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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ
16 листопада 1995 року держави-

члени ЮНЕСКО прийняли 
Декларацію принципів толерантності, 
яка оголосила, що всі люди різні, але 
рівні у своїй гідності і правах.

Щороку в день толерантності 
зустрічаються представники двох 
ліцеїв: будівельних технологій та 
електротехнічного. На спортивній 
арені – у залі міні-футболу – відбулася 
гра, яка не залишила байдужими ані 
вболівальників, ані гравців. Обид-
ва тайми промайнули дуже швидко, 
тому що гра була красивою, корек-
тною, толерантною… Команди го-
тувалися заздалегідь: тренування, 
внутріліцейні ігри.

Грати в цей день – справа почес-
на і досить відповідальна, бо всім 
хотілося показати своє позитивне 
ставлення до однолітків, міжнародної 
дати та здорового способу життя. До 
речі, напередодні було проведено 

опитування щодо рейтингу життєвих 
цінностей. Перше місце в ньому, вже 
в котре, належить здоров’ю. “Здоро-
вий – означає компетентний”, – вва-
жають учні обох ліцеїв.

День толерантності гостинні 
господарі ліцею будівельних 
технологій продовжили за круглим 
столом «Молодь за толерантність», 
відбулася зустріч із І.Г.Олексієвим, 
заступником голови комітету з питань 

освіти, науки та культури Харківської 
обласної державної адміністрації 
О.В. Корнєвим, членом громадської 
ради при Харківській обласній 
державній адміністрації, та лідерами 
й активом учнівського самоврядуван-
ня обох ліцеїв. Учасники круглого 
столу передивились презентацію на 
тему “Толерантність”, обговорили 
питання значущості толерантності у 
нашому житті; розмірковували, якою 

повинні бути людина і суспільство, 
щоб їх можна було назвати толерант-
ними і т.ін.

Невимушена розмова за чаєм з 
добрими посмішками, гумором, до-
тепними зауваженнями, планами на 
майбутнє залишила приємні вражен-
ня. І вже не важливо було, хто виграв 
матч, кому належить кубок; набага-
то важливіше було відчуття юності, 
здоров’я, гарного настрою, єднання 
поглядів на життєві цінності, свідоме, 
зацікавлене ставлення до суспільного 
і власного життя.

Дякуємо ліцею будівельних 
технологій за організацію зустрічі і з 
нетерпінням чекаємо наступної.

Цідибрага Дмитро,
лідер учнівського самоврядуван-
ня Харківського професійного 
електротехнічного ліцею

 У грудні 2013 року в актовій залі  
Палацу культури машинобудівного 
підприємства ФЕД  відбувся святко-
вий захід із нагоди 70-річчя з дня за-
снування Харківського професійного 
ліцею машинобудування. Багато 
молоді, що навчається в закладі, 
прийшло аби разом із викладачами, 
ветеранами праці та запрошени-
ми гостями відсвяткувати річницю. 
До заходу запрошувались випуск-
ники ліцею, директори навчальних 
закладів, керівники підприємств, 
для яких готуються кадри та з яки-
ми співпрацювали раніше. Чимало 
теплих слів було сказано на адресу 
працівників ліцею. 

Зі словами вітання до присутніх 
звернулась заступник директора Де-

СТОРІНКА ЛІТОПИСУ
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партаменту освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації 
Віцько Олена Вікторівна, яка  вис-
ловила  подяку колективу та нагоро-
дила працівників ліцею Почесною 
грамотою за високий професіоналізм, 
сумлінну працю та досягнуті успіхи. 
Усі запрошені гості мали можливість  
висловити слова привітання з нагоди 
ювілею і свої побажання колективу.

Історія країни, історія роду, 
історія навчального закладу – це 
найвеличніша цінність і забуття цих 
цінностей є великий гріх і провина 
людства. Тому першою сторінкою 
літопису ліцею була історія навчаль-
ного закладу. З теплом і повагою 
були згадані керівники, які створю-
вали майбутнє ліцею. Розглядаючи 
відеоряд старих фотографій, присутні 
поринули в атмосферу історичних 
подій, пов’язаних зі становленням 

ліцею. До уваги присутніх також 
було представлено номери художньої 
самодіяльності та привітальні 
відеоролики учнів.

Окремою сторінкою літопису була 
сторінка, присвячена тим педаго-
гам, працівникам ліцею, які назавж-
ди залишились у пам’яті колективу. 
Працівники ліцею з теплом і пошаною 
згадали часи, коли працювали поряд 
із цими педагогами  високої культури, 
освіченості, інтелігентності і вчили-
ся у них  людяності, майстерності, 
працездатності.

