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Обговорюючи питання уріз�
номанітнення форм організації
дозвілля , члени Ради гуртожит�
ку вирішили провести шашко�
вий турнір серед мешканців гур�
тожитку. Пропозицію учнів
підтримав і  батьківський комі�
тет: закупили учасникам призи
та солодощі до чайного столу.
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У турнірі взяли участь  чо�
тирнадцять гравців:Колесник
Олександр, Поліщук Іван, Муд�
рик Віталій, Степанюк Олексій
— гр. №104; Матвійчук Олек�
сандр, Рехта Микола�
гр.№101; Бець Руслан, Целі�
щев Богдан, Мельник Валентин
— гр.№102; Чорний Юрій —

гр.№201; Холод Андрій—
гр.№211.

Захоплені грою були не
лише самі гравці, але й  уболі�
вальники.

Переможцями стали: Бець
Руслан — гр.№102—  1 місце;

Холод Андрій —гр.№211—
2 місце;

Рехта Микола — гр.
№101— 3 місце.

По закінченню турніру усіх
чекав солодкий стіл з чаєм та
кавою, чекало тепле дружнє
спілкування, обмін враженнями,
та плани на майбутнє.

     О.Кавун,
учень гр.№101,

член Ради гуртожитку.

Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ ÒÀÊÎÆ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÌ²ÒÈÂ²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ ÒÀÊÎÆ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÌ²ÒÈÂ²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ ÒÀÊÎÆ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÌ²ÒÈÂ²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ ÒÀÊÎÆ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÌ²ÒÈÂ²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ ÒÀÊÎÆ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÌ²ÒÈ
Вчені стверджують, що позитив�

не емоційне життя настільки ж важ�
ливе для доброго здоров’я, як хар�
чування,фізичні вправи, утримання
від алкоголю, тютюну і наркотиків.
Певно, усім вам відомо, що організм
виробляє «гормон щастя»�ен�
дорфін. Позитивні емоції, радість,
сміх, любов, вдячність і віра можуть
стимулювати вироблення ен�
дорфінів, котрі сприяють одужанню,
зміцненню імунної системи і роблять
життя змістовним. Чоловік на ім’я Нор�
ман Казінс зцілив себе від фатальної
хвороби за допомогою позитивних
емоцій, особливо� сміху. Він дійшов
висновку, що багато сміючись і розд�
іляючи  свою радість з іншими, він не
тільки одержав перемогу над жахли�
вою хворобою, а й допоміг іншим ста�
ти щасливими та здоровими.

Хто посперечається зі мною у
тому, що в час проведення вечорів
відпочинку актова зала, так, саме
актова зала, бо  вона ж переповне�
на молоддю, лускає від ендорфінів!

     Найближчим часом у ліцеї
проведено два таких вечори: «Да�
вайте познайомимось» та «Сту�
дентська осіння симфонія». Про�
грами вечорів були наповнені
піснями, веселими гуморесками,
цікавими конкурсами.

В конкурсах на кмітливість,
швидкість, артистичність, як пра�
вило, беруть участь мало не всі
учасники  та глядачі.

Зачаровують присутніх співом
Андрій Холод(гр.211), Лідія Отіо�
пич, Світлана Бендюг, яна Курінна,
Олена Семенюк, Анжеліка Миро�
ненко,Марія Ісакова (гр..106).

На вечорі «Студентська осін�
ня симфонія» дівчата�учасниці
боролись за титул «Міс Короле�
ва осені». Конкурс був надзви�
чайно цікавим, адже дівчата
мали завдання не тільки пред�
ставити себе глядачам, а й про�
демонструвати майстерність
живопису, виразного читання,
співу та господарювання.

Хоч титул Королеви  виборола
Лідія Отіопич( вона,безперечно,
була кращою), проте варто відзна�
чити й надзвичайно талановиту
дівчину Марію Ісакову, яка отрима�
ла титул « Міс Чарівність». Марія
пише вірші, гарно малює та має чу�
довий голос. Хоч зараз дівчина є уче�
ницею гімназії ( ЗОШ №5), а на наш
вечір прийшла із своєю сестричкою,
проте ми хочемо надіятись, що зго�
дом Марія стане нашою ученицею.
Яна Курінна має звання «Міс Еле�
гантність». Зачарувала своєю ориг�
інальністю Анжеліка Мироненко, за
що й отримала однойменний титул�
«Міс Оригінальність».

