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Люблю я оце втомлено�лаг�
ідне осіннє сонце, коли промені
тихо горнуться до землі, пере�
шіптуючись із опалим листям.

Вересень — місяць осінніх по�
чинань, як на мене, освітянський
місяць. Із срібним  звучанням пер�
шого дзвінка влітають у наші сер�
ця нестримні повітряні потоки,
наповнюючи вітрила наших душ
високими мріями та сподівання�
ми. Цього вересня ліцей тридцять
четвертий раз покликав учнів за
парти, а випускників —  у гості.
Сто двадцять нових учнів, сфор�
мувавши чотири групи, стали до
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навчання, щоб оволодіти навич�
ками професії, котру обрали.

Кожен з нас піде своєю доро�
гою у життя: одні працювати�
муть, інші — продовжать  на�
вчання у вишах, проте ліцей зав�
жди залишатиметься неза�міни�
мою сходинкою до майбутнього.
Його люблять, пам’ятають і по�
вертаються до нього  уже май�
бутніми поколіннями. Сьогодні в
ліцеї навчаються вісім учнів,
батьки яких певного часу були
нашими випускниками.

Показовим є і те, що  цьо�
горіч участь у святковій лінійці

брала Діана Попова. Рік тому
дівчина отримала у нас диплом
кравчині, а зараз навчається на
другому курсі Рівненського дер�
жавного гуманітарного універ�
ситету і мріє стати учителем ук�
раїнської мови та літератури.

Варто відзначити, що одинад�
цять наших випускників стали
студентами: Денис Небожен�
ко — Київського національно�
го університету ім .Шевченка,
Юрій Рибачук — Хмельниць�
кого національного  універси�
тету, Олександр Богомаз —
Луцького національного техні�

чного університету, Віталій Кро�
тович — Вінницького політех�
нічного університету, Андрій
Довгалюк —  аграрного техні�
куму на Житомирщині, Поляков
Костянтин, Климюк Василь,
Петрук Олег, Дзюбич Олек�
сандр, Тащук Олександр, Тка�
чук Павло — Кременецького
лісотехнічного коледжу.

Для кожного з них, як і для
кожного з нас,  вересень став
місяцем осінніх починань. Над�
іємось, що вони будуть добрими.

Литвиненко Максим —
учень групи №311.

Важливою складовою час�
тиною професійної підготовки
учнів є забезпечення наступ�
ності використання дидактич�
них принципів: зв'язок теорії
та практики в навчанні; нау�
ковість; систематичність і по�
слідовність; свідомість засвоє�
ння і активність навчання; до�
ступність і посильність на�
вчання і праці для учнів; на�
очність у навчанні; міцність
знань, умінь та навичок; інди�
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відуальний підхід; виховуючий
характер навчання.

У професійно�технічних на�
вчальних закладах проблема
формування в учнів професій�
них якостей має першорядне
значення. Якість професійної
підготовки у справі виховання і
навчання майбутніх кваліфіко�
ваних робітників прямо впливає
на рівень їх кваліфікації. Прин�
цип професійної спрямованості
навчання служить реалізації

основного напрямку розвитку
професійно�технічної педагогі�
ки — встановленню органічного
зв'язку між загальноосвітньою
та професійною підготовкою
кваліфікованих робітників.

Відомо, що в ПТНЗ для на�
вчальних груп на базі базової
загальної середньої освіти ви�
користовується навчальна
програма і посібники, призна�
чені для учнів Х–ХІ класів за�
гальноосвітніх шкіл.

 Але викладання загаль�
ноосвітніх дисциплін у ліцеї
суттєво в ідрізняється в ід
викладання цих дисциплін у
ш к о л і .  Б і л ь ш  т о г о ,  д л я
різних професій курси фізи�
ки, хімії, математики, украї�
нської або іноземної мови
викладаються стосовно до
професій, яких набувають
учні.

Продовження
на наступній сторінці.
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  Реалізуючи принцип про�
фесійної спрямованості, викла�
дачі загальноосвітніх дисциплін

(Маєвська О.Г., Васик
М.В., Ваколюк Т.С.,
Гуменюк Л.Р., Здрачук
А.С., Ляска О.О., Чер�
ниш В.В., Міщук
О.Ю.) пояснюють уч�
ням, яким чином вони
можуть знання, набуті
на уроках математики,
української мови, іно�
земної мови, фізики,
хімії використати під
час вивчення спец�
іальної технології та
виробничого навчан�
ня. Разом з тим, вик�
ладачі на уроках нама�

гаються максимально викори�
стовувати приклади, взяті без�
посередньо з практичної

діяльності кваліфікованих ро�
бітників.