Наступною у літописі була 
сторінка привітання учнів, 
випускників, ветеранів педагогічної 
праці та працівників ліцею. Побажан-
ня міцного здоров’я, щастя і безхмар-
них ясних днів, нових здобутків та 
терпіння звучали ще довго на адресу 
всіх працівників ліцею, адже кожен із 

них віддає частинку свого серця цьо-
му навчальному закладу. 

Хочеться вірити, що наш ліцей 
зустріне ще не один ювілей. Усі 
хороші справи, зроблені поколіннями 
– це дороговказ для наступників. 
Учні в епоху сьогодення мають щастя 
жити і працювати для свого народу, 
для своєї держави. 

Євдошенко Віталій, 
учень групи СТ 3-1, Харківського 
професійного ліцею машинобудування

ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
Щороку 22 січня у Вищому професійному училищі 

№27 м. Куп’янська відзначається національне  свято – 
День Соборності України. Організаційну роботу щодо 
відзначення свята взяла на себе рада учнівського само-
врядування. На засіданні ради було обговорено відповідні 
заходи, запропоновані президентом учнівського самовря-
дування Посуховим Антоном:

- розширене засідання гуртка української мови та 
літератури «Рідне слово» з проведенням усного журналу  
«Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекрес-
лить мій народ!» (В.Симоненко);

- тематичні виховні години в навчальних групах «У 
своїй хаті – своя правда, і сила, і воля» (Т.Шевченко);

- вечір у гуртожитку.
Члени ради учнівського самоврядування разом з 

гуртківцями підготували матеріали про історію цього ве-
личного національного свята, дібрали вірші українських 
поетів про Україну: Тараса Шевченка, Павла Тичини, 
Олександра Олеся, Ліни Костенко, Володимира Симонен-
ка та ін. На засідання гуртка були запрошені учні І курсу.

Членами учнівського самоврядування Казачок Тетя-
ною, Керімовою Севінч була ініційована тематична вихов-
на година у групі кухарів-кондитерів «У  своїй хаті – своя 
правда, і сила, і воля». Звучали доповіді учнів, українські 
пісні.

Радою учнівського самоврядування також прийнято 
рішення про відзначення Дня Соборності України у гур-
тожитку училища. Члени учнівської ради Мангур Кате-
рина, Керімова Севінч підготували історико-літературні 
матеріали про День ухвали акту злуки УНР та ЗУНР, а 
Курзенкова Ніна забезпечила музичний супровід свята, 
запросила виконавців українських пісень та декламаторів 
творів українських письменників. 
Зараз Рада учнівського самоврядування готується до свят-
кування 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. 

Колесник Анастасія, 
член ради учнівського самоврядування 

Вищого професійного училища №27м.Куп’янська
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КРОК ЗА КРОКОМ
Учнівське самоврядування про-

тягом багатьох років у Харківському 
професійному ліцеї будівельних 
технологій не просто існує, а 
живе цікавим життям, невпинно 
розвивається, прагне у майбутнє. 
У ліцеї розроблено чітку стратегію 
створення виховної системи, визначе-
но основні шляхи її становлення.

Учнівське самоврядування в ліцеї 
активно працює в напрямку волон-
терського руху.

Протягом навчального року 
командою учнівського самовря-
дування спільно з педагогічним 
колективом організовуються та прово-
дяться ліцейні заходи щодо розвитку 
соціалізації, комунікації, формування 
морально-культурних цінностей, ви-
ховання та навчання учнів з особли-
вими потребами: спортивні змагання, 
різноманітні концертні та художні 
вистави, залучення до гурткової ро-
боти. Результатами  цієї діяльності 
є високі здобутки в галузі спорту, 
декоративно-прикладного мистецтва, 
художньої творчості. 

Для цього в ліцеї працюють гуртки 
за різними напрямками, в яких займа-
ються учні, у тому числі учні з обме-
женими можливостями та  особливо-
стями розвитку, а саме:

• “Театр естрадних мініатюр”;
• “Дозвілля”;
• спортивні секції;
• секція плавання.
Учні з активу учнівського само-

врядування беруть активну участь в 
художній та декоративно-прикладній 

діяльності, в організації тематичних 
вечорів, концертів, вистав.

«На крилах натхнення» – так на-
зивався фестиваль, який проходив у 
ліцеї  напередодні Міжнародного дня 
інвалідів. Після проведеного заходу 
учні зрозуміли, що саме натхнення 
дозволяє людям забувати про своє 
горе, хворобу, негаразди та біль. І 
саме через натхнення створюються 
шедеври та неймовірні вчинки. Такі 
заходи  надихають оточуючих на 
щирі почуття та безмежні  мрії. 

