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   Конкурси на силу, витри�

валість та вправність наших ко�
заків оцінювало незалежне
журі, а за дотриманням правил
гри слідкував сам отаман�учень
101�ї групи Олексій Шкабара.

Кращими  стали команди: 1
місце� «Молода січ»� гр..№101;

2 місце� «Молодість»� гр.
№105 і «Курінь»� гр.. №311;

3 місце� «Чумаки»� гр. №104.
Присутні вболівальники  із

неабияким запалом підтримува�
ли свої команди та й дівчата мали
можливість побачити в наших
хлопцях справжніх козаків.

   Свято, як кажуть, вдалось!
Анжеліка Мироненко,

учениця гр.№106.

   Члени військово�патріо�
тичного клубу «Корчагінець» 28
вересня вирушили у похід місця�
ми бойової слави. Ми відвідали
могилу воїна�визволителя Ше�
петівки М.С.Федченка, рубежі
оборони міста та місця масових
страт фашистами мирного насе�
лення (єврейського гетто та
в’язнів розподільчого концент�
раційного табору). Під час по�
ходу нас супроводжували воїни�

КОРОТКО  ПРО  ВАЖЛИВЕ.
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афганці та ветеран Великої
Вітчизняної війни Іван Прохо�
рови Кодратюк.

   Учні ліцею висловлюють
щиру подяку голові Ради благо�
дійників регіонального благодійно�
го фонду «Зміцнення громад»
С.В.Буряку за підтримку у прове�
денні даного патріотичного заходу.

М.Штефан,учень
гр.№311, член клубу

«Корчагінець».
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  17 жовтня 2012 року , у

рамках оголошеного дня клас�
ного керівника, в ліцеї було про�
ведено каскад відкритих вихов�
них годин.

   У групі №105 класний ке�
рівник Гуменюк Л.Р.  разом із
спеціалістами міського центру

соціальних служб для дітей, сім’ї
та молоді Демчук І.В. та Літвін
Г.В. обговорювали з учнями
тему: «Людське життя� найго�
ловніша цінність». Піднімались
питання здорового способу жит�
тя, моральних якостей молодої
людини. Учням  пропонувались

цікаві  відеоматеріали, за якими
велись дискусії та обговорення.

   Виховну годину у групі
№212 класний керівник Байло
М.М. присвятила філателії. І не
дарма: по�перше, марка� це
візитна картка країни, по�дру�
ге, майстер виробничого на�
вчання  цієї ж групи Б.О.Суслін�
філателіст із 50�річним стажем.
Марки зацікавили Бориса
Олександровича ще в дитинстві,
а тому його колекція, одна з кра�
щих в Україні, була дуже цікава
присутнім. У проведенні вихов�
ної години взяли участь праців�
ники відділення Укрпошти м.
Шепетівки Пікус Валентина

Іванівна та Гой Олександр Ми�
хайлович.

   «Моральні якості сучасної
молодої людини»�таку тему роз�
глядали учні групи №311 ( клас�
ний керівник Здрачук А.С.).
Цього разу виховну годину  про�
водила Світлана Миколаївна
Кобель� член батьківського ко�
мітету. Жваво обговорювались
питання взаєморозуміння між
дорослими та підлітками, між
учнями та вчителями, питання
притаманності молодим людям
таких моральних цінностей, як
честь, совість, справедливість.

 А.Хромов, учень
гр..№204.

В. Демчук, Г. В. Літвін

з учнями гр. №105

Б. О. Суслін з

учнями гр. №212 С. М. Кобель
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Наукова  робота над темою
дослідження є найефективнішою
для розвитку дослідницьких і нау�
кових здібностей учнів. Це легко
пояснити: якщо учень за рахунок
вільного часу готовий займатися
питаннями якої�небудь дисциплі�
ни, то знімається одна з головних
проблем викладача, а саме —
мотивація учня до занять. Учень
вже настільки розвинутий, що
працювати з ним можна не як з
учнем, а як з молодшим колегою.
Тобто він  з посудини, яку треба
наповнити інформацією, пере�
творюється на джерело остан�
ньої. Юний науковець стежить за
новинками літератури, прагне
бути в курсі змін, що відбувають�
ся у вибраній їм науці, а головне
— процес осмислення науки не
припиняється за межами на�
вчального закладу.

Вже другий рік поспіль учні
Шепетівського професійного
ліцею беруть участь в обласно�
му заочному конкурсі науково�
дослідницьких робіт Малої ака�
демії наук України (МАН).