Професійна спрямованість
навчання у професійному ліцеї
є провідним принципом.

Викладачі професійно�тео�
ретичної підготовки (Титус М.І.,
Міщук Д.В., Кучер С.Є., Ков�
рига О.М., Сурду О.О., Возіян
В.В., Вінічук С.М.) на уроках
спецтехнології застосовують
закон професійної педагогіки
«знання типів виробництва, для
яких здійснюється підготовка
робітників». Це дозволяє готу�
вати робітників за різними ква�
ліфікаційними розрядами.

У книжці «Серце віддаю
дітям» В.О.Сухомлинський, звер�
таючись до вчителів, писав: «Не

забувайте, що ґрунт, на якому бу�
дується ваша педагогічна май�
стерність, � у самій дитині, в її став�
ленні до знань і до вас, учителю.
Це � бажання вчитися, натхнен�
ня, готовність до подолання труд�
нощів. Дбайливо збагачуйте цей
ґрунт, без нього немає школи».

При вивченні загально�
освітніх, загально професійних та
спецдисциплін викладачі нашо�
го ліцею активізують в учнів ба�
жання вчитися, не просто пере�
дають їм свої знання і вміння, а й
викликають в них пізнавальну та
практичну активність, мотиву�
ють до самовдосконалення, са�
мореалізації та самовираження.

Кучер С.Є. — заступник
директора з НВР.
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 Проблема правового захисту
сім’ї і дитинства тривалий час пе�
ребуває в центрі уваги держав�
ної політики України та міжна�
родної спільноти. Особливе зна�
чення надається забезпеченню
прав дітей як частини населення,
що внаслідок своєї вразливості,
фізичної і розумової незрілості
потребує особливої охорони і
піклування з боку батьків та сус�
пільства.
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Саме ця актуальна тема

була розглянута  серед учнів
нашого ліцею 24 вересня
2013 року в рамках реалізації
цільової творчої програми
«Я � громадянин України».
Керівник програми Гуменюк
Л.Р. ознайомила присутніх з
міжнародними стандартами у
галузі охорони сім’ї  і дитин�
ства. В ході заходу було про�
аналізовано і національне

законодавство, зокрема «Кон�
цепцію загальнодержавної
соціальної програми підтрим�
ки сім’ї та демографічного роз�
витку на період до 2015 року»
та рекомендації парламентсь�
ких слухань на тему: «Законо�
давче забезпечення та реаль�
ний стан дотримання прав ди�
тини в Україні».

   Провести захід допомага�
ла мала ініціативна група у

складі учнів Марушкевича
Олександра, Трояна Євгена та
Яніцького Ігоря. З боку
батьківськї громадськості в за�
ході брала участь Ліщук Тетя�
на Леонідівна.

З а н я т т я  з а  ц і л ь в о ю
творчою програмою прой�
ш л о  в  к о н с т р у к т и в н і й  а т �
мосфері .

Гуменюк Л.Р. —
 викладач ліцею.

Кожен у ліцеї знає високого і
показного юнака – учня групи
№312, фото кореспондента
нашої газети Олександра Зайце�
ва. Хороший учень, прекрасна
людина, хлопець має не по віку
серйозне життєве кредо: «Не га�
яти часу дарма».

   Столярна справа захопила
хлопця давно: ще коли був шко�
лярем, дідусь, приватний підприє�
мець Володимир Антонович Чи�
шинський, під час канікул брав
онука на роботу. Його столярний
цех  працює більше десяти років.
Тут виготовляють меблі на за�
мовлення, вікна, двері та будь�які
інші вироби з дерева, а тому і для
малого ще тоді хлопця справа та�
кож знайшлася�вивозити тачкою
мокру тирсу, носити дошки.

   Сашко дивився на дідуся і
мріяв, як казав, «про велику ро�
боту», проте Володимир Антоно�
вич переконував хлопця, що,�

мовляв, і до великого буде час, але
все потрібно починати з малого.

