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Упродовж багатьох років напередодні Дня звільнення
Шепетівки від німецько�фашистських загарбників у на�
шому навчальному закладі проводиться каскад виховних
заходів, невід’ємною частиною яких залишається
першість ліцею із стрільби. Дані змагання проводяться у
рамках роботи військово�патріотичного клубу «Корчагі�
нець», яким  керує  Василь Афанасійович Малошик. Що�
річно нагороди переможцям  вручаються членами клубу

воїнів�афганців саме 11 лютого�у день звільнення Шепе�
тівки.

    Цьогоріч змагання проходили з 3 по 7 лютого. Кращими
стрільцями стали зварювальники� учні груп №104 та 204. Ке�
рівник клубу воїнів�афганців В.М.Окорський вручив нагороди
переможцям (футбольні м’ячі та годинник) 11 лютого під час
проведення загальноліцейного свята «Безсмертна  пам’ять».

 Руслан Рибачук — учень гр. №104

Почасти події в країні мо�
лоді пояснити і усвідомити
важко та й щоб запобігти, як
кажуть, вседозволеності і
безвідповідальності 5 люто�
го відбулась зустріч учнів
групи №103 із  працівником
дитячої кримінальної міліції
С.В.Карасем на тему: «Пра�
вопорядок� основа демок�
ратії».

Під час зустрічі йшлося
про недопустимість про�
пусків учнями уроків без
поважних причин,вживан�
ня ними спиртних напоїв,
як це трапилось 13 січня із
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учнем групи №204� Дени�
сом Н..

С.В.Карась довів до відома
учнів те, що в разі притягнен�

рік, його автоматично ставлять на облік у
кримінальній міліції.

 М.Г.Гуменюк� класний
керівник гр.. №103.

ня неповнолітньо�
го до адміністра�
тивної відпові�
дальності двічі на
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Волонтерський рух у на�
шому ліцеї  завжди проходив,
як кажуть, у кращих традиці�
ях. Радячись із міською Радою
ветеранів, учні навчальних груп
обирали собі ветеранів Вели�
кої Вітчизняної війни та праці,
яких відвідували, знайомились
із їх життєвим шляхом, допо�
магали по господарству. 2012
року обласною Радою вете�
ранів було визнано нашу во�
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Справді святковим для
шепетівчан залишається день
11 лютого, день, коли 70 років
тому (11 лютого 1944 року)
було звільнено Шепетівку від
німецько� фашистських загар�
бників. 10 та 11 лютого  наші
учні мали змогу прослухати
довідкову радіогазету «Бої за
Шепетівку», яку підготували
учні під керівництвом  викла�
дача історії Л.Р.Гуменюк.

    10 лютого, делегований
учнівським колективом та
ІПП навчального закладу,
Анатолій Володимирович
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Якименко поклав квіти до мо�
гили визволителя Шепетівки
М.С.Федченка, яка знахо�
диться у лісосмузі поблизу с.
Кліментовичі.

    11 лютого працівники та
учні ліцею взяли участь у
мітингу та покладанні квітів до
могили загиблих воїнів.

    Цього ж дня відбувся
загальноліцейний виховний
захід «Безсмертна  пам’ять»,
котрий разом з учнями підго�
тувала Людмила Романівна
Савчук — вихователь гурто�
житку.

Поєднання документаль�
них хронологій та розповіді
наукового працівника музею
Л.А.Ревіної про окупаційний
режим і підпільний рух, спо�
мини ветерана Великої
Вітчизняної війни
М.П.Сенькова, матеріали
виставки пошукової роботи
учнів ліцею –все це дало
можливість присутнім зро�
зуміти справжню вагу пере�
моги.

Гостями нашого свята
були: Гураль Л.А.�заступник
голови Хмельницької  облас�

ної Державної адміністрації,
Павлюк О.М. — інспектор
Хмельницького Департамен�
ту освіти і науки,  Діхтярук
О.Л.� заступник міського го�
лови, Стасюк Н.В.— завіду�
юча відділом міськвиконкому,
члени міського клубу воїнів�
афганців на чолі із В.М.О�
корським.

    Свято завершилось ви�
ступом хору ветеранів «Про�
лісок».

Олександр Зайцев�
учень гр..№312,голова

учкому ліцею.

лонтерську роботу кращою, а
А.В.Якименка нагороджено
цінним подарунком.

З гордістю констатую, що во�
лонтери ліцею більше 20 років
надають допомогу ветерану
Г.С.Мартинчуку та майже 10 літ
дружать із полковником запасу,
ветераном Великої Вітчизняної
війни  М.П.Сіньковим.

    Саме тому у переддень
Дня звільнення Шепетівки від

німецько�фашистських за�
гарбників ( 5 лютого) учнями
групи №204 (класний керів�
ник Маєвська О.Г.) було
ініційовано зустріч із Мико�
лою Петровичем Сіньковим.
Незважаючи на свій поваж�
ний вік,Миколі Петровичу 91
рік, він, як завжди залишаєть�
ся життєрадісним і не по віку
активним. Розповідь ветера�
на, пересипана жартами та

дотепами, була справді захоп�
люючою. Окрім того, Микола
Петрович � шепетівчанин, ви�
пускник СШ №3.

