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Чотири бойових ордени та 18
медалей прикрашають груди
ветерана, а ще,дослужившись
до майора, прийшов він з війни
інвалідом 1 групи.

  Після війни  славний син землі
нашої  сорок два роки працював у
Шепетівському держлісгоспі.

   Не втрачає Григорій Сте�
панович оптимізму і тепер, хоч
у січні цього року йому випов�
нилось 98 літ!
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  Ветеран частий гість нашого

ліцею, добре, що живе він поряд.
Та й наші учні з великою шаною
ставляться до Григорія Степано�
вича � завжди стають йому у при�
годі: і у господарстві допоможуть,
і на городі впорядкують. Та й
співрозмовник він неабиякий
цікавий. Ось і цього вересня учні
нашої 311 групи  допомогли ве�
терану викопати картоплю, а ра�
зом з тим і довідались історію, яку
я вам щойно оповів.

Мельник  Роман,
учень групи №311.
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  — 11 та 12 вересня 2012 р.
було проведено збори  батьків,
діти яких навчаються на першо�
му курсі. На зборах йшлося про
стипендіальне забезпечення
учнів, організацію харчування.
Присутні також були ознайом�
лені із Статутом ліцею, прави�
лами проживання учнів у гурто�
житку. Збори делегували своїх
представників до батьківського
комітету ліцею.

   —  Із 17 по 21 вересня
2012 року в ліцеї проходить
тиждень правової освіти та
боротьби із злочинністю. Захід
покликаний  поліпшити пра�
вову культуру  молоді, попе�
редити  скоєння злочинів та
правопорушень. У рамках
тижня розглянуто такі питан�
ня: «Аналіз підліткової зло�
чинності у місті та районі.»,
«Про заборону куріння у гро�

мадських місцях» ( висвітлю�
вав старший оперуповноваже�
ний кримінальної міліції у спра�
вах неповнолітніх С.П.Камак);
«Відповідальність непов�
нолітніх перед законом за скоє�
ння злочинів і правопору�
шень», «Зло: стан алкогольно�
го сп’яніння» (у розмові з уч�
нями брали участь фахівці  соц�
іальної роботи міського цент�
ру соціальних служб для
сім’ї,дітей та молоді Шумейко
О.М. та Демчук І.В.).

— 13�14 вересня 2012 року
учні  груп №104 ( класний кері�
вник Маєвська О.Г.) та №311
(класний керівник Здрачук А.С.)
відвідали музей М.Островсько�
го, де переглянули кінофільм
«Молода гвардія» з наступним
його обговоренням, в якому взя�

ла участь старший науковий
працівник Л.А.Ревіна.

— 18 вересня 2012 року
працівниками соціально�психо�
логічної служби ліцею і міста
було проведено операцію
«Урок», яка передбачала пере�
вірку присутності учнів під час
проведення другої пари. Вста�
новлено, що лише у групі №312
два учні були відсутні із не вста�
новлених  причин.

— 19 вересня 2012 року
відбулось засідання батьківсько�
го комітету ліцею,де обговорено
та затверджено план роботи на
2012�2013 навчальний рік, а та�
кож проведено індивідуальну
роботу з учнями, що скоїли пра�
вопорушення та злочини. Перед�
бачено перспективи роботи з
батьками даних учнів.

Розмову з учнями веде Олена Михайлівна Шумейко

Учні під час лекції

Учні групи №311 допомагають ветерану
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Суботнього першовересня
вперше переступили поріг нашо�
го ліцею майже 150 нових учнів,
котрі виявили бажання навча�
тись в Шепетівці. Раді відзначи�
ти, що серед першокурсників не
тільки жителі Хмельницької об�
ласті, але  і ті, хто приїхав до нас
із Житомирщини, Волині, Закар�
паття і Донеччини.

Багато із учнів ідуть шляхами
своїх батьків — колишніх випус�
кників нашого навчального зак�
ладу, немало тих, кому розповіли
про ліцей друзі та знайомі. І ко�
жен з них має тверде переконан�
ня того, що саме тут їм завжди
підуть назустріч та допоможуть
знайти свій шлях у житті.

Тридцять три рази  першове�
ресень кликав за парти нових
учнів, адже саме стільки літ на�
шому ліцею.

Немала історія, писана кож�
ним із нас, учнів, писана надов�
го, на десятиліття. Кожна  увій�
шла в сторінку, сторінка — в
книгу життя професійно�техні�
чного навчального закладу.

Щороку  випускники ліцею
стають студентами вищих на�
вчальних закладів, почасти про�
довжуючи навчання  за обра�
ною  у нас спеціальністю.

Цьогорічний  першовере�
сень  дав дзвінок у нове студен�
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тське життя  чотирнадцятьом
нашим випускникам.

Так, Роман Ляска і Євген
Троц, які здобули у нас спец�
іальність столяра, верстатника
деревообробних верстатів, на�
вчаються у Кременецькому лісо�
технічному коледжі, де продов�
жать удосконалювати свої про�
фесійні навики з обробки дере�
вини.

