
• ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÃÂÀÐ• ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÃÂÀÐ• ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÃÂÀÐ• ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÃÂÀÐ• ÐÎÁ²ÒÍÈ×À ÃÂÀÐÄ²ßÄ²ßÄ²ßÄ²ßÄ²ß44444

Ðîá³òíè÷à ãâàðÐîá³òíè÷à ãâàðÐîá³òíè÷à ãâàðÐîá³òíè÷à ãâàðÐîá³òíè÷à ãâàðä³ÿä³ÿä³ÿä³ÿä³ÿ
бюлетень Шепетівського професійного ліцею

м. Шепетівка, пр. Миру, 23

Редактор:
Олександр  Матвійчук

Фотокор:
Олександр Зайцев

Віддруковано:
 ТОВ «Шепетівська друкарня».

Св. ААВ №2222041
Зам.16   Тир.50

— У грудні 2012 року в ліцеї
проведено день учнівського са/
моврядування. Учком, яким
було сплановано проведення
даного заходу, визнав успішним
виконання обов’язків заступни/
ка директора з виховної роботи
учнем групи №101 Матвійчу/
ком Олександром.

— В ліцеї проведено день
відкритих дверей. Учні шкіл
міста мали можливість ознайо/
митись із роботою нашого на/
вчального закладу: побачити
навчальні кабінети, майстерні
та лабораторії для проведення
уроків виробничого навчання.
Учні групи №212  ініціювали
запрошення до нас дев’ятиклас/
ників пансіону. Спілкування
учнів носило профорієнтаційний
характер.
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— Учні гр. №106 відвідали
районну бібліотеку, де взяли
участь у проведенні днів
Г.С.Сковороди. Присутніх також
ознайомили із книжковим фон/
дом, творчими групами шепеті/
вчан, які створені та функціо/
нують на базі бібліотеки. Час/
тина наших учнів виявили ба/
жання стати читачами бібліоте/
ки М.Коцюбинського.

— У час зимових заметілей
учні нашого ліцею систематич/
но допомагають ветеранам Ве/
ликої Вітчизняної війни  розчи/
щати подвір’я  від  снігу. Вете/
рани щиро дякують учням
гр..№312, 311, 212, 101.

Добірку матеріалів
підготував Олександр

Зайцев! голова учкому
ліцею.

Сатиричним пером про наше життя
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У гуртожитку вночі
«Усі кози на печі»:
Лиш відбій почнуть трубити,
Де ж тут спати/ саме жити,
Саме «вивернуть жупани»
І здійснить « скаженні»плани.

Як проб'є дванадцять рівно,
Ноги миють всі сумлінно:
Набирають воду в відра
Та в кімнату до сусіда...
Навіть в ліжку миють друга:
Це ж турбота/не наруга.

От дивись, Ванько рачкує/
Він котлети запах чує.
Хоч здалеку запах йде,
Все ж Ванько його знайде.

А як добре їх напхався,
Повертатись відказався:
Просто,бідний, йти не міг
Тай під ліжком спати ліг.

Ну а лиш почне світати,
Браття, як не заспівати!..
Замість півнів на проспекті
Голоси наші уперті
Всіх, як кажуть, піднімуть
Й спати більше не дадуть.
До п'яти живем нівроку!.

Та придумав хтось уроки.
Зрозумійте, вчителі,
Ми ж у вас зовсім малі:
Замість перших пар для нас
Краще ставить тихий час.

Кошуба Максим
.

В бібліотеці ім. М. Коцюбинського

Профорієнтаційна робота

День учнівського самоврядування

Учні 102 гр. допомагають ветерану

Учні пансіону у нашому ліцеї
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Настає 2013 рік.

Для нашого навчаль�

ного закладу це трид�

цять четвертий рік

існування.  Я вірю, що

цей рік буде плідним

не лише усім Вам, але

і загалом  ліцею, бо кожен із нас є його невід’ємною част�

кою, від котрої залежить і престиж освітньої устано�

ви, і значимість кожного її випускника.

Від усієї душі бажаю прожити цей рік у щасті, благо�

получчі та гордості за  виконану справу!

 Олег Антонович Окунєвський –

директор Шепетівського

професійного ліцею
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На нашому небі— безмежна блакить

Любов’ю в серцях наших ніжно дзвенить.