Учні ліцею з числа осіб з об-
меженими можливостями також 
брали участь у фестивалі й стали 
номінантами і навіть призерами у 
декількох номінаціях. Вони співали і 
танцювали,  показували свої таланти 
у виготовленні  виробів  з природно-
го матеріалу, що дало їм додаткову 

упевненість у собі та ще більше ба-
жання до участі у загальноліцейних 
закладах, де вони тепер почувають 
себе зірками.  Учні  ліцею побачили 
учасників фестивалю з іншого боку, 
поважаючи їхню сміливість і талант.

У ліцеї стало доброю традицією 
відзначати день толерантності  
спільно з Харківським професійним 
електротехнічним ліцеєм.  
Так, 20.11.2013 в рамках дня 
толерантності учні зіграли товарись-
ку зустріч з міні-футболу. Перемогу 
одержав Харківський професійний 
електротехнічний ліцей та отримав 
перехідний кубок. 

Потім лідери учнівського само-
врядування ліцеїв зустрілись за 
круглим столом на тему  «Що таке 
толерантність?».

Протягом грудня 2013 року та січня 
2014 року учнівське самоврядування 
плідно співпрацювало з громадсь-
кою організацією «Айсік.» У рамках 
співпраці до ліцею прибули волон-
тери з Сінгапуру. За цей час були 
проведені круглі столи, презентації 
на тему «Моя країна», «Мій навчаль-
ний заклад», спільні спортивні занят-
тя з баскетболу, настільного тенісу. 
Учнівським самоврядуванням були 
підготовлені концерти до Дня Свято-
го Миколая та Нового року.

                
 Чередніченко Тетяна, 

президент учнівського самовряду-
вання ДНЗ «Харківський професійний 

ліцей будівельних технологій»
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НОВОРІЧНА КАЗКА
З Новим роком! Наближається свято і все частіше зву-

чать ці вітання: «З Новим роком!» А в душі оживає казка. 
Та давня-давня, коли ти був маленьким і чекав Діда Моро-
за. Чекав із таким трепетом і надією, що довго не засинав, 
сподівався хоч краєчком ока побачити його, сказати йому 
добре слово за подарунки, які на ранок будуть обов’язково 
під зеленою пахучою ялинкою.

27 грудня 2013 року я, як завжди, прийшла в учили-

ще. І тільки-но переступила поріг, побачила ялинку… 
Вона переливалася всіма барвами, заворожувала своєю 
таємничістю. Біля мене зупинилася група учнів, які роз-
мовляли про виставу, що повинна була відбутися сьогодні. 
Я з нетерпінням чекала цього моменту.

І ось він прийшов!
У ДНЗ “Харківське вище професійне механіко-

технологічне училище” розпочалися «Українські 
вечорниці».

Основою концертної програми стала драма українського 
класика Г. Квітки-Основ`яненка «Сватання на Гончарівці». 
Цей твір наділений волевільною інтригою, де лірика та гу-
мор розкриваються у різножанрових музичних номерах 
– актуальний та популярний і сьогодні. Він наповнений 
українськими піснями та жартами. Нам, глядачам, було 
подаровано майже дві години вправної акторської гри, по-
зитивного настрою та сміху.

У центрі драми стоїть любовний трикутник. Уляна, за 
наказом матері, повинна одружитися з дурним Стецьком, 
але вона давно вже кохає кріпака Олексієя. Олексій і сам 
прийшовся до вподоби матері, але їй не дають покою во-
лики Стецька. Відставний солдат Скорик, дядько Олексія, 
все ж домагається влаштувати сватання на користь свого 
племінника. Нещасний Стецько, отримавши гарбуза, не 
може зрозуміти, що сталося. А закохані молодята радіють 
своєму щастю.

Ці яскраві сценки супроводжувалися піснями та слова 
Т.Г.Шевченка «Якби мені черевики…», «У перетику ходи-
ла», «Утоптала стежечку». Стародавні звичаї та традиції 
гармонійно поєднувалися із сучасністю. Особливо спо-
добалися глядачам номери художньої самодіяльності, 
зокрема виступи танцювального та хорового колективів. 
На сцені було створено неповторний український 
національний колорит.

Час сплинув швидко і непомітно, нам (глядачам) не 

хотілося прощатися з дивною новорічною казкою.
Пролетять роки, а та дивна казка залишиться з нами на 

все життя. І, будучи вже дорослими, ми так само будемо 
чекати новорічного дива, яке повинно статися в казкову і 
чарівну ніч.

Хочеться сказати «дякую» керівнику художньої 
самодіяльності, всім, хто повернув нас у чарівну казку, до 
тих дивних і неповторних хвилин щастя.

То ж нехай у кожного з Вас буде Новий рік щасливим і 
радісним, наповнений по самі вінця казкою!