Тепер, працюючи у столяр�
ному цеху вже третє літо по�

спіль,Сашко поволі стає першим
помічником дідуся. Та й спец�
іальність електромонтера,яку
він здобуває у нашому ліцеї,
стала хлопцеві дуже у приго�
ді:зараз він проходить вироб�
ничу практику у цьому ж таки
цеху, де є багато електрооблад�
нання і де потрібні його знання
і руки.

«Я сам ремонтую ручний
фрезер, електродрель. Дідусеві
для цього вже не потрібно вик�
ликати електрика», —  гово�
рить Олександр.

Та й про оплату праці гово�
рить з гордістю, адже за каніку�
ли хлопець заробив більше ше�
сти тисяч гривень.

Байло М.М. — майстер
виробничого навчання.
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Чи завжди уміємо і хочемо ми
дотримуватись правил поведінки,
жити, як кажуть, за Законом?
Далебі, що ні. А особливо це сто�
сується нас, сучасної молоді.

Коли я знайша в інтернеті  ми�
нулорічний звіт кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, він
мене, м’яко кажучи, страшенно
вразив. Уявіть, що упродовж ми�
нулого року по Україні неповнол�
ітніми або за їх участю скоєно
14238 злочинів. Стосовно дітей
учинено 9677 злочинів, у тому числі
2885 тяжких та особливо тяжких.
Від протиправних діянь потерпіло
10590 дітей, у тому числі 2691 ма�
лолітня дитина (до 14 років).

На кінець минулого року у
підрозділах кримінальної міліції
у справах дітей органів
внутрішніх справ України пере�
бувало 14 213 дітей.

Найбільша кількість дітей, які
перебувають на обліку, це учні
загальноосвітніх шкіл — 7915
осіб, 3116 осіб� становлять учні
професійно�технічних навчаль�
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них закладів,152 — студенти ви�
щих навчальних закладів.

Саме з метою дальшого ви�
роблення в учнів правової
культури та виховання відпові�
дальності перед Законом з 9 по
13 вересня  цього року в ліцеї
проходив тиждень правової ос�
віти і боротьби із злочинністю.

В роботі тижня брали участь
працівники кримінальної міліції
у справах неповнолітніх Карась
Володимир Володимирович та
Ніверук Олександр Іванович,
які говорили із першокурсника�

ми про відповідальність непов�
нолітніх перед законом за скоє�
ння злочинів і правопорушень

Про вплив алкоголю і нар�
котиків на злочинну поведінку
особистості йшлося у відеолек�
торії, котрий проводився фахів�
цями із соціальної роботи Ше�
петівського міського центру
соціальних служб для дітей, сім’ї
та молоді Мирончук Тетяною
Олександрівною та Ковальчук
Оленою Вікторівною.

Соціальні аспекти скоєння
злочинів неповнолітніми обго�

ворювались з участю учнів,
інженерно�педагогічних пра�
цівників ліцею та працівників
міського ЦСССДМ  Капелюх
Оксаною Миколаївною та
Ставінською Іванною Вікто�
рівною.

Тиждень завершився тема�
тичною виховною годиною
«Здоровий спосіб життя. Хто
за?», котра була проведена
соціальним педагогом ліцею
Ляскою О.О.

Васильєва Наталія —
учениця групи №206.

  Мільйони учнів жи�

вуть у постійному страху,

бо ровесники знущають�

ся над ними. Деякі

підлітки використовують

навіть інтернет, щоб

цькувати своїх одноклас�

ників. Чи з тебе також

знущаються ровесники?

Якщо так, то що ти мо�

жеш зробити?

   Як без кулаків дати

відсіч задиракам

   Дехто навмисно хоче

тебе роздратувати, щоб по�

дивитись, як ти зреагуєш.

«Віддавати злом за зло» �

все одно,що підливати

масла у вогонь,це тягне за

собою нові проблеми.

Не реагуй надто гос�

тро. Якщо хтось тебе за�
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чіпає проста так,заради

жарту,не ображайся, а

спробуй з цього посмія�

тись. Часом взагалі не

треба звертати увагу на

злісні висловлювання.

Твій кривдник побачить,

що ти не реагуєш, і зали�

шить тебе у спокої.

Будь лагідним. «Лаг�

ідна відповідь гнів відвер�

тає»,� так говорить

Біблія. Чого кривдник

зовсім не сподівається

від тебе,так це спокійної

відповіді, і саме ця ситуа�

ція допоможе розрядити

ситуацію. Звичайно,щоб

залишатись холоднок�

ровним, коли з тебе зну�

щаються,потрібно три�

мати себе в руках. Це най�

краще, що можна зроби�

ти у напруженій ситуації.