 Вечори, як правило, закінчу�
ються дискотекою, проте органі�
затори і учасники взяли за прави�
ло обговорювати  свою роботу за
чаєм і солодощами.

     А невтомні активісти  невдовзі
знову нас порадують добрим на�
строєм і «ендорфіновим дощем»

— концертом до Дня Української
армії.

Дмитро Сидоренко,
учень гр.№311.
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«Творчого учня може виховати
тільки творчий вчитель»

В. Сухомлинський
Творчість —  одне зі склад�

них і таємничих явищ людсь�
кого життя.

Я  переконана, що педагогі�
чна праця нетворчою не буває і
бути не може, тому що непов�
торні учні, обставини, осо�
бистість самого викладача, і
будь�яке його педагогічне
рішення повинно виходити з не�
стандартних дій.

Саме останнього осіннього
тижня всю свою креативність,
досвідченість та налагоджену ро�
боту з учнями показали викладачі
ліцею під час проведення тижня
ініціативи та творчості викладачів
професійно�теоретичної та за�
гально професійної підготовок.

Тиждень був насиченим та
цікавим. Відкрив тиждень ад�
ресний консультпункт, який
провела методист ліцею Васик
Марина Вікентіївна для викла�
дачів спецдисциплін на тему:
«Домашнє завдання як додат�
кова і невід’ємна складова уро�
ку». Під час роботи консультпун�
кту було визначено місце  та
значення домашнього завдан�
ня в методиці проведення уро�
ку і процесі навчання, роздані
кожному присутньому мето�
дичні рекомендації  «Домашнє
завдання учнів як засіб підви�
щення якості освіти та розвит�
ку обдарувань  учнів», якими
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викладачі повинні керуватися у
своїй роботі.

З особливим інтересом всі
чекали вівторка, коли відбулася
виставка матеріалів КМЗ пред�
метів професійно�теоретичної
та загальнопрофесійної підго�
товки «Педагогічні ідеї та знахі�
дки». У виставці взяли участь всі
викладачі вищезгаданих дис�
циплін, які представили на роз�
гляд журі свої кращі методичні
розробки уроків, позакласних
заходів, посібники, розроблені
завдання для контрольних, само�
стійних та директорських конт�
рольних робіт, тестові завдання
для контролю та узагальнення
знань з вивченої теми, словни�
ки, дидактичні матеріали, олім�
піадні завдання тощо. Цікавими
та креативними були методичні
розробки уроків з професії «Кра�
вець» Сурду О. О., електронний
посібник Вінічука С. М., ділові
ігри з професії «Штукатур, ли�
цювальник�плиточник» Возіян В.
В., розробки уроків Ляски С. Г.,
інформаційно наповненими та
оригінальними були тематичні
папки  Гуменюк Л. Р., Ковриги О.
М., Щербан Н. Т.  Багатогранне
КМЗ до своїх уроків з професії
«Столяр, верстатник деревооб�
робних верстатів» представила
Кучер С. Є. Яскраві дидактичні
матеріали до уроків ділової  ак�
тивності показала Васик М. В.

Актуальним для всіх виявив�
ся інформаційний калейдоскоп,

проведений бібліотекарем
ліцею Захарченко Л. М., яка
розробила своєрідний «навіга�
тор» пошуку літератури з кож�
ної професії, який отримав
кожний присутній для полег�
шення пошуку необхідної літе�
ратури зі своєї професії.

Цікавою була презентація
електронного посібника Вінічука
С. М. на тему: «Основи зварю�
вання та термічного різання ме�
талів», над яким він працював
близько року. По�новому, по�су�
часному представив Сергій Ми�
колайович свою відданість про�
фесії «Електрогазозварник».
Варто зазначити, що посібник
Сергія Миколайовича буде пред�
ставлений на обласній виставці
КМЗ в грудні.

Органічним продовженням
проведення тижня стала плея�
да відкритих уроків, проведе�
них в навчальному закладі.