Так, у 2011�2012 н. р. кращі
учні ІІ курсу 21 групи професії
«Слюсар�ремонтник, електро�
газозварник», виявили бажан�
ня працювати над дослідницьки�
ми проектами, які були пред�
ставлені до Хмельницького те�
риторіального відділення МАН.
Рибачук Юрій обрав для себе
актуальну на сьогодні тему:
«Дослідження та оцінка еколо�
гічного стану природного сере�
довища Хмельницької області»,
над якою працював під керів�
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ництвом викладача географії
Ляски Олени Олегівни. Під ке�
рівництвом викладача історії Гу�
менюк Лариси Романівни пра�
цював над темою: «Військове
та бойове мистецтво козаків»
Кобель Іван. Вже тоді хлопці
зрозуміли, що науково�дослід�
ницька робота —  це не пере�
каз, і тим більше не виклад літе�
ратури або інших джерел, а са�
мостійна творча робота з еле�
ментами наукового досліджен�
ня. Наукова робота в МАН —
це водночас творча і наукова
робота. Це підсумок та системати�
зація вмінь та навичок, які набув
учень безпосередньо працюючи зі
своїм науковим керівником.

     Продовжуючи гарну тра�
дицію, в цьому, 2012�2013  н. р.,
учні ІІІ курсу групи №311 про�
фесії «Слюсар�ремонтник, елек�

трогазозварник» знову взялись
підкорювати науковий олімп.

Юним дослідником напрямку
«ономастика» став на тривалий
час Кобель Іван, досліджуючи
назву нашого рідного міста. Свої
гіпотези він відобразив у роботі
під назвою «Походження назви
міста Шепетівки», над якою
працював під керівництвом вик�
ладача української мови Вако�
люк Тамари Семенівни. Допома�
гала Івану і його мама, яка пра�
цює у центральній бібліотеці
міста, та змогла дістати рідкісні
матеріали з історії нашого міста
ще початку 20 ст.

     Свою любов до інфор�
матики та інформаційних тех�
нологій навчання передав вик�
ладач названих дисциплін Бур�
кацький Олег Анатолійович
учневі та своєму послідовнику

Небоженку Денису. Денис
працював над темою «Комп’�
ютерні віруси». В даній нау�
ковій роботі Денис досліджу�
вав історію виникнення комп�
’ютерних вірусів, їх властивості
та класифікацію, схеми їх фун�
кціонування, наводив прикла�
ди сучасних комп’ютерних
вірусів. Він самотужки розро�
бив основні правила повод�
ження з ними і профілактичні
заходи щодо попередження за�
раженню програм та персо�
нального комп’ютера вцілому.

     Науковим керівником Бо�
гомаза Олександра  стала вик�
ладач математики Маєвська
Ольга Григорівна. Разом вони
попрацювали  над диференці�
альними  рівняннями  в задачах
природничого циклу. Робота з
аналогічною темою теж відправ�
лена до Хмельницького терито�
ріального відділення МАН.

     «Науковцем не стають,
науковцем народжуються», � так
сказав свого часу російський
вчений та енциклопедист М. В.
Ломоносов. Отож сподіваємось,
що роботи наших юних науковців
– це лише початок їх великих
дослідницьких звершень. Зичи�
мо нашим учням та їхнім науко�
вим керівникам гідно представи�
ти наш навчальний заклад в об�
ласному заочному конкурсі нау�
ково�дослідницьких робіт МАН
у м. Хмельницькому та не зупи�
нятись на досягнутому.

 М. В. Васик,
методист ліцею
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(Початок.
Продовження стор. 2)

Стрімкий розвиток промисло�
вості � одна з характерних прик�

мет сучасного періоду розвитку
суспільства. Сьогодні на території
Хмельниччини розгорнули свою
діяльність чимало спільних

підприємств, комерційних фірм,
акціонерних підприємств.

Сучасне підприємство не�
можливо уявити без електро�
монтера з ремонту та обслу�
говування електроустатку�
вання.  Постійно зростає по�

пит на якісних спеціалістів, які
б зі знанням справи могли бра�
ти участь у ремонті електрич�
них машин і агрегатів, вести
монтаж конструкцій та елек�
трообладнання, щитів і пультів
керування.

Науковці та їх наставники
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Згідно листа Управління ос�
віти і науки наш навчальний
заклад  бере участь в обласно�
му огляді�конкурсі на кращу на�
вчально�виробничу майстерню
електромонтажних робіт.

  Завідуюча електромонтаж�
ною майстернею – Дячук Люд�
мила Василівна, майстер вироб�
ничого навчання.

   Тільки за останні 2 роки
Людмила  Василівна дооблад�
нала  майстерню навчально�
методичною експозицією
змінного та постійного харак�
теру: «Види кабелів», «Мон�
таж освітлювальної квартир�
ної проводки», «Реверсивний
пуск електродвигуна», «По�
слідовне та паралельне
з’єднання споживачів»,

«Лічильники електричної
енергії», «Джерела живлен�
ня», «Мікромашини», створи�
ла сучасне комплексно�мето�
дичне забезпечення виробни�
чого навчання.