    По закінченню зустрічі
ми просили М.П.Сінькова
взяти участь у загальнолі�
цейному святі «Безсмертна
пам’ять”, котре відбулось 11
лютого 2014 року.

 Назарій Огнівчук�
учень гр..№204.
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 25�а  річниця з Дня виво�
ду військ з Афганістану� це
дата, яка особливо важлива
для нашого викладача, учас�
ника афганських подій, пол�
ковника у відставці, Василя
Афанасійовича Малошика.
Саме тому  значну роботу по
вихованню патріотизму се�
ред молоді він проводить  че�
рез вивчення питання участі
наших солдат у військових
подіях на територіях інших
держав.

    Як член клубу афганців,
до  активної участі у роботі він
залучає своїх військових по�
братимів, котрі є частими го�
стями у ліцеї. Вони зустріча�

участь у літературному ве�
чорі «Палаюча земля –Аф�
ганістан», котрий проводив�
ся на базі районної бібліоте�
ки.

    Присутніх вразило ви�
конання афганських пісень
нашим випускником Сергієм
Харчуком, котрий свого часу
був членом клубу «Корчагі�
нець» і мав особливу
цікавість до афганських
подій.

    14 лютого учні ліцею взя�
ли участь у мітингу та покла�
данні квітів біля пам’ятника
воїнам�афганцям .

Денис Соловйов� учень
гр..№312.
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ються з учнями під час прове�
дення виховних заходів, хо�
дять з ними в походи, часто за
досягнення у військово�патр�

іотичній роботі нагороджу�
ють цінними подарунками.

    Цього року(12 лютого)
учні нашого ліцею взяли

Вважаю, що саме зараз на
часі знову і знову говорити
про рідну мову, про
співучість її та милоз�
вучність,  про нагальну по�
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требу кожної людини у
спілкуванні, про, врешті, ум�
іння спілкуватись, адже «сло�
во�не горобець…», «слово�це
найстрашніша зброя…».

    Хочу передати вам роз�
повідь однієї людини, яка
мене, признаюсь, дуже вра�
зила. Свого часу ця людина
(назвемо її Людою) готува�

лась посісти певну посаду на
освітянській ниві. Погоджен�
ня кандидатури мало пройти
у міськкомі партії.
(Прод. на наступній стор.)
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Коли Людмила  поверну�
лась додому  із згодою на зай�
няття нею посади, батько  по�
кликав її на розмову.

� Хто такий вбивця?� запи�
тав він дочку.

� Той, хто вкорочує іншому
життя,� відповіла Людмила.

� Але як можна вкоротити
життя?

� Застрілити,  вбити, наприк�
лад, каменем або чим іншим…

� А ти знаєш, що мож�
на вбити словом? Ти об�
і й м е ш  п о с а д у,  п р и  я к і й
від тебе буде немало за�
лежати. Запам’ятай: я не
х о ч у,  щ о б  т е б е  х о ч  к о �
лись назвали люди вбив�
цею!

    Повчальна бувальщина,
і запам’ятати її слід усім, ко�
ристь від цього була б неаби�
яка!

    Тому і вчимо молодь до
слова і мови ставитись особ�
ливо виважено.

    25 лютого для меш�
канців гуртожитку було про�
ведено саме такий виховний
захід, на якому учням нагада�
ли про історію виникнення
літер і письма, а з ними й
мови.

    Проведено конкурси
шанувальників рідної мови.

Йшлося про  « величезну бу�
дівлю української мови� «Коб�
зар», про Шевченкове слово,
твори І.Котляревського, ук�
раїнську народну творчість.

    Для підсилення мовного
колориту звучала бандура та
виконувались українські на�
родні пісні.

 Л.Р.Савчук� вихова�
тель гуртожитку.

Молодь не може бути байдужою до того,  чим живе наша
країна, а тому стало на часі обговорити події Майдану, більше
почути про його героїв, тим більше, що одного з них, Михай�
ла Дзявульського, втратила Шепетівка.

    Давня дружба єднає
наш ліцей із міською музич�
ною школою. Уже звично нам
під час проведення виховних
заходів  чути звучання банду�
ри, сопілки,піаніно та інших
музичних інструментів. Поча�
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   27 лютого така бесіда (з участю очевидця подій) відбу�
лась у групі №104.

Присутні  вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.
Володимир Бойчук� учень гр.. №312.

сти нас чарує голос учнів му�
зичної школи та їх викладача
Олени Леонідівни Малинюк.

   4 лютого учні нашого на�
вчального закладу були зап�
рошені до музичної школи на
звітний концерт банду�

ристів. Більше  двадцяти
мешканців гуртожитку вия�
вили бажання  почути зву�
чання національного украї�
нського інструменту і мали
від цього неабияке задово�
лення. Колоритне звучання

українських пісень у супро�
воді бандуристів справді ча�
рувало.

Денис
 Стремедловський�

учень гр..№103.