Ефективне використання
інформаційно�комунікаційних
технологій навчання для актив�
ізації пізнавальної діяльності
учнів на уроці на  тему: «Схеми
автоматичного повторного
ввімкнення» продемонструвала
Коврига О. М. Відведена належ�
на увага зв’язку із життям не
залишила байдужим нікого.

Новітні будівельні матеріали
вивчали учні на уроці Ляски С. Г.
на тему: «Матеріали для оброб�
ки швів». Викладач продемон�
стрував досконале володіння на�

вчальним матеріалом, навчив
учнів робити розрахунки суміші
на стіни різних розмірів, пока�
зав майстер�клас з даної теми.

Завершенням тижня було
засідання Школи передового
педагогічного досвіду, на яко�
му всі присутні ІПП ознайоми�
лись з досвідом роботи май�
стра виробничого навчання,
викладача професійно�теоре�
тичної підготовки, керівника
гуртка Гуменюка І. Г. Засідання
вийшло надзвичайно цікавим,
інформаційно наповненим та
по�домашньому затишним.
Іван Гнатович відкрився для
колег з нової сторони, хоча пра�
цює у ліцеї не один десяток
років. Він поділився з колега�
ми досвідом роботи з учнями
під час уроків виробничого на�
вчання, професійно�теоретич�
ної підготовки та роботи гуртка
«Юний радіоаматор». Всі із за�
доволенням розглядали його
матеріали до майбутнього по�
сібника про організацію робо�
ти гуртка; наочність, яку він ви�
готовляє для учнів та разом з
учнями; слухали про грандіозні
плани на майбутнє щодо інно�
ваційних розробок та винаходів
технічної творчості.

Щиро дякую колегам за ак�
тивну участь у роботі тижня та
бажаю великого натхнення,
ініціативи та творчості, щоб
працювати далі!

Марина Васик,
методист ліцею

Школа передового досвідуВідкритий урок із спецтехнології, веде викладач В.В.Возін



6 листопада 1997 року
було підписано Указ Прези�
дента України, у якому гово�
риться: “На підтримку ініціа�
тиви громадських організацій
та з урахуванням важливості
ролі української мови в кон�
солідації суспільства поста�
новляю: “Установити в Ук�
раїні День української писем�
ності та мови, який відзнача�
ти щорічно 9 листопада в день
вшанування пам’яті Препо�
добного Нестора Літописця”.

Сьогодні наше свято — це
свято української мови та пи�
семності. З часу винайдення
писемності фактично почався
період документальної історії
людства, тому стало можливим
не тільки передавати мовну
інформацію на відстані, але й
закріпити її в часі.

В нашому ліцеї також було
проведено ряд заходів. Силами
членів гуртка «Дивослово» була
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Безмежна сила слова
 Ну що б, здавалося, слова...
 Слова та голос –
 Більш нічого.
 А серце б’ється – ожива,
 Як їх почує!...

 Т.Г.Шевченко

випущена стінгазета. Прозвуча�
ла радіолінійка «Слово рідне,
мово рідна…». Приємне вражен�
ня залишив виховний захід в групі
№211 «Як парость виноградної
лози, плекайте мову…». Перед

початком заходу класний керів�
ник групи Ваколюк Т.С. розпов�
іла про історію свята, а також
про Міжнародний конкурс
знавців української мови імені
Петра Яцика, який з 2000 року

проводиться в ознаменування
Дня української писемності і
мови, і на даний час охопив
більше п’яти мільйонів осіб з 20
країн світу.

      Виступаючі наголошува�
ли на відповідальності кожного
українця, кожного громадянина
України в збереженні рідної
мови, її подальшого розвитку.
«Якби усі 70 % українців, які
проживають на теренах Украї�
ни, враз заговорили мовою
своїх батьків і дідів, то «мовне
питання» було би назавжди
вирішене», — вирішили учас�
ники зібрання.

Активну участь у  ході
зустрічі взяли учні групи: Ла�
горжевський П., Литвиненко
М., Смичок О., Шевчук Б.,
Новак Ю.,  Рачунь В.  (на
світлині). Звучали поетичні
твори Миколи Вінграновсь�
кого,  Дмитра Павличка,
В.Сосюри, пісні, як освячен�
ня у любові до мелодійної і ча�
рівної української мови.