Чого чекати в рік Коня?
Хто що заробить – буде мати.
Я ж зичу щастя Вам щодня,
Достатку й радості до хати.
Здоров’я із роси й води,

Щоб ви життю могли радіти,
І щоб ніякої біди,

Та щоб несли Вам радість діти.
Щоб колосилася земля

І радувала дивним цвітом.
Врожай приносили поля,

Мир процвітав над цілим світом.
Та й на душі щоб мир і лад,
І щастя в кожного в родині…
Й літали в мріях ви до зір,
Бо ж притаманно це людині.
Цього я зичу Вам щодня.

Ще… Щоб душа була крилата.
Хай принесе Вам рік Коня
І світла, й сонечка багато.
Безмежно радості й тепла
Й щоб завжди були красиві,

А доля доброю була

Й всі люди на Землі – щасливі!
Камишан Олександра, 

учениця ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-
технологічне училище»
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лому році і озвучити мрію на Новий рік. Майже всі учні 
хотіли залишити в минулому році лінощі, шкідливі звич-
ки, пропуски занять. А скільки було мрій! - Нова техніка, 
комп’ютери, костюми в клуб…

Тримаючись за руки, ми ще раз переконались: поки ми 
разом – ми сила!

Цебинога Вікторія, 
президент Ради лідерів 

Краснокутського професійного аграрного ліцею

ТУТ МИ ЗНАЙШЛИ СЕБЕ І СЕРЦЕМ, І ДУШЕЮ
Кожна людина народжується з якоюсь метою і прагне 

її досягти протягом  життя. До Ради лідерів нашого ліцею 
входять юнаки і дівчата, які взяли собі за мету – змінити 
життя в ліцеї на краще.

У першому семестрі в нашому ліцеї працювала Школа 
лідерів, до складу якої входять члени Ради лідерів, старо-
сти навчальних груп. На заняттях школи ми вчимося мис-
лити креативно, діяти рішуче. З власного досвіду можу 
сказати – саме тут ми дійсно маємо можливість реалізувати 
себе, зробити успішний старт для подальшої кар’єри. 

Цікаві заняття проводять заступник директора з 
навчально-виховної роботи Микитенко Маргарита 
Олександрівна та соціальний педагог Косенко Юлія 
Сергіївна. На початку навчального року ми всі разом 
створили „Дерево сподівань”. На ньому ми прикріпили 
символічні листочки, на яких записали свої очікування. 
Одні мріяли про проведення акцій, спортивних змагань, 
вечорів відпочинку, інші – про огляд-конкурс „Ліцей має 
талант” та „Фестивалю професій”. 

Перед святом Нового року заняття Школи пройшло у 
формі “круглого солодкого столу”, символом якого став 
Різдвяний дзвіночок.

Коли дзвіночок потрапляв до рук кожного присутньо-
го, треба було сказати, щоб хотілося залишити в мину-

БУДНІ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Будучи складовою частиною 

виховної системи, учнівське самовря-
дування Харківського професійного 
ліцею харчових технологій та 
торгівлі спрямоване на реалізацію 
цілей і завдань в області виховання  
молодого покоління і діє у рамках 
співдружності тих, що навчаються, 
педагогів і адміністрації ліцею.   

Грубою помилкою було б думати, 
що досить надати  нас самим собі, – 
і ми почнемо самостійно управляти 
своїм життям та життям інших. Для 
того, щоб самостійно управляти своїм 
життям, звичайно потрібні знання і 
навички.  Тому в ліцеї для ефективної 
роботи учнівського активу розробле-
на навчальна програма «Лідер».

Мета програми – створення умов 

для отримання нами компетенцій 
в області учнівського самовряду-
вання. Упродовж року ми отримали 
практичні знання з організації робо-
ти органів самоврядування, методики 
колективної творчої діяльності, етики 
психології спілкування, технології 
соціального і творчого проектування, 
навчилися ігровим і організаторським 
технологіям. Заняття проходять у 
формі тренінгів, ділових і ролевих 
ігор, дискусій, лекцій, практичного 
заняття в групах.

Лідери ліцейного самоврядування 
не лише підтримують традиції ліцею, 
але і сміливо пропонують свої ідеї, є 
ініціаторами багатьох нових цікавих 
конкурсів та заходів:

• Кастинг талантів перед 
новорічними святами;

• День ретро, який закінчився 
цікавим концертом бардівської пісні;

• Вечори – зустрічі одночасно з ви-
пускниками і ветеранами ліцею;

• Ярмарок милосердя, під час 
якого  були зібрані речі та іграшки, 
закуплені фрукти, випечені солодощі 
для хворих дітей Харківського облас-
ного дитячого психоневрологічного 
санаторію № 1 та багато інших.