У  підготовленій майстерні,
використовуючи швидкісний
інтернет, сучасну комп’ютерну
та мультимедійну техніку, май�
стри виробничого навчання ма�
ють змогу демонструвати учням

свою професійну майстерність.
Майстри виробничого навчан�
ня на кожному зі своїх уроків
намагаються викликати інтерес
до теми, яка вивчається, а потім
його постійно розвивати й по�
глиблювати протягом усього
уроку. Творче і  відповідальне
ставлення до своєї роботи зав�
жди було характерною  рисою
педагогічних працівників ліцею,
які плідно  співпрацюють з пра�
цівниками професійних ліцеїв
області.

Професія електромонтера –
одна з найпрестижніших робіт�
ничих професій. Їй навчають у
нашому ліцеї.

С.Є Кучер,
 заступник директора  з

навчально�виробничої роботи.
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  Шепетівським Данко нази�
вають Володю Ковальчука.
Хлопець народився 7 листопа�
да 1927 року в селі Траулин Ше�
петівського району. Коли Володі
виповнилось 4 роки, батьки пе�
реїхали до Шепетівки, де пра�
цювали на залізниці.

  До війни Володя закінчив 7
класів, а з перших днів окупації
міста хлопець увійшов до складу
молодіжної підпільної органі�
зації, якою керував  Георгій Ку�
халейшвілі� грузинський солдат,
котрий втік з німецького полону.

  Володя Ковальчук особис�
то брав участь в багатьох бойо�
вих  диверсійних операціях.

  «Сміливий, безстрашний,
Ковальчук виконував бойові
завдання там,де противник не
сподівався проникнення парти�
зан. Славний патріот   за зав�

данням партизанського коман�
дування підірвав на станції Ше�
петівка  склад пального, пово�
ротний круг для паровозів та
провів багато підривних опе�
рацій на станції та в депо.

  Фашисти  спіймали Воло�
дю , коли той  мінував еше�
лон. Хлопця допитували�хот�
іли дізнатись імена коман�
дирів та підпільників, проте
він вперто нікого не називав.
Розлючені фашисти  побито�
го Володю кинули під поїзд,
де йому відрізало обидві ноги,
але  юнак продовжував мов�
чати. Тоді фашисти облили
бензином безстрашного мес�
ника і спалили живцем. Це
було 31 грудня 1943 року,»�
так про нашого земляка пи�
сав Герой Радянського Со�
юзу, командир з’єднань парти�

занських загонів Антон  За�
харович Одуха.

  Щорічно у нашому ліцеї
проходить першість з футболу
на кубок Володі Ковальчука.
Футбольні баталії  відбувались
і цього року. Переможцями
стали команди: групи № 101 (
капітан  Максим  Козюк) �
перше місце групи № 312 ( ка�
пітан  Олександр  Ткачук) –
друге місце; групи № 311 (ка�
пітан Роман  Клюз) – третє
місце.

  25 вересня 2012 року  пере�
хідний кубок та грамоти пере�
можцям , як за звичай, вруча�
лись на місці загибелі Володі
Ковальчука.

 В.В.Якубовський�
керівник фізичного

виховання ліцею.

Вручення нагород на місці

загибелі В. КовальчукаВолодя Ковальчук
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«Які думки в душі
його,такий і він»

 /Приповісті 23:7/

Саме таку назву має ток�шоу,
проведення якого у нашому ліцеї
започаткували  члени літера�
турної студії «Кетяг калини».

Згодьтесь: кожен  хоче
більше знати про людей, котрі
нас оточують,тим більше, про
тих, хто нас навчає, адже від
взаємного розуміння вчителя та
учня  залежить і успішність, і
уміння здобути кращі про�
фесійні навики, і, врешті, про�
сто настрій кожного з нас� а це
немаловажно.

Взявши за приклад те�
левізійні зустрічі з Дмитром Гор�
доном, студійці  вирішили  про�
вести ряд подібних розмов із
працівниками ліцею.

   Перша така розмова
відбулась 9 жовтня  із викла�
дачем  Василем Афанасійови�
чем Малошиком. Багато ціка�
вого і несподівано нового
дізнались про свого вчителя
учні групи №105.  Із шкільних
років Василь Афанасійович,
син голови колгоспу, кожних
канікул працював у  госпо�
дарстві� тато привчав хлопця
до роботи змалку. Про відпо�
чинок у піонерському таборі не
було й мови, адже  кожні ро�
бочі руки були на вагу золота.

(Закінчення на стор. 3)
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Саме батько привчив сина
цінувати і людей, і рідну землю,
сповна віддаватись служінню
народові ким би не був: простим
конюхом чи токарем, військо�
вим офіцером чи  вчителем.