  Із святом вас, шановні доб�
родії, із святом, шанувальники
рідного слова!

   Лагоржевський Павло,
староста групи

   Коли вперше я була зап�
рошена на зустріч з учнями про�
фесійного ліцею вже і не при�
гадаю, бо дружба  наша не�
вдовзі виміряється десятиліттям.
Проте не забуду тепло та
щирість, якими мене оточили
молоді люди і викладачі під час
тієї першої зустрічі. Цікавість до
подій Великої Вітчизняної була
неприхованою, що мене, скажу
вам відверто, приємно вразило.
Уже на той час учні ліцею мали
у своєму арсеналі серйозні дос�
лідження  війни:вони вивчали
підпільний рух депо станції Ше�
петівка, знали про молодіжне
підпілля, яким у Шепетівці ке�
рував Г.Д Кухалейшвілі, про
німецького офіцера С.Швален�
берга, котрий  допомагав нашим
підпільникам, про три  концент�
раційні табори, що їх німці
організували на території нашо�
го міста та багато іншого.

ÑÏÀÑÈÁ² ÒÑÏÀÑÈÁ² ÒÑÏÀÑÈÁ² ÒÑÏÀÑÈÁ² ÒÑÏÀÑÈÁ² ÒÎÁ², ÕËÎÏ×ÅÎÁ², ÕËÎÏ×ÅÎÁ², ÕËÎÏ×ÅÎÁ², ÕËÎÏ×ÅÎÁ², ÕËÎÏ×Å ми, із розповідями про свої до�
сягнення та здобутки, а, найча�
стіше, із допомогою.

Серед молодих людей виявив�
ся хлопець із щирим та добрим сер�
цем. Це учень групи №311 Ми�
колайчук Захар. Уже третій рік
Захар� мій незмінний помічник і в
городі, і на присадибній ділянці. Він
уже сам бачить потребу у допо�
мозі. «Ірино Михайлівно, уже са�
док варто викосити»,— скаже і
береться до справи.

Я вдячна Захару за його
увагу до мене, вдячна бать�
кам, що виростили такого
сина, вдячна працівникам
ліцею за те, що донесли до
хлопця значимість кожного
ветерана,  кожної  людини
похилого віку.

   І.М.Шабадах,
ветеран Великої

Вітчизняної  війни.

    Тоді, повірте,  і зрозу�міла,
що цим молодим людям я по�

трібна. Ми стали
частими гостями: я�
в ліцеї, а ліцеїсти –
у мене. Із задово�
ленням розповідала
їм про те, як  сімнад�
цятирічною дівчи�
ною у 1941 році
пішла на фронт і
стала зв’язковою,
як  під кулями про�
тягала дроти для
встановлення лінії
зв’язку, як з Другим
Українським фрон�
том  дійшла до
Польщі, яким поба�
чила концтабір
Майданек та бага�

то іншого. Ліцеїсти  приходили
до мене із святковими вітання�
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    Я часто ставив перед со�
бою запитання про те, чому
багато молодих людей стають на
шлях злочину? Нестатки? Ні.
Розмірковуючи над долями своїх
друзів та знайомих,роблю вис�
новки: саме у тих сім’ях, де, як
кажуть, важко живеться,звик�
ли трудитись. Є серед нас тре�
тьокурсник Роман. Двоє
хлопців�студентів проживають
лише з мамою. Про заможне
життя годі й мріяти, поте Роман
не сидить, склавши руки, бо і
мамі, і братові потрібна його
допомога:влітку ходить до лісу
збирати гриби, ягоди, цілий рік
допомагає лісникові у вирубці
дерев, навесні та восени оре

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÀÄÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÄÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÄÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÄÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÄÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ

людям городи коником, якого
сам виростив і виплекав. І при
тому хлопець ніколи не пропус�
кає занять без поважних при�
чин, не допускає порушень дис�
ципліни, прикладає багато ста�
рань до кращого оволодіння
професією.

