знань з БЖД, який  про�
ходив 18�22.11.2013р. є:

 Надати відповідні знання
учням про загальні законо�
мірності виникнення і розвит�
ку небезпеки та надзвичайних
ситуацій (НС).

•    Надати певні знання про
можливий вилив небезпеки та
НС на здоров'я людини.

• Сформулювати в учнів не�
обхідні в ї х майбутній діяльності
уміння і навички для запобіган�
ня виникненню небезпек і НС.

•   Сформувати уміння і на�
вички захисту людей та навко�
лишнього середовища.

Кінцевою метою БЖД є за�
безпечення оптимальних умов
життя для кожної людини окре�
мо і людства в цілому.

Наслідком проведення Тиж�
ня навчання основ БЖД є фор�
мування екологічного мислення,
засвоєння правил здорового
способу життя і поведінки люди�
ни як члена суспільства).

Більчук М.С."інженер з
охорони праці  ліцею.
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Міжнародний день студентів
було встановлено 17 листопада
1946 року на Всесвітньому кон�
гресі студентів, який відбувся у

Празі, в пам’ять про чеських
студентів�патріотів.

Свято студентства в Україні
(а їх 2,4  мільйони) встановлено
«…на підтримку ініціативи сту�
дентської молоді України…»

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ  ÑÂßÒÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ  ÑÂßÒÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ  ÑÂßÒÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ  ÑÂßÒÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ  ÑÂßÒÎÎÎÎÎ
згідно з указом Президента Ук�
раїни «Про День студента» від
16 червня 1999 року.

Щорічно наші учні із нетер�
пінням чекають  дня 17 листо�
пада, бо у цей день, День сту�
дентів, у нас завжди передба�

чаються святкування. Цього
року, як завжди, наші студенти
брали участь у загальномісько�
му студентському святі, а Лідія

Отіопич та Світлана Бендюг
із 206�ї групи – були учасни�
ками  святкового концерту.

    А 20 листопада вечір
відпочинку, присвячений Дню
студента, відбувся у нашому
ліцеї. Цікавими історіями із
життя молоді, життя у гурто�
житку повнилась програма ви�
ступу  організаторів вечора: то

в одному, то в іншому комічному
епізоді ми могли впізнавати себе.

Ми звикли до чудового вико�
нання пісень  Лідією Отіопич,
Світланою Бендюг, Наталією
Котляр, але цього разу нас неаби�

як вразив виступ Анастасії
Кірикової, яка виконувала
пісню англійською мовою.

Бурю емоцій у залі вик�
ликали театралізовані
сценки «Екзамену не буде»
у виконанні Стремедловсь�
кого Дениса, Міщенка Ле�
оніда (гр..№103) та Пол�
іщука Якова(гр.. №204),
«Гопник та спортсмен» �
поставлена Холодом
Андрієм (гр..№311) та Іщу�
ком Володимиром (гр..
№103) під керівництвом
вихователя гуртожитку
Ковтонюк О.З.

Нас вітали також учні
ЗОШ №4: колектив баль�
ного танцю «Віват» та скри�
палька Ганна Варивода.

 А далі� ігри, змагання,
дискотека� все те, що по�
трібно для активного відпо�
чинку студентства.

Мироненко Анжелі"
ка"учениця групи №206.