Досвід участі в цих заходах пока-
зав організаторські здібності лідерів, 
їх ініціативність і високу активність. 
А головне: прагнення до живих кон-

кретних справ і відповідальності.
   Усі загальноліцейні справи, 

придумані й організовані лідерами 
учнівського самоврядування ліцею 
– це яскраві, емоційно-насичені 
свята, які стали вже традиційними, 
очікуваними й улюбленими. Такі 
заходи збирають велику кількість 
учасників та уболівальників.

                                                       

Сліпченко Карина,                                                                    
президент республіки «Лідер»                                                                  

Харківського професійноголіцею                                                                          
харчових технологій та торгівлі
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ДИСЦИПЛІНА ТА ПОРЯДОК – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
У Панютинському професійному 

аграрному ліцеї діє організація 
учнівське самоврядування «Лідер». 
Тут кожен може  проявити себе, свої 
здібності. Уся наша діяльність спря-
мована на те, щоб життя ліцеїстів ста-
ло змістовнішим і цікавішим. 

Робота «Лідера» в цьому на-
вчальному році розпочалася із роз-
роблення плану спільних дій між 
учнівською організацією «Лідер» та 
адміністрацією ліцею та  плану ро-
боти учнівської організації на 2013-
2014 навчальний рік. Чільне місце у  
ньому  було відведено роботі комісії 
з дисципліни, порядку та трудової 
діяльності. Основним  завданням 
комісії є сприяння підвищенню 
дисципліни та порядку в ліцеї, фор-
муванню навичок відповідальності за 
доручену справу, збереження майна, 
проведення трудових операцій.

  Ми контролюємо відвідування 
учнями  занять та  дотримання ними 
дисципліни в ліцеї, гуртожитку та 
поза їх межами. Крім того, про-
водимо рейди-перевірки «Урок», 
«Урок – перерва», мета яких – вия-
вити порушників дисципліни та тих 
учнів, які не підготувалися до за-
нять, не мають на уроці приладдя. 
Результати  перевірок висвітлюємо 
в інформаційних бюлетнях, фото-
монтажах та озвучуємо на лінійках. 
У разі повторень таких порушень, 
поведінку учнів заслуховуємо на 
засіданнях штабу з профілактики 
правопорушень…

Члени комісії співпрацють із 
соціальними службами з  організації 
сумісних заходів (зустрічей, дебатів, 
«круглих столів») щодо профілактики 
шкідливих звичок та пропаганди здо-

рового способу життя. 
Учні ліцею були безпосередніми 

учасниками дуже цікавих  заходів: 
конкурсу презентацій «Молодь і за-
кон, мої права» та  плакатів «Ні! 
– протиправним діям», виступу 
агітбригади «Молодь за майбутнє 

!», сценівок «До чого призводять 
шкідливі звички», які проводилися в 
межах тижневика з основ правознав-
ства та профілактики правопорушень. 

Належний стан території ліцею та 
навчальних кабінетів – це теж резуль-
тат  злагодженої роботи членів нашої 
комісії. З великим ентузіазмом прово-
дяться трудові десанти в межах акції 
«За чисте довкілля» по догляду за 
сільськогосподарськими культурами 
на навчальному господарстві.

Нікого не залишила байдужим 
акція «Щирі долоні», яка мала на 
меті надання матеріальної допо-
моги Лозівському центру інвалідів, 
дітей-інвалідів та їх батьків «Жем-

чужинки». Саме за ініціативи комісії 
дисципліни, порядку та трудової 
діяльності учнівського парламен-
ту ця пропозиція була винесена на 
розгляд учнівських зборів та актив-
но підтримана всіма учнями ліцею. 
Приємно відзначити, що   серед трьох 
навчальних закладів міста, які взяли 
участь в акції, учнями нашого ліцею 
було зібрано найбільше коштів та 
передано на потреби центру, за що 
ми отримали подяку від директора 
центру інвалідів, дітей-інвалідів, їх 
батьків та Лозівського центру молоді. 
Ми раді, що допомогли людям, які по-
требують її і вирішили у подальшому 
співпрацювати з центром та його ви-
хованцями.

В учнівській організації 
«Лідер» створені всі умови для 
самоактуалізації, розвитку соціальної 
активності,  активної громадянської 
позиції, усвідомлення себе як грома-
дянина правового демократичного 
суспільства. Майбутнє України – за 
нами, тими, хто сьогодні в навчаль-
них закладах не тільки опановує 
професійні знання, уміння й навички, 
а й набуває досвіду ініціативності, 
самостійності, самоорганізації, 
відповідальності у вирішенні реаль-
них потреб, які постануть перед нами 
у дорослому житті.   

