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У жовтні 2011 року   журнал
«Профтехосвіта» та  видавництво
«Шкільний  світ»  оголосили  кон!
курс  на  кращий  інноваційний  урок
в системі  професійно! технічної
освіти  України, метою  котрого було
якнайширше     популяризувати
кращий педагогічний  досвід  серед
профтехосвітян  країни.

Участь в даному конкурсі  від на!
шого  навчального  закладу  взяла
Алла Станіславівна  Здрачук  і  вип!
равдала наші надії — посіла 3 місце!
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Сім років тому прийшла на ро!

боту в училище молода і тендітна
дівчина!викладач  іноземної мови.
Власне, пороги  навчального закла!
ду не були для неї новими: ще з ди!
тинства Алла  Станіславівна  час!
тенько бувала тут із своєю мамою!
майстром виробничого навчання
Надією  Михайлівною  Здрачук.
Можливо, саме тоді зародилось у
дівчинки  бажання  стати вчителем.
Пізніше, у шкільні роки, виношува!
ла вона мрію  навчати діток грамоті!
бачила себе  учителем  початкових
класів. Проте, класний керівник  пе!
реконала  свою ученицю у тому, що з
неї буде гарний  вчитель  іноземної
мови. І ніби  благословила її на  дов!
ічне  служіння  дітям.

Можна  багато говорити  про
Аллу  Станіславівну: надзвичайно
трудяща, самостійно  вивчила  мову,
прекрасно оволоділа методикою
викладання, добре орієнтується у
психології  молодої  людини, що до!
помагає  знайти контакт з учнями,
вихована, завжди коректна, має ви!
сокий  інтелект, багато читає та й
взагалі!славна це людина.

Проте для кожного учителя найваж!
ливіше те, що скаже про  нього  учень.

ІВАН КОБЕЛЬ. «Насамперед я
хочу сказати,що наш класний кері!
вник Здрачук Алла Станіславівна
дуже відповідальна і серйозна лю!
дина. Навіть до незначних ситуацій
і подій вона ставиться по!особливо!
му, з особливим  підходом. Попри
молодий вік, на мою думку, вона має
достатній досвід для роботи з
дітьми. Ще Алла Станіславівна
дуже творча людина!у неї завжди
стільки ідей! Як класний керівник
вона дуже терпляча і стримана:ніко!
ли не дає волю емоціям. Вона сучас!
на людина, а тому нам, молоді, з нею
легко знайти спільну мову. Алла Ста!
ніславівна знає  підхід до кожного
учня, а тому має високий авторитет
серед учнів нашої групи.»

КОСТЯНТИН ТУРЯНИЦЯ. «На
мою думку, наш класний керівник!най!
кращий у ліцеї! Ми відчуваємо, що вона
любить кожного з нас! А ще Алла Ста!
ніславівна  гарно малює, пише вірші і
дуже красиво розмовляє. З її розумом,
красою і талантом вона може багато
чого досягти у житті.»

ДМИТРО СИДОРЕНКО. «Алла
Станіславівна дуже красива жінка. Вона
добра, віддана своїй справі, співчутли!
ва, розуміюча.»

ОЛЕКСАНДР АНДРОЩУК.
«…дуже  красива, щира, життєраді!
сна і любляча. Вона дуже охайна.!
На уроках розповідає зрозуміло. Це
найкращий мій класний керівник!»

РОМАН КЛЮЗ. «Знайомі ми з
Аллою Станіславівною дуже давно.!
Коли я був у 4 класі, до нас прийш!
ла дуже гарна дівчина. Уявіть, ми
усі були нею зачаровані!

 Якщо чесно, я навіть подумати
не міг, що через 9 років зустріну її
тут, таку ж чарівно!неповторну, а ,го!
ловне, ТЕРПЛЯЧУ. Зараз я хочу ви!
бачитись за той час, коли ми її «діста!
вали» або не слухались. Вибачте,
дорогий наш класний керівник!»