Навкруг колосяться родючі лани,

Охвалені працею й співом вони.

Гаї і поля, сади і степи —

Це наша країна, це я і це ти.

А там,де колоссям земля пророста,

Живе щире серце, живе доброта.

Народе мій мудрий, до щастя іди:

Хай рід український не знає біди,

Хай радістю повняться наші серця,

А сонячний шлях хай не має кінця!

Максим Литвиненко,
 учень гр. №211.
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     З 10 по 15 грудня в Ше/
петівському професійному
ліцеї проходив тиждень про/
фесій: «Радіомеханік з ремон/

ту та обслуговування РТА» та
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустат/
кування».

     Тиждень розпочався з ра/
діогазети та виставки технічної
творчості, організаторами якої
були майстри виробничого на/

вчання: Суслін Б.О.; Гуменюк
І.Г.; Дячук Л.В.

(Початок. Закінчення
на стор. 2).
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Наступний день — це був
День відкритих дверей, для учнів
9/их класів пансіону, з метою
профорієнтаційної роботи. В цей
же день учні групи № 212 побу/
вали на екскурсії місцевої ТРК
«ШАНС». Екскурсію розпочав
директор ТРК «ШАНС» Штен
Алім Петрович, запрошував
учнів на виробничу практику та
на роботу до себе. Огляд по кіно/
студії продовжив заступник ди/
ректора, колишній випускник
нашого ліцею, Романюк Юрій.
Учні отримали масу задоволен/
ня від побаченого. 12 грудня
Олена Миколаївна Коврига,
організувала для учнів групи №
212 та групи № 101 вікторину:

«Я люблю свою професію».
Було проведено ряд конкурсів:

1.   Конкурс капітанів;
2. Практичний конкурс

(зібрати схему освітлювально/
го приладу);

3.   Відгадати назву приладу;
4.   Конкурс: «Надання долі/

карської допомоги»
У четвер майстер виробни/

чого навчання Байло Марина
Миколаївна проводила відкри/
тий урок на тему: «Навісний
монтаж регулюючого стабіліза/
тора  напруги». Урок нестандар/
тний, із застосуванням програ/
ми: «Графічне зображення рад/
іоелементів на принциповій
схемі ».(Sp!an 7.0) Урок був ціка/

вим, насиченим і застосуванням
ІКТ навчання. Учні із задово/
ленням відтворили на моніторі
принципові схеми і розробили
схему регулюючого стабілізато/
ра напруги. На уроці були при/
сутні: методист Васик М.В.; за/
ступник директора НВР Кучер
С Є.; майстер в/н Дячук Л.В.;
викладач інформатики Бур/
кацький О.А. Практична части/
на уроку виробничого навчання
проводилася в п'ятницю в раді/
омайстерні. Схеми, які учні
відтворили на моніторі застосу/
вали на практичній частині.
Після проведення заходів відбу/
лося відкрите засідання мето/
дичної комісії та підведено

підсумки тижня. З доповіддю:
«Особливості роботи з обдаро/
ваними учнями», виступила го/
лова метод комісії Байло М.М.,
а методист ліцею Васик М.В.
роздала присутнім членам метод
комісії рекомендації щодо
організації роботи з обдарова/
ними учнями.

Ось так цікаво, майже на
одному диханні, пройшов тиж/
день. Учні переконали всіх, що
вони люблять і знають свою
професію та обрали її недарем/
но, а майстри та викладачі про/
демонстрували свій професіо/
налізм педагогів.

     Голова метод комісії
Байло М.М.

     З 10 по 15 грудня  2012
року учні ліцею активно вклю/
чились у проведення Всеукраї/
нського тижня права. Поліпшен/
ню правової освіти учнівської
молоді у нашому навчальному
закладі приділяється серйозна
увага: вироблена система право/
виховної роботи, яка  базується
на багаторічному досвіді та наро/
бітках педагогічного колективу
тай, врешті, самих учнів.