             Ревін  Степан, 
голова комісії дисципліни, 

порядку та трудової діяльності 
учнівської організації 

«Лідер» Панютинського 
професійного аграрного ліцею
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ВИХОВАНІСТЬ І КУЛЬТУРА – 
ВІЗИТНА КАРТКА МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ

За ініціативою ради гуртожитку 
ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище сфери послуг» у нашо-
му гуртожитку пройшов тиждень 
толерантності, вихованості і культу-
ри. Це був надзвичайний тиждень, 
який запам’ятається нам надовго.

Нам дуже сподобалась 
різноманітність проведених заходів: 
круглий стіл, вікторини, тренінги, 
бесіди, на яких ми вчились доброті, 
чемності, ввічливості, толерантності, 
справедливості та взаємоповаги. 

Наші вихователі провели цікаві 
бесіди щодо культури взаємовідносин 

та етики поведінки, після чого ми 
зрозуміли, що бути вихованою, чем-
ною людиною, це постійно контро-
лювати свої дії, бути тактовними, 
делікатними, чемними, благородни-
ми. Ці заходи допомогли нам опа-
нувати манери поведінки, навички 
критичного мислення управління  по-
чуттями тощо.

Завдяки тренінгам, ми знаємо, 
що будь-яку конфліктну ситуацію 
можна вирішити шляхом взаємних 
порозумінь та вчинків, адже будь-
яка життєва ситуація – своєрідна 
перевірка на доброту та людяність. 
Щасливий той, хто вміє пробачати й 
починати все з чистого аркуша.

Ми – сучасна молодь, у нас свої 
манери спілкування, інше мислення 
і інший погляд на життя і ми несемо 
в суспільство свої норми поведінки. 
Було б добре, якби нас розуміли люди 
старшого покоління, приймали нас 
такими якими ми є.

У дні проведення тижня 

толерантності в гуртожитку панувала 
атмосфера взаємоповаги, доброти та 
чемності. Ми з особливою повагою 
та теплом відносились одне до одно-
го та до працівників гуртожитку. Ми 
також постараємося у подальшому 
житті бути толерантними, виховани-
ми, культурними і служити зразком 
для інших.           

                                     Рижа Вероніка, 
голова ради гуртожитку ДПТНЗ 

«Харківське вище професійне учили-
ще сфери послуг»

«СТРІЛИ АМУРА»
День Святого Валентина – одне 

із наймолодших свят в  Україні. Усі 
закохані відзначають його 14 лю-
того. Не оминуло це свято й учнів 
Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту.

13 лютого 2014 року в гуртожитку 
ліцею було проведено свято «Стріли 
Амура» ініціаторами, якого стало 
учнівське самоврядування та рада 
гуртожитку. У формі театралізованої 
постанови  учні розповіли легенду 
про виникнення цього свята.

За легендою Святий Валентин на-
родився у ІІІ столітті нашої ери в Римі. 

Імператор Юлій Клавдій ІІ забороняв 
воїнам одружуватися, але священик 
Валентин все ж таки таємно вінчав 
закоханих, чим і заслужив смертний 
вирок. В очікуванні страти він зако-
хався в сліпу доньку тюремного на-
глядача і залишив їй перед смертю 
листа. За однією із версій, це перша 
в світі валентинка, що вилікувала 
дівчину. Стратили Валентина саме 14 
лютого, а через двісті років визнали 
святим.

Наступним етапом розважальної 
програми були веселі конкурси:

- «Покорми любимого»;
- «Обнимай, тьфу ты, обмотай 

меня!»;
- «Сладкая парочка»;
- «Скульптура любви»;
- «Я самая обаятельная и привле-

кательная»;
- «Составь акростих».
Учні із задоволенням брали ак-

тивну участь у конкурсах, після чого 
журі визначили переможців, нагоро-
дили грамотами та солодкими пода-

рунками. Спільна участь у веселих та 
цікавих конкурсах дала змогу учням 
стати дружними та більш згрупова-
ними.

У програмі свята прозвучали пісні 
українською та російською  мовами у 
виконанні учнів ліцею. Свято було  на-
повнене  добротою, радістю, щирістю 
посмішок та гарним настроєм.

Кульмінацією свята стала святкова 
дискотека. 

Склярова Вікторія,
Голова ради гуртожитку

Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту
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НАШЕ УЧИЛИЩЕ ОЧИМА 
ПЕРШОКУРСНИКА

Є в Харкові багато професійно-
технічних навчальних закладів, 
але коли я потрапила у наше, ДНЗ 
«Харківське вище професійне учили-
ще №6» відразу зрозуміла – це те, що 
я шукала. Відчувається багаторічна 
історія навчального закладу, вшану-
вання традицій, повага до  кожного 
учня.