ІГОР  ГАПУНЕЦЬ. «Однією із
найкращих викладачів нашого
ліцею є Алла Станіславівна. Вона
добра, справедлива і ввічлива вчи!
телька. Завжди допоможе, дасть
пораду у важкій ситуації. Добре
знає свій предмет, а уроки прово!
дить яскраво, щоб запам’ятались.
Вона наш класний керівник, якого
ми дуже цінуємо!»

ВОЛОДИМИР ФОРМАНЧУК.
«Бажаю, щоб у неї, перш за все,
було здоров’я, щоб вона і далі була
таким хорошим викладачем і  по!
сідала перші місця у всіх конкур!
сах!»

  Мазурець Марія,
учениця гр. №34.
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Алла Станіславівна  Здрачук

Чи задумуємось ми над тим,
що кожна людина рано чи пізно
відповідатиме за свої вчинки.
Зазвичай, старші, як кажуть,
бояться Бога, молодші! міліцію.

Почасти  юначі забави  пере!
ходять грані дозволеного і вили!
ваються у правопорушення, ще
гірше,! у злочини. Запитаймо
себе: я знаю про те, що можна, а
що ні? Що карається законом? І
кожен із нас, принаймні собі,
дасть ствердну відповідь!знаю.

Проте у цього «знаю» чомусь
є і зворотній бік, який не при!
крашає жодну молоду людину.

Нещодавно  представники
нашого навчального закладу
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були запрошені на засідання  ко!
легії служби у справах дітей при
міськвиконкомі, де розглядалось
питання  стану злочинності се!
ред неповнолітніх за 2011 рік.

Ми, чесно кажучи, вигляда!
ли не з кращого боку, адже 3
наших учнів стоять на обліку в
кримінальній міліції за скоєння
злочинів:це учень К. із гр.№21,
учень Р.!гр.№32, учень М.!
гр.№4 та ще й в січні до них до!
лучився і учень К. із гр. 1.

Упродовж навчального року
кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх на наших учнів було
складено 14 протоколів  про при!
тягнення до адміністративної

відповідальності (штраф).
Особливо відзначились
бувші учні гр.№31, 5  з
яких доставлялись в
міліцію за розпиття спирт!
них напоїв. Учень М. ,пе!
ребуваючи у нетверезому
стані, скоїв злочин. 3 учнів
із гр.№21 , 2 учні з гр.№33
були оштрафовані за пал!
іння  у громадських місцях.
Мало місце і хуліганство,
якого допустились учні:Л.
! гр.№11, І! гр..№32,Ж.!
гр.№4.

12 учнів нашого на!
вчального закладу стоять на
внутрішньоліцейному обліку:гр..
№11!1, гр. №12!1, гр. №21!
1. Гр. №4!5, гр. №32!4.

Питання правового вихован!
ня учнівської молоді розгляда!
лось  батьківським комітетом
ліцею у лютому 2012 р.,де було
вирішено активізувати роботу
батьків шляхом систематично!
го відвідування учнів  та їх ро!
дин на дому, перевірок відвіду!
вання учнями занять  з подаль!
шим заслуховуванням  останніх
на засіданнях комітету.

Протягом січня! лютого  в
ліцеї було проведено тиждень
правової освіти і боротьби із
злочинністю, участь у якому
взяв спеціаліст кримінальної
служби у справах дітей
міськвиконкому Юрій Петро!
вич Гайдайчук,  котрий у
кожній із груп  провів обгово!
рення питання «Відпові!
дальність неповнолітніх перед
законом за скоєння злочинів і
правопорушень».

Богдан  Галаш,
голова учкому ліцею.

 Під час зустрічі з

учнями групи №11

Юрій Петрович

Гайдайчук
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Реакція міського голови
С.А. Антонюка  на проблеми
нашого навчального закладу,
які були викладені  учнями під
час зустрічі  з мером у грудні
2011р., не забарилась. Уже 16
січня  у  міськвиконкомі  відбу!
валась нарада під  головуван!
ням заступника  міського  го!
лови Т.Г.Зайцевої, де розгля!
далось питання  організації та
забезпечення  робочими
місцями учнів   на підприєм!
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ствах  міста  для проходження
ними   виробничої практики і
подальшого  їх  працевлашту!
вання.