Лагідність�ознака внутр�

ішньої сили. Лагідну лю�

дину нелегко вивести з

рівноваги. Натомість за�

дираки часто невпевнені

у собі, що виявляється у

їхній агресивності

Захищай себе. Якщо

ситуація виходить з�під

контролю, шукай шляхів

«до відступу». Нам ра�

дять: «Перед вибухом

сварки покинь її»

(Біблія). Тож, коли ти ба�

чиш,що бійка неминуча,

піди геть або втечи. Якщо

це   неможливо, то захи�

щайся.

Не мовчи. Батьки ма�

ють право знати,що з то�

бою відбувається. Вони

можуть порадити тобі

щось корисне, поговори�

ти з кимось із адмініст�

рації навчального закла�

ду. Не сумнівайся, батьки

і вчителі спроможні зала�

годити справу так, щоб не

створити тобі додаткових

проблем.

   Зрозумій головне:

кривдник безсилий,

якщо ти відмовляєшся

грати за його правилами,�

тому не піддавайся на

його провокації. На�

томість застосовуй по�

дані тут поради, щоб три�

мати ситуацію під контро�

лем.

Ляска О.О. —

соціальний педагог.
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  Указ Президента України.
ПРО ДЕНЬ ПАРТИ�

ЗАНСЬКОЇ СЛАВИ.
На підтримку ініціативи вете�

ранів війни та з метою всенарод�

ного вшанування подвигу парти�
занів і підпільників у період Ве�
ликої Вітчизняної війни 1941�
1945 років, увічнення їхньої па�
м’яті, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   Установити День парти�

занської слави, який відзначати
щорічно 22 вересня.

Президент України Л.Кучма.
М.Київ, 30 жовтня 2001

року.№1020/2001.

    З перших же днів війни роз�
почався партизанський рух. Актив�
ною партизанська боротьба була
в Україні, Білорусії,Росії та інших
країнах тодішнього Радянського
Союзу. Під час війни в тилу ворога

діяло понад 6200 партизанських за�
гонів та підпільних груп, у яких во�
ювало більше ніж 1 млн. чоловік�
представників різних народів. В Ук�
раїні�500 тисяч, в Білорусії�370 ти�
сяч, в Росії�250 тисяч, в Латвії�13
тисяч, в Литві�10 тисяч, в Естонії�
7 тисяч, в Молдавії� понад 6 тисяч.

   Долучившись до Всеукраї�
нської Вахти Пам’яті «Пишає�
мося Великою Перемогою»,учні
нашого ліцею стали організато�
рами та учасниками ряду вихов�
них заходів військово�патріотич�
ного спрямування, присвячених
Дню партизанської слави. Так,
18 вересня  проводились тема�
тичні виховні години на базі му�
зею Миколи Островського  з
участю наукового працівника
Л.А.Ревіної «Партизанський рух
Шепетівщини».

З 16 по 20 вересня фізоргами

— 20 вересня  —  відбулося засідання батьківського  комітету ліцею.
                       Головою батьківського комітету  обрано Пасічник Раїсу Григорівну
                     /Представництво групи №206/.
                    — Батьківський комітет схвалив рішення старостату про продовження
                     конкурсу на кращу навчальну групу і визначив призовий фонд для
                    переможців: 500 грн. в першому півріччі та 500 грн. у другому.
— 25 вересня —  практичним психологом ліцею  Н.М.Гладкою  проведено
                       кінолекторій  «Стоп,наркотик!» з переглядом кінофільму «Мрія».
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груп було ініційовано проведен�
ня щорічного змагання з футболу
на кубок Володі Ковальчука. Усі
навчальні групи,за винятком
103�ї, взяли участь у футбольній
першості. Нагороди переможцям
і перехідний кубок імені юного
підпільника Шепетівки Володі
Ковальчука вручали , як традиц�
ійно, на місці його загибелі.

Також команді групи №311 за
1 місце від міського клубу  воїнів�
афганців було вручено футболь�
ний м’яч,а команди груп №102 і
204, які посіли 2 та 3 місце, ласу�
вали цукерками � подарунком від
батьківського комітету ліцею.

Ми переконані: доки  житиме
пам’ять про великий подвиг на�
шого народу, доти не остудиться
наше серце.

Твердов Роман+фізорг
групи №101.
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