Особливу увагу я звернула на те, 
як багато часу приділяється виховно-
му процесу: різноманітні концерти, 
цікаві творчі вечори, екскурсії тощо. 

І мені випала нагода взяти активну 
участь у житті училища – мене обра-
ли у парламент у комісію щодо про-
ведення дозвілля.

У вересні 2013року для 
першокурсників я організувала 
відвідування музейної кімнати історії 
училища. Ми змогли детально пізнати 
історію створення та розвитку учи-
лища, дуже цікаво було побачити на 
фотографіях сорокарічної давнини 
наших викладачів та майстрів ви-
робничого навчання, які й сьогодні 
нас навчають. У жовтні 2013 року 
до 70-річчя визволення України пер-
шокурсники відвідали другий музей 
училища – «Кімнату бойової слави». 
Те, з якою пошаною зберігається 
пам'ять про Велику Вітчизняну війну, 
не залишило байдужим жодного учня 

нашої групи. 
Я активна людина, завжди на-

магаюсь пізнавати для себе щось 
нове, і тому зраділа, коли дізналася, 

що в училищі працюють гуртки за 
інтересами: танцювання, рукоділля, 
спортивні секції. Більшість 
першокурсників стали членами 

гуртків та спортивних секцій. 
Разом з активами груп парламент 

підготував щорічний огляд художньої 
самодіяльності училища, який у цьо-
му році присвячений 200-річчю з 
дня народження Т.Г. Шевченка. У 
листопаді 2013 року  учні мали на-
году розкрити і показати всі свої та-
ланти, краще впізнати один одного 
на огляді художньої самодіяльності, 
який в училищі проходив під девізом 
«Нащадки Тараса». Переможці кон-

курсу отримали призи та дипломи. 
До Новорічного концерту наша 

група підготувала гумористичну 
сценку «Казка навпаки». Зараз ми 

вже готуємо свій виступ на концерт 
до «Дня Святого Валентина».

20 січня 2014 року у навчаль-
них групах була проведена вихов-

на година «У людині повинно бути 
все прекрасним…», були присутні 
гості з Центральної бібліотеки. 
Вони провели презентацію за темою 
«Духовна красота людини», запро-
понували   цікаву літературу, а ще за-
просили  до  гуртків  на базі бібліотеки: 
англійської мови «Ленгвічклаб» та «З 
комп’ютером на ти». Ми із задоволен-
ням прийняли пропозицію.

У січні 2014 року для учнів учи-
лища були проведені екскурсії в зоо-
парк Олександра Фельдмана. У лю-
тому готуємо відвідування галереї 
мистецтва, яку організував відомий 
Харківський меценат. 

У музеї пам’яті жертв Голоко-
сту цікава розповідь про трагедію 
європейського народу супровод-
жувалася демонстрацією музейних 
експонатів.  Екскурсії в цей музей 
були проведені для всіх учнів ІІ курсу.

Взагалі я рада тому, що навчан-
ня в училищі супроводжується ка-
лейдоскопом цікавих, яскравих та 
пізнавальних заходів, які безпереч-
но залишать глибокий слід та добру 
пам'ять на все життя. 

Денисова Галя, 
учениця групи ОКНАР-3-3/4 

ДНЗ «Харківське вище професійне 
училище №6»
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НА КРОК ПОПЕРЕДУ!
Наш час потребує лідерів нової 

формації. Людей компетентних, 
відповідальних, здатних мислити 
неординарно. Одним із важливих 
факторів розвитку та формування цих 
якостей є включення учнів у роботу 
органів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування 
відкриває широкі можливості для 
прояву і реалізації учнями влас-
них ініціатив, становлення активної 
громадянської та лідерської позиції.

Участь в управлінні справа-
ми ПТНЗ дозволяє молоді готу-
ватися до самостійного життя в 
суспільстві, не боятися брати на 
себе відповідальність, тобто вчитися 
володіти позицією лідера.

Для вирішення цих завдань в ДЗО 
Центрі ПТО №2 м. Харкова працює 
Школа лідерів «На крок попереду», 
якою опікується психологічна служ-
ба.

У рамках психологічного супро-
воду учнівського самоврядуван-
ня «Школи лідерів» проводяться 
різноманітні тренінги, на яких молодь 
вчиться усвідомлювати себе, свої цілі 
і цінності, брати відповідальність та 
делегувати чужу, розуміти свої по-
милки і при цьому спиратися на свої 
сильні сторони.