До обговорення надзвичай!
но важливого для нас питання
долучились директор  міськрай!
онного центру зайнятості О.Ф.
Ребекевша,заступник началь!
ника     управління праці та соц!
іального захисту населення
міськвиконкому І.А.Дячук, на!
чальник  управління  економі!

чного розвитку О.М.Гринь, ди!
ректор міського центру со!
ціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Т.О.Вінницька.

Присутні на нараді пред!
ставники ліцею М.С. Більчук
та С.Є.Кучер  говорили про
брак місць для проходження
учнями виробничої практики
таких спеціальностей як: елек!
тромонтер з ремонту та обслу!
говування  електроустаткуван!
ня, електрогазозварник, слю!

сар!ремонтник,радіомеханік з
обслуговування та ремонту  ра!
діотелевізійної апаратури, шту!
катур,лицювальник!плиточник,
столяр,верстатник деревооб!
робних верстатів, кравець.

Учасники наради  визначи!
ли перелік підприємств, які мо!
жуть забезпечити учням місця
для проходження виробничої
практики відповідно до вимог
законодавства.

Діана Попова,
учениця гр. №34.

Кожен день, в який ви не
поповнили своєї

 освіти хоча б маленьким,
але новим

 для вас шматком знання ...
вважайте безплідно

 і не зворотно для себе
загиблим.

К. С. Станіславський

Відповідно до Державної
цільової програми розвитку
ПТО на 2011!2015 роки та
Проекту гуманітарної освіти
України до 2020 року передба!
чається активно впровадити у
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навчально!виробничий процес
державних професійно!техніч!
них навчальних закладів інфор!
маційно!комунікаційні техно!
логії шляхом оволодіння комп’!
ютерною «грамотою» всіма
ІПП та застосуванням  своїх
знань у навчальний процес.

Дослідження свідчать, що
наразі лише один вчитель з п’я!
ти почувається «справді добре
підготовленим» для впровад!
ження комп’ютерних технологій
у процес навчання своєму пред!
мету. Не може не викликати за!
непокоєння той факт, що учні

чотирьох викладачів з десяти не
використовують комп’ютер у
навчанні.

У сучасному світі потреба в
комп’ютерних технологіях пост!
ійно зростає – вони необхідні і
вдома, і на робочому місці. Тому
вищезазначену статистику слід
змінити.

Враховуючи все це, педа!
гогічні працівники Шепетівсь!
кого професійного ліцею вия!
вили бажання пройти курси!
тренінг  за навчальною програ!
мою «Intel: Навчання для май!
бутнього»  з 5 по 10 грудня 2011

року. Освоювали програму
курсів  Ляска О. О., Ляска С.
Г., Васик М. В., Кучер С. Є.,
Щербан  Н. Т., Міщук Д. В.,
Демченко О. Ю., Буркацький
О. А., Ящук О. О., Гуменюк Л.
Р., Сидорчук Л. Г., Захарченко
Л. М., Муравйова Р. П., Сурду
О. О., Коврига О. М.

Учасники програми «Intel:
Навчання для майбутнього»
опинились у вирі новаторсь!
ких ідей. Яскрава подорож в
комп’ютерний всесвіт захопи!
ла кожного.

(Продовження на стор. 3)
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Обробка деревини — одне з
якнайдавніших ремесел, освоєних
людиною. Розвиваючись впродовж
багатьох століть, передаючись від
покоління до покоління, мистецт!
во робіт по дереву удосконалюва!
лось, збагачувалось досвідом і на!
ціональними традиціями.