     Вважаю, що саме ця ба/
гатогранна кропітка робота
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дала певні результати: протягом
першого півріччя 2012/2013
навчального року жоден із на/
ших учнів не притягався до адм/
іністративної або кримінальної
відповідальності. Хоч говорити,
що у нас все добре/ зарано, бо
не викорінено ще бажання учнів
пропускати уроки без поважних
причин, що можна назвати учн/
івським правопорушенням.
Цифри говоритимуть самі за
себе. Нашими учнями без по/
важних причин пропущено:у ве/

ресні/487 годин, у жовтні/350,
у листопаді/733, у грудні/393.
Загалом протягом півріччя без
поважних причин пропущено
1963 години, це майже 6,5 го/
дин на одного учня ліцею. Заф/
іксовано чимало фактів пору/
шень дисципліни на уроках.

     Саме враховуючи ці об/
ставини, у рамках Всеукраїнсь/
кого тижня права, у кожній із
навчальних груп було передба/
чено щоденне проведення ви/
ховних заходів на правову тема/

тику. В кожному учнівському
осередку було створено малу
ініціативну групу, котра органі/
зовувала зустрічі із працівника/
ми  правоохоронних органів,
юстиції, представниками
міськвиконкому, фахівцями
ЦСССДМ.

Варто відзначити розмаїт/
тя форм виховної роботи: гру/
пи № 104 і 106 випустили те/
матичну стіннівку, тестовий
конкурс «Я маю право на…»
проведено у гр.№104,конкур/
си малюнків «Я маю право»
проведено у гр..№312, 101,
не залишив байдужими учнів
гр..№311 документальний
фільм «Діти колонії»,  у гр..
№211 відбувся тренінг «Пра/
ва і закони у твоєму житті».
Учні гр.. №312 виготовили
буклет «Основні права, сво/
боди та обов’язки громадян
України”.

Олександр Зайцев! голова
учкому ліцею.
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Кого із хлопців не цікавить

життя солдатське? Такого, точ/
но, не знайдете, бо солдат,  навіть
для маленького хлопченяти,/ це
величина! Чоловіки у  військовій
формі завжди викликали в ото/
чуючих  і повагу, і заздрість. А що
вже жінки – військові!.. Одним
словом – мрія!

Нещодавно у  ліцеї гучно
пройшло свято «Нам солдати
подобались дуже / дуже», кот/
ре викликало захоплення не

лише в учнів нашого навчаль/
ного закладу, а й у молоді нашо/
го мікрорайону.

Присутніх зачаровував спів
«дівчат – солдатів»/ учениць
гр..№106 Отіопич Лідії, Семе/
нюк Олени, Бендюг Світлани,
Григор’євої Анастасії.

Проходили цікаві конкурси,
котрі  проводив «прапорщик Хо/
менко» / учень групи №211 Хо/
лод Андрій.

Закінчення на наст. стор.
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Учасниками конкурсів були ті
хлопці,в котрих дівчата  бачили
справжніх майбутніх воїнів. Це
Олексій Кавун (гр..№101),
Олексій Шмідт (гр..№101), Іван
Фелько ( гр..№312), Василь Кли/
мюк (гр..№312).
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Конкурсантам, як солдатам,
випало:  швидко одягнутись,   не
менш швидко пообідати та на/
дати потерпілому першу медич/
ну допомогу. Кожна перемога у
конкурсі/зірочка, а власник най/
більшої кількості зірочок – най/

кращий майбутній солдат. Ним
став учень групи №312 Климюк
Василь.

Відбувались і пісенні конкурси,
у яких відзначились  Кобель Іван
(гр..311), Литвиненко  Максим ,
Холод Андрій (гр..№211).

Велику допомогу у підготовці
та проведенні солдатського свя/
та для учнів надали солдати та
офіцери військових містечок
нашого міста №3 і 5.

Середович Тарас – учень
гр. №211.

Кожному з нас, молодим лю/
дям, хочеться досягти успіху у
нинішньому нелегкому житті.
Власне, всі ми, ступаючи на поріг
професійного ліцею, звісно,ба/
чили себе не безробітним, а, чес/
но кажучи, процвітаючим бізнес/
меном або  майстром своєї спра/
ви із шикарним заробітком. А у
думках виношували: оце куплю…,
оце зроблю…, оце збудую…, туди
поїду…, там відпочину…

Проте для того, щоб досягти
успіху самому, варто знати, як це
було в інших. Формула успіху скла/
дається із найрізноманітніших до/
данків, лише невдачі однакові. Я
твердо переконана, що люди, які
досягли успіху, знали, чого хотіли
та уміли цього домагатись!