     Але, на жаль, серед нас
є і такі, які нудяться вечорами
і ночами,бо знають, що бать�
ки забезпечать їм достаток у
всьому� дарма, що працюють
вони ой як нелегко!  Чому тре�
тьокурсник  Д.  однієї ночі  про�
ник у приміщення кафе�бару і
викрав звідтіля товару мало не
на 15 тисяч гривень? Якщо я
вам скажу, що левова частка

викраденого були горілчані ви�
роби,то і відповідь на питання
стане ясною.

Вважаю, що  злочином мож�
на назвати і пропуски учнями
занять без поважних причин. Чи
знаєте ви, що на навчання од�
ного учня нашого ліцею протя�
гом року держава витрачає 14
тисяч гривнів? То чи маємо ми
право легковажити?

6 листопада 2012 року  у на�
шому навчальному закладі відбу�
лося розширене засідання Ради
профілактики правопорушень,
де були присутні Семенюк О.І.
— начальник кримінальної
міліції у справах неповнолітніх,
Гайдайчук Ю.П.— спеціаліст

відділу у справах неповнолітніх
міськвиконкому та восьмеро
фахівців  міського центру соц�
іальних служб для дітей, сім’ї та
молоді. На засідання були зап�
рошені і батьки учнів, які допус�
кають найбільше пропусків
уроків без поважних причин.

Рада профілактики заслуха�
ла учнів групи №101 Козюка
Максима, Чередніченка Генна�
дія, Вознюка Андрія, учнів групи
№ 105 Колобова Дениса, Гон�
таренка Ростислава, Герасимчу�
ка Леоніда� всі вони поставлені
на внутрішньоліцейний облік.

Дуже прикро, але список
учнів, які  стоять на внутрішнь�
оліцейному обліку, сягнув уже
14 осіб! Серед них 2 учні(дос�
тавка у міліцію за розпиття спир�
тних напоїв)— гр.№311,312; 3
учні (кримінальна справа) — гр.
№204, 312, 104; 5 учнів (про�
пуски уроків без поважних при�
чин)� гр. № 204,105, 101; 3 учні(
порушення дисципліни на уро�
ках)�гр.№105; 1 учень ( пору�
шення правил проживання у
гуртожитку) — гр..№105.

Рада профілактики правопо�
рушень рекомендувала центру
дисципліни, порядку і боротьби
із злочинністю при учнівському
комітетові  28 листопада 2012
року на своєму засіданні розг�
лянути питання поведінки учнів
групи № 105 на уроках, особ�
ливу увагу звернувши на тих,
котрі поставлені на внутрішнь�
оліцейний облік

Олександр Зайцев,
голова учкому ліцею.

Порушники дисципліни

    Уже кілька років поспіль
викладач нашого ліцею Ольга
Юріївна Міщук працює над
цільовою творчою програмою
«Колосок  пам’яті». Дана твор�
ча програма передбачає збір та
донесення до учнівської молоді
історичних матеріалів, пов’яза�
них із голодоморами та політич�
ними репресіями в Україні.

ÊÎËÎÑÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²ÊÎËÎÑÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²ÊÎËÎÑÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²ÊÎËÎÑÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²ÊÎËÎÑÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²

невід’ємною серед усього цього
є робота за цільовою творчою
програмою.

     Цьогоріч  оновлену і до�
повнену  раніше невідомими ма�
теріалами програму  Ольга
Юріївна презентувала учням
груп № 104, 105, 211, 212.

     Учні мали нагоду зрозумі�
ти трагедію 30�х років у межах
Шепетівки та Шепетівського
округу не лише через цифри і
факти, але й через достовірні
фотознімки того часу.

Володимир Бойчук,
 учень гр..№212.

     Щороку  каскад  вихов�
них заходів, які передують 24
листопада, став звичним яви�
щем у навчальному закладі: це
перегляд кінофільмів, теле�
візійних передач, проведення
літературних читань, читацьких
конференцій, тематичних ви�
ховних годин, в тому числі і на
базі музею М.Островського. І



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Shuffle
        
     Group size: 4
     Shuffle type: Normal, or perfect bound
     Rule: 4 1 2 3
      

        
     4
     1
     1
     4 1 2 3
     299
     129
     2
     2
            
       CurrentAVDoc
          

     Normal
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20121203144652
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     301
     151
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