В сучасних умовах всі операції,
пов’язані з обробкою деревини,
виконуються на високопродуктив!
них верстатах різних конструкцій
та ручним електроінструментом.
Людина, яка хоча б раз майстру!
вала з легкого піддатливого мате!
ріалу деревини, не залишиться
байдужою до цієї справи. Дехто
вважає, що стати столяром, вер!
статником деревообробних вер!
статів не важко. Мовляв, береш
рубанок чи стамеску, або ж ввімкни
верстат, і через деякий час у твоїх
руках з’являється потрібний виріб.
Це хибна думка. Праця столяра,
верстатника деревообробних вер!
статів важка, кропітка, творча, яка
вимагає ґрунтовних знань із за!
гальноосвітніх предметів, таких як
– фізика, хімія, креслення, мате!
матика, трудове навчання, малю!
вання, а також спец дисциплін.

На даний час в нашому на!
вчальному закладі навчається дві
групи з професії «Столяр, вер!
статник деревообробних вер!
статів» — група  №22 ІІІ курсу та
група №32 ІІІ курсу.

  Знання своєї справи — запо!
рука успіху подальшої роботи. Учні
мали можливість продемонструва!
ти свої знання майбутнього фаху
18.01.12р., коли  в групі №32 з
професії «Столяр, верстатник де!
ревообробних верстатів» проводи!
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Професія – гордість,

Професія – гідність,

Професія – щастя людсько�

го основа.

Їх всім дає нам училище

рідне,

І кожна –

потрібна,

сучасна,чудова…

Василь Гей

лась Державна підсумкова атеста!
ція. Підсумкова атестація прово!
дилась в два етапи — перший етап
— комп’ютерне тестування; дру!
гий етап – розрахунок та запов!
нення карти технологічного про!
цесу виготовлення деталей столяр!
них та меблевих виробів. Учні по!
ставились до ступеневого захисту
відповідально і всім було присвоє!
но ІІІ розряд з професії «Столяр».

Варто зазначити, що учні, май!
стри виробничого навчання, викла!
дачі спецпредметів  даної професії
беруть активну участь в підготовці
та проведенні професійних тижнів,
конкурсів профмайстерності, вис!
тавці творчих робіт учнів  та в за!
гальноліцейних та обласних мето!
дичних та виховних заходах.

Так 20 жовтня 2011 року на базі
нашого навчального закладу був
проведений обласний проблемний
семінар для інженерно!педагогіч!
них працівників з професії «Сто!
ляр» на тему: «Якісне навчання —
основний чинник формування про!
фесійного та конкурентоспромож!
ного робітника», де кафедра сто!
лярів взяла активну участь.

Виробниче навчання та вироб!
ничу практику учні проходять на
базовому підприємстві ПрАТ об!
’єднання «Прогрес». Учні під час
виробничого навчання і виробни!
чої практики ознайомлюються з
новітнім обладнанням та інстру!
ментами іноземних фірм, новими
клейовими матеріалами, матеріа!
лами для опорядження, кріпильною
та декоративною фурнітурою. Для
проходження виробничої практики
нам також надають учнівські робочі
місця ДП «Шепетівський ремонт!
ний завод», ПП «Амека», ПП «Гу!
рінович», ТОВ «Славутичрембуд»,
Ізяславська меблева фабрика.

Багато учнів — випускників
залишаються працювати на тих
підприємствах, де проходять прак!
тику. На ПрАТ об’єднання «Про!
грес» працюють наші випускни!
ки: Гамідов Р., Баклага В., Дудар
В., Черв’яков С., Мішковець А.,
Якобчук О., Ребекевша А., Руш!
тин А., Савчук Р., Наумов А., на

ДП «Шепетівський ремонтний
завод» – Деренчук І., Кожан М.,
Басюк М.

Частина випускників здобува!
ють  освіту у вузах України. Це
такі учні: Савчук І., Верхогляд Б.,
Гапонюк П., Якобчук О., Остро!
вський І., Мішковець А.

Особливо хочеться розповісти
про випускника нашого ліцею
2005, року, Міщука Дмитра Воло!
димировича. Закінчивши наш
ліцей з відзнакою, Дмитро Воло!
димирович вступив до Кременець!
кого лісотехнічного коледжу. Закі!
нчивши навчання в Кременецько!
му лісотехнічному коледжі з
відзнакою, він вступив до
Львівського лісотехнічного універ!
ситету на кафедру «Деревооброб!
лювальні технології».