Олександр Коклюк  обрав
інформаційні технології у Рівно�
му, Тарас Гамрецький  та Олек�
сандр Якубовський здобудуть
нову для себе спеціальність «Уп�
равління персоналом та еконо�
міка праці»у вузах Тернополя та
Кам’янця�Подільського, Конон�
чук Леонід оволодіватиме бух�
галтерським обліком в Шепеті�
вському технікумі ПДАТУ, Вален�
тина Гудочкіна стане закрійни�
ком, навчаючись у Рівному. Тре�
тьокурсницями у Калинівському
технологічному технікумі стали
наші випускниці Зайцева Окса�
на, Левчук Ольга та Мазурець
Марія, по закінченні якого
дівчата  будуть технологами
швейного виробництва.

Особливо хочу розповісти
про членів літературної студії.
Редактор нашої газети «Робіт�
нича гвардія» Ірина  Мирончук
стане журналістом, навчаючись

у Київському національному ун�
іверситеті культури і мистецтв.

Неодноразова переможни�
ця обласних  лінгвістичних
конкурсів та олімпіад Діана
Попова стане вчителем украї�
нської мови та літератури —
вона вступила до Рівненсько�

Тут навчається Богдан
(фото Б.Галаша)

го державного педагогічного
університету.

Переможниця обласного
конкурсу гумористів Вікторія Іва�
ніна  навчається в Київському
національному педагогічному ун�
іверситеті і матиме спеціальність
дизайнера�конструктора.

А голова учнівського комі�
тету ліцею, випускник  33 групи

Богдан Галаш навчається в
Польщі. Твердий чоловічий ха�
рактер і напористість допомог�
ли хлопцеві здійснити давню
мрію — навчатись за кордо�
ном. Він вступив до університе�
ту в місті Жешів за спеціальні�
стю «Внутрішня безпека». Ба�

чачи перед собою мету, Богдан
за короткий час оволодів
польською мовою і успішно
склав вступні  іспити до навчаль�
ного закладу  саме польською.

Це ще раз доводить те, що
ми все можемо, якщо є справж�
ня мрія і мета!

Олександр Зайцев,
учень групи №212.

Так приймав
студентів Жешів
(фото Б.Галаша)
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Як тільки прозвучав останній
дзвоник для учнів та випускників
Шепетівського професійного
ліцею, в закладі розпочалась
кропітка підготовка до нового
навчального року. І це зрозумі�
ло, адже заздалегідь було на�
мічено багато справ, які повинні
посприяти покращенню умов
навчання учнів, праці викла�
дачів та майстрів. З найскладн�
ішого — підготовка будівель та
споруд навчально�виховного і
виробничого призначення,
зовнішніх та внутрішніх інже�
нерних мереж до безперебійної
роботи. Крім того, й традиційні
поточні ремонти кабінетів, май�
стерень, коридорів…
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У відповідності до Положення
про навчальні кабінети загально�
освітніх навчальних закладів, зат�
вердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.07.
2004 р. № 601 та інструкції про
порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, затвер�
дженої наказом Міністерства ос�
віти України від 15.04.1993 р.
№102 із змінами та річного пла�
ну роботи ліцею 27 серпня 2012
року був проведений огляд готов�
ності навчальних кабінетів Ше�
петівського професійного ліцею
до 2012�2013 н. р.

      Атестаційна комісія у складі
Окунєвського О. А. – директора
ліцею; Більчука М. С. — заступ�

ника директора з навчально�ви�
робничої роботи; Сидорчук Л. Г.
— заступника директора з на�
вчально�виховної роботи; Васик
М. В. — методиста ліцею; Кучер
С. Є. – старшого майстра; Кап�
люка І. М. — помічника дирек�
тора по ГР; Шелеп’юк Н. І. —
головного бухгалтера ліцею,
перевірила підготовку навчаль�
них кабінетів до початку на�
вчального процесу. При цьому
відзначено, що усі завідуючі ка�
бінетами провели якісний ре�
монт приміщень та меблів, за�
безпечили належний естетич�
ний вигляд та санітарний стан ка�
бінетів, поновили відповідні тема�
тичні куточки.

Члени комісії були приємно
вражені виконаною роботою за�
відуючих кабінетами. Була впо�
рядкована і поновлена докумен�
тація кабінетів, систематизовано
наявне КМЗ предметів і професій,
оформлені куточки державної
символіки, з безпеки життєдіяль�
ності та пожежної безпеки, пра�
вила поведінки учнів, стенди на
допомогу випускникам до ДКА та
ДПА, критерії оцінювання знань,
постійні та змінні стенди у відпов�
ідності до специфіки предмету чи
професії, графіки роботи та пер�
спективні плани розвитку кабі�
нетів на три роки.

Марина Васик,
методист ліцею

  Військово� патріотичне ви�
ховання  завжди  мало чи не
найважливіше значення у на�
шому ліцеї. Багато років поспіль
навчальні групи  спілкуються з
ветеранами Великої Вітчизня�
ної війни та праці, вивчають їх
життєві дороги, надають необ�
хідну допомогу.

  Учні цікаві героїчним мину�
лим  нашого народу, а тому що�
вересня, напередодні Дня
партизанської слави, у нашому
навчальному закладі проходять
заходи, які дають змогу нам, уч�
ням, глибше пізнати історію
свого народу і своєї держави.