Якщо повернутись трішки в
історію, то перед нами, дівчата/
ми, пройдуть образи дивовиж/
них жінок: Клеопатра, цариця
Савська, Поліна Віардо, коро/
лева Анна, княгиня Ольга.

Вдиваляючись в туманне
дзеркало минулого, кожній із
нас хочеться запитати: «Як вда/
лось Вам  втримати за пір’я лег/
кокрилу пташку Удачу? Який
чарівний напій варили Ви на
вогні Долі? Чому Вам так фан/
тастично і фатально везло?»

Знаємо, що на ці запитання
відповіді не почуємо. Знаємо і те,
що кожна людина варить свій
«чарівний напій» сама, що до
нього є у кожного свій рецепт.

Øêîëà õîðîøèõ ìàíåðØêîëà õîðîøèõ ìàíåðØêîëà õîðîøèõ ìàíåðØêîëà õîðîøèõ ìàíåðØêîëà õîðîøèõ ìàíåð
 Проте, чи можна досягти ус/

піху у житті без  уміння спілку/
ватись, без знання правил по/
ведінки, без понять етикету?

Саме тому в ліцеї організо/
вано роботу   школи хороших ма/
нер, яку веде Дерегузова Лідія
Веніамінівна. Цікавими є розповіді
з історії етикету, етики телефон/
ної розмови,ін. Під час занять
школи ми довідались про те, як
правильно підбирати і  дарувати
квіти, подарунки до свят, як віта/
тись та, врешті, як іти східцями.

Попереду – зустрічі і цікаві
розмови! З Лідією Веніамінівною
дійсно дуже цікаво, бо це неорди/
нарна людина: із Золотою  медал/
лю закінчила Шепетівську СШ
№1, пізніше / Московський пе/
дагогічний інститут. Майже 20 літ
працювала методистом міського
відділу освіти, а потім / методис/
том нашого ліцею. Л.В.Дерегу/
зова  признана кращим вчите/
лем хімії Хмельницької області.
Зараз вона на заслуженому
відпочинку, проте душа учителя
повертає її до порогів навчаль/
ного закладу, щоб передати мо/
лоді свій багатющий досвід інте/
лігентної та ерудованої людини.

Лідія Веніамінівна часто по/
вторює слова Й.В.Гетте: «Не/
достатньо лише отримати знан/
ня; потрібно знайти, як їх засто/
сувати. Недостатньо тільки ба/
жати; потрібно й робити.»

     Васильєва Наталія!
учениця гр..№106.

Незбагненна влада музики
над людиною.

Вона примушує радіти й пла/
кати, може допомогти пережи/
ти горе, зняти душевний стрес,
вилікувати сердечні рани.

В 211 групі по професії
«Слюсар/ремонтник, електро/
газозварник» навчається учень
з душею поета / Гуменюк Олек/
сандр. Закінчивши 9 класів
ЗОШ № 3, Олександр вирішив
продовжити сімейну традицію і,
як його тато,  стати зварюваль/
ником, щоб  в майбутньому та/
кож бути опорою для своєї ро/
дини.

Не лише зварювання є
для Олександра захоп/
ленням, він також  пише
гарну музику. В 10 років
сусід подарував для нього
гітару, з якою Олександр
не розлучався 2 роки. А
після невеликої перерви
створив новий молодіжний
гурт  “Breach”.  Учасники
гурту  постійно працюють
над створенням нової му/
зики та самостійно пишуть
слова до неї. Гурт
“Breach” неодноразово
бере участь у  різних захо/
дах. Так, на святкуванні
Дня міста ми могли насо/
лоджуватися виконанням
їхніх хітів. Хочеться поба/

жати, щоб їхня група стала відо/
мою не лише в нашому місті, а й
по всій державі.

Також Олександр є учасни/
ком молодіжної громадської
організації «КЕДР», яка сприяє
розвитку молодих талантів та
розкриттю особистості. Так
Олександр є позитивною люди/
ною і хорошим другом, а  сам же
у людині цінує прямолінійність,
чесність, доброту і вважає, що
кожен чоловік повинен буди
серйозним і доводити розпочате
діло до завершення.

Чешук Д. !
учень 211 групи.
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