В даний час він працює май!
стром виробничого навчання і
викладачем спец предметів з
професії «Столяр, верстатник
деревообробних верстатів».
Дмитро Володимирович на ви!
сокому рівні володіє теоретич!
ним матеріалом і з великим за!
доволенням передає свої знан!

ня учням. Він є хорошим на!
ставником у вихованні молоді,
чудовим колегою і другом. Не!
дарма учні тягнуться до нього,
бо поважають як людину. Дмит!
ро Володимирович є  гарним
прикладом усім випускникам

професії «Столяр, верстатник
деревообробних верстатів».

Питання працевлаштування зав!
жди було і залишається актуальним
в нашому навчальному закладі. Тому
випускники уже сьогодні підписують
угоди на працевлаштування: ПП
«Гурінович» — Костюк О., ПрАТ
«Прогрес» — Базелюк О., Корній!
чук Р., Рябий С., Рудик С., ТОВ
«Славутичрембуд» — Кужель Б.,
адже всім відомо, що «готуй сани
влітку, а воза взимку».

Важливим залишається питан!
ня профорієнтації. Майстри вироб!
ничого навчання та викладачі про!
фесійно!теоретичної підготовки
спрямовують усі свої зусилля для
того, щоб зберегти контингент учнів
та набрати нових учнів. Так у  2012
– 2013 н. р буде проводитись набір:

—  з освітою 9 класів з термі!
ном навчання 3 роки з професії
«Столяр, верстатник деревооброб!
них верстатів»;

— з освітою 11 класів з терм!
іном навчання 1,5 роки з професії
«Столяр».

   Запрошуємо всіх бажаючих
на навчання у нашу велику друж!

ну родину,  щоб отримати сучасну і
цікаву професію  «Столяр, верстат!
ник деревообробних верстатів».

Щербан Н. Т.,
майстер виробничого

навчання та викладач
спецдисциплін гр. №32.

Гр.№32 в час поетапної атестації з використанням

інформаційних технологій

Лавренюк

Андрій,

випускник ліцею

2008 р.

Гр.№32 в час поетапної атестації
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 Не дивлячись на те, що пер!
шокурсник, його знає увесь
ліцей. Високий статний юнак
одразу справляє враження кра!
сивої,  не тільки зовні, людини.

Виважено  спокійний і розсуд!
ливий, він такий, що не пройде бай!
дуже повз чиїсь проблеми та незго!
ди, не відвернеться від чужого горя.

Здається, у нього не  буває
чогось  непоміченого, можли!
во, тому він і фотокор.

(Закінчення.
Початок на стор. 1)

64 – годинні  тренінги
пройшли непомітно та плідно,
кожен із учасників курсів
творчо та креативно поста!
вився до здачі модулів, всі
брали активну участь в реф!
лексії!обговоренні, з про!
фесійної точки зору підійшли
до створення свого портфо!

Ìè éäåìî «ó íîãó» ç ÷àñîì!Ìè éäåìî «ó íîãó» ç ÷àñîì!Ìè éäåìî «ó íîãó» ç ÷àñîì!Ìè éäåìî «ó íîãó» ç ÷àñîì!Ìè éäåìî «ó íîãó» ç ÷àñîì!

ліо, із шаленим захопленням
створювали власні сайти.

Варто теплими словами
згадати викладача!т’ютера
курсів «Intel: Навчання для
майбутнього», методиста
НМЦ ПТО ПК у  Хмель!
ницькій області Петрова
Олександра Васильовича.
Його терпінню, професіоналі!
зму та доброті немає меж.

Олександр Васильович ціка!
во організовував роботу у не!
великих групах, обговорення
в парах, завжди допомагав та
пояснював незрозуміле та
взагалі – став хорошим дру!
гом кожному із учасників
курсів.