  Традиційно у нас прохо�
дять  між групами змагання
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 Іде першість ліцею з футболу на кубок В.Ковальчука

з футболу на кубок юного  ге�
роя Шепетівки  Володі Ко�
вальчука, якого 31 грудня

1943 року німці живцем спа�
лили за диверсії на залізниці.
Саме зараз  команди змага�

ються за першість. Кубок пе�
реможцям, як за звичай, буде
вручено на місці загибелі
юного підпільника.

  Члени військово�патріотич�
ного клубу «Корчагінець», яким
керує викладач  захисту Вітчиз�
ни В.А.Малошик, 28 вересня
вирушать у дводенний похід по
місцях бойової слави. Вони
відвідають могилу воїна�визво�
лителя Шепетівки С.Федченка,
рубежі оборони міста та місця
масових страт  фашистами на�
селення  (єврейського гетто та
в’язнів розподільчого концент�
раційного табору).

Штефан Микола,

 член клубу «Корчагінець»,

учень групи №311.

 Завідуюча кабінетом
О.М.Коврига

Завідуюча кабінетом
О.Ю.Демченко
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  Однією з форм позаурочної
роботи з учнями є гурткова робо�
та, цебто зайнятість  молоді відпо�
відно до їх інтересів та уподобань.

  Незмінно у ліцеї, починаючи
із 1985 року,працює літературна
студія «Кетяг калини». Вона об�
’єднує молодь, котра має спроби
пера, уміє малювати і фотогра�
фувати, цебто світ сприймає твор�
чо і неординарно. Саме літера�
турна студія  працює над  ліцей�
ним радіомовленням та випуском
газети «Робітнича гвардія».

  «Старожилом» у нас вва�
жається   гурток любителів  ра�
діо, що має назву «Юний радіо�
механік».Відремонтувати радіо
або телевізор, змайструвати
своїми руками підсилювач, ви�
мірювальні прилади, джерела
живлення� кому це не цікаво?

  Гуртки футзалу та пляжно�
го волейболу чекають на лю�

Ó ÃÓÐÒÊÓ ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎÓ ÃÓÐÒÊÓ ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎÓ ÃÓÐÒÊÓ ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎÓ ÃÓÐÒÊÓ ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎÓ ÃÓÐÒÊÓ ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎ

бителів спорту. До речі, спорт�
смени�гуртківці вже чимало
зробили для облаштування на�
шого спортивного майданчика.

  А ось цього року, розміркову�
ючи над тим, як покращити есте�
тичний вигляд наших старих меблів
у гуртожитку, учні запропонували
створити гурток з ремонту та ре�
конструкції меблів. Навколо цієї
ідеї об’єднались , в основному, сто�
лярі і назвали свій гурток «Меб�
левий конструктор». Керівництво
гуртком здійснює  молодий май�
стер, випускник нашого ліцею,
Дмитро Володимирович Міщук.
Зараз хлопці працюють над об�
лаштуванням приміщення для гур�
ткової роботи та виготовляють
полички для книг. В планах багато
нового і захоплюючого — при�
єднуйтесь, буде цікаво!

Олександр Матвійчук,
учень групи №103.

  Давно відгриміли кононади
боїв, відшуміли штурми, але
події тих, тепер уже далеких
років, важкими спогадами
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відкликаються в серцях вете�
ранів Великої Вітчизняної війни.

  Дороги війни, облоги, марші,
переправи до сьогодні стоять пе�

ред очима Григорія Степанови�
ча Мартинчука, відважного оф�
іцера, учасника бойових дій.

  Війна забрала Григорія Сте�
пановича із студентської лави
Брянського лісотехнічного інсти�
туту. Вже на третій день війни
молоді солдати вступили у бій з
фашистами. Оскільки в інституті
була військова кафедра, то
Г.С.Мартинчуку було присвоєно
звання лейтенанта. Так він став
командиром взводу мінометників
548 Армійського полку.

  І, як кажуть, пішло�поїха�
ло. Всі знають про героїчну обо�
рону Ленінграда, у якій своїми
грудьми закривав це місто ук�
раїнець. Тут він отримав свою
першу нагороду�медаль «За
відвагу».За прорив оборони в

районі річки Пола був нагород�
жений орденом Червоної Зірки.

  Форсування Вісли принес�
ло Григорію Степановичу орден
Вітчизняної війни 1 ступеня.

  Як страшний сон згадуєть�
ся ветерану 1942 рік, коли, бу�
дучи нс СП з чотирма автомат�
никами, потрапив в облогу. І ко�
мандир, а ним був Г.С.Мартин�
чук, викликав вогонь на себе.
Фашисти були знищені,а наші
солдати дивом залишились жи�
вими. За цей подвиг молодий
офіцер був нагороджений дру�
гим  орденом Червоної Зірки.

  За спиною залишалася
Білорусія, Польща, Німеччина.

  Війну Григорій Степанович
закінчив у Берліні.

(Продовження на стор.4)

Учні ліцею з Григорієм Степановичем Мартинчуком
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