Гортаючи сторінки життя,
Василь Афанасійович багато
розповів про війну в Афгані�
стані, учасником якої він був:

про подвиги солдат і  офі�
церів, про важливість відда�
ності друга, про невід’ємні
риси справжніх чоловіків�
честь, совість, уміння трима�
ти слово та,врешті, про ви�
хованість.

Вважаю, що кожен із моло�
дих людей має знати на скільки
важливою для кожної людини є

вихованість. Лише не вихована
людина створює найбільше
життєвих проблем і собі, і ото�
чуючим.

Давайте замислимось: 22 за�
уваження про порушення пове�
дінки на уроках записано вик�
ладачами у групі №105 за пер�
іод з 1 по 15 жовтня 2012 р.! Це
22 моменти створення стресо�

вих ситуацій. Це 660 секунд вко�
роченого комусь життя, адже,
запам’ятайте: одна стресова си�
туація вкорочує життя людини
на 30 секунд!

Отож, цінуймо один одного,
адже ми у цьому житті таки не�
повторні!

Наталія Васильєва,
 учениця гр.№106.

Розповідь А. В. Малошика Учні групи №105

Як ви знаєте, у вересні цього
року батьківським комітетом
ліцею оголошено конкурс на
кращу  навчальну групу. Власне,
це не ново, бо такий же конкурс
проходив у ліцеї і минулого року.

Одним із найважливіших по�
казників  групи є відвідування
учнями занять, недопустимість
пропусків уроків без поважних
причин.

Двічі на місяць старости звіту�
ють про стан справ у своїх гру�
пах, двічі підводяться підсумки.

Так, у вересні місяці кращою
признана група №106 ( кура�
тор�Муравйова Р.П., староста�
Кірикова А.). Учні цієї групи
протягом вересня не мали жод�
ного пропуску уроків без поваж�
них причин, жодного зауважен�
ня щодо поведінки на уроках та
у гуртожитку.

Проте були і «рекордні»
цифри пропусків уроків без по�
важних причин:

— 241 година у групі №204
(староста Жук Василь);

— 70 годин у групі № 311 (
староста Клюз Роман).

Загалом за вересень 2012
року учнями нашого ліцею без
поважних причин було пропу�
щено 487  навчальних годин.

Дещо погіршився стан
справ у першій половині жов�
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тня (звітний період з 1 по
15.10) у деяких групах. Так,
якщо протягом вересня у гр..
№101 було пропущено без
поважних причин лише 9 го�
дин, то за півмісяця жовтня їх
уже 85 (староста Васик Олек�
сандр). Така ж тенденція про�
слідковується і в гр. №106:
вересень�0, півжовтня�39 ста�
роста Кірикова Анастасія).

А от у групі №311 показни�
ки змінились на краще: якщо у
вересні вони мали 70 годин про�
пусків уроків без поважних при�
чин, то зараз�жодного (старо�
ста Клюз Роман)!

Однією із проблем наших
учнів залишається  порушення
дисципліни на уроках.Найбіль�
ше порушень зафіксовано в
таких групах:

— гр.№104�20 (староста
Козловський Антон),

— гр.№105�25 (староста
Гаптар Олександр),

— гр.№211�5 (староста
Логаржевський Павло).

Протягом жовтня 25 учнів
допустили порушення правил
проживання у гуртожитку, чим
значно знизили рейтинговий бал
своєї групи у конкурсі.

Миклащук Л.П.,
 заступник голови

батьківського комітету ліцею.

  З давніх� давен Богородиця
була покровителькою українсь�
кого козацтва та усіх українсь�
ких збройних формувань. На
свято Покрови Пресвятої Бого�
родиці відбувалась Велика Рада,
котра обирала гетьмана, визна�
чала як козацтву жити далі. Тому
символічно,що  День українсь�
кого козацтва, встановлений
Указом Президента України
№966/99 від 7.08.1999 р.,при�
падає саме на цю дату.

   Спортивно�розважальне
свято до Дня українського  козац�
тва «Козацькі розваги» стало
традиційним у нашому навчально�
му закладі. Кілька років поспіль
це справді чоловіче дійство орган�
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ізовує і проводить жінка� викла�
дач і куратор групи №101 Коври�
га Олена Миколаївна.

   З року в рік  цікавий та пізна�
вально� виховний матеріал з
історії українського козацтва го�
тується  педагогом разом із учня�
ми не лише для того, щоб, як ка�
жуть, перегорнути сторінки
історії, а й для того, щоб молодь
більше дізналась про звичаї та
правила життя у Січі, щоб по�
вчально� корисне могла взяти від
наших предків у власне життя.

   Цього жовтня у  святі взя�
ли участь 6 команд. Кожна із них
мала свою назву та дотепний
дивіз.

(Закінчення на стор. 4)
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