 Закінчивши успішно на!
вчання, всі отримали сертиф!
ікати, а кожен озброївся пе!

редовим досвідом роботи з
комп’ютерними технологіями і
зможе передати його своїм ко!
легам. А вони, у свою чергу,
поділяться отриманими знан!
нями зі своїми учнями. Немож!
ливо переоцінити «хвильовий»
ефект, що утворюється внасл!
ідок ініціативи та мотивування
навчання окремого вчителя.

М. В. Васик,
методист ліцею
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Сашко  Зайцев  народився  8

лютого 1996 року у  Шепетівці.
Навчався у ЗОШ №4, а по за!
кінченню  9 класів  вступив до
нашого ліцею.

Веду розмову із Сашком, щоб
більше достовірного можна було
переповісти читачам.

— Сашко, чим запам’ята'
лись тобі шкільні роки?

— По!перше, тим, що у
моїй школі свого часу  на!
вчався Герой Радянського
Союзу  Валя Котик, а його
подвигом  я  завжди  гордив!
ся. Окрім того я дуже любив
уроки історії та  англійської
мови . Я,знаєте, твердо пере!
конаний:  предмет любиш
тоді, коли любиш учителя.

— Чи є у тебе друзі?
— Так, звичайно.Але до ви!

бору друзів я подходжу дуже обе!
режно. Недарма ж кажуть: «З
ким поведешся…». Мені друзі
потрібні не для дискотек та  гу!
льок, а для спілкування,тому
такими є  наші випускники
Сашко Огнівчук, Юрій Моро!
зюк, Віталій Тютюнник. Вони
надійні і щирі.

— Це вони розповіли тобі
про наш ліцей?

— І вони також.  Але най!
більше я дізнавався від свого
дядька Володимира Чишинсь!
кого, який у 2001 році  здобув
тут спеціальність  радіомехан!
іка з обслуговування та ремон!
ту  радіотелевізійної апарату!
ри. Він завжди із захопленням
розповідав  мені про своє  на!
вчання у ліцеї: про те, що   по!
вністю прочитав  хрестоматію
з української  літератури, що
був   небайдужим до позаклас!
ного життя групи і ліцею, що
тут йому було справді цікаво.
Дядько зараз живе у США, але
навіть звідти радить: «Усе,
чому навчишся, знадобиться
тобі у житті».

— Чи подобається тобі ро'
бота по створенню газети,
адже у тебе дуже відповідаль'
на місія — від фотокора зале'
жить 70%  успіху?

— Фотографія зацікавила
мене десь два роки тому. Час!
то з друзями я буваю на при!
роді, там і виникає бажання
залишити  собі щось красиво
пам’ятне  і змістовне. А тому,
коли я дізнався, що у ліцейної
газети «Робітнича гвардія»,
майже після трьох років пе!
рерви, настав час відроджен!
ня, то вирішив  бути корисним
і віддавати свою працю  такій
потрібній справі.  Тепер я

фотокореспондент і дуже гор!
дий з того.

— Хто слугує тобі прикла'
дом у житті?

— Мама — Тетяна Володи!
мирівна, дідусь — Володимир
Антонович,наш завуч — Лідія
Григорівна, викладач фізичної
культури — Віталій Іванович, бо
цим людям притаманні   праце!
любність, доброта, справед!
ливість та інтелігентність. А ще
я люблю спілкуватись із Васи!
лем Афанасійовичем Малоши!
ком — людина він щира, пряма
і відверта. У нього багато чому
можна повчитись.

Люблю ходити на уроки літе!
ратури, англійської мови , історії,
виробничого навчання,  а зна!
чить, люблю цих викладачів.

— Що хотів би ти сказати
учням нашого ліцею?

— Бажаю, щоб усі ваші
спроби сфотографуватись були
вдалими і подобались, у першу
чергу,самим вам, адже, не забу!
вайте, фото! це відбиток не
лише зовнішності, а й душі, варто
у нього лише вгледітись!

Оксана Зайцева,
учениця гр. №34.

Олександр Зайцев
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