Засідання активу груп на чолі з 
головою учнівського самоврядуван-
ня та його заступниками проходять 
у теплому, дружньому колі. Усі ці 
зустрічі несхожі одна на одну і про-
водяться у формі інтерактивних за-
нять. Тренінгові вправи, рольові 
ігри, групові дискусії, використання 
техніки арт-терапії спрямовані на 
розвиток лідерських якостей молодих 
лідерів.

Досвід, отриманий у ході 
тренінгів, допомагає учням краще 
пізнати себе і оточуючих людей, 
бути ініціативними,  що необхідно 
істинному лідеру.

І перші результати вже є. За 

ініціативою лідерів учнівського са-
моврядування у грудні 2013 року в 
Центрі була проведена акція милосер-
дя «Від серця до серця».  На зібрані 
пожертвування учнів та педагогів 

були закуплені подарунки до Ново-
го року для вихованців притулку  
«Гармонія» м. Харкова та проведено 
святковий концерт.  

Молода команда Центру ПТО №2 
стала не просто колективом, тепер ми 
– одна сім’я, яка робить впевнені кро-
ки на шляху до успіху!

Худайбердієва Діана, 
голова учнівського самоврядування 

ДЗО ЦПТО №2 м. Харкова 

НОВИЙ РІК, ДАЙ НАМ ВДАЧІ 
НА ВЕСЬ РІК!!!

Барвінківський професійний 
аграрний ліцей  бажає всім у Новому 
році  нового щастя. Новорічні свя-
та особливі для кожного з нас. Уже 
традиційно склалося, що у ці дні ми 
підбиваємо підсумки минулого року, 
аналізуємо перемоги та досягнення. 

Ліцей у 2013 році відзначив свій зо-
лотий ювілей, цей рік був насичений 
подіями, напруженою працею, глибо-
ким  змістом, та попереду нові пере-

моги, нові досягнення та життєвий 
досвід. 

26 грудня 2013 року в ліцеї прой-
шов чудовий концерт. Учні пораду-
вали присутніх запальними танцями, 
веселими піснями, дотепним гумо-
ром та подарували гарний настрій, за-
ряд бадьорості на весь наступний рік. 

У бібліотеці ліцею організовано 
виставку, яку підготувала М.І.Ярмак, 
«Краса народних традицій» та 
«Новорічні листівки».

Редколегії навчальних груп 
підготували новорічні випуски 
вітальних листівок та стіннівок.

Пройшли спортивні змагання, в 
яких брали участь не тільки команди 
учнів, а й команда працівників ліцею. 
Під час цікавих конкурсів («Еста-
фета з елементами баскетболу», 
«Конкурс зі скакалкою», «Конкурс 

інтелектуалів», «Одягнися на про-
гулянку», «Перетягування канату») 
команди проявили свою спритність, 
швидкість, кмітливість, витривалість. 
Між конкурсами дівчата з груп 
підтримки дарували всім присутнім 
вокальні та танцювальні номери. 

У гуртожитку ліцею було прове-
дено розважально-виховний захід 
«Зимова казка», організований ви-
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хователем гуртожитку Л.І.Колісник 
На заході були присутні казкові 
герої Сніговик, Листоноша Пєчкін, 
Снігуронька, Дід Мороз, Східна Кра-
суня тощо. 

Новий рік – це свято сімейне! 
Кожній родині ми бажаємо привітати 
один одного. Нехай Новий рік при-
несе у Ваше життя тільки позитивні 
емоції, а світле і прекрасне свя-
то Різдва Христового зігріє душу і 

подарує надію на краще майбутнє.  
Бажаємо Всім здійснення 

заповітних бажань, безмежної вдачі у 
всіх ваших починаннях, вірних і до-
брих друзів.

Волкова Аліна,
 президент учнівського 

самоврядування
 Барвінківського професійного 

аграрного ліцею 

«ЗНАЙОМТЕСЬ – ЦЕ МИ!»

У ДПТНЗ «ЦПТО№3 м.Харкова» з 
2012 року  за ініціативи учнівського 
самоврядування започаткована колек-
тивна творча справа така як «Конкурс 
портфоліо груп». У цьому навчаль-
ному році пройшов перший етап – 
візитка груп «Знайомтесь – це ми!». 

Під  час підготовки  цього заходу 
учнівські колективи мали можливість 
більше спілкуватись один з одним, 
обмінюватись думками, ще більше 
здружитися і навчитись підтримувати 
один одного. 

Слід зазначити, що це був не про-
сто конкурс, а свято обдарованих, 
талановитих особистостей, які при-
множать славу нашого навчального 
закладу! 

Звичайно ж, перемогла дружба, на-
снага, талант. Але дійсно кращими і 
більш старанними були учні групи 
ВС 2-3. Під час їхнього  виступу про-
звучали вірші, пісні, було показано 
слайд-шоу. Вони запевняли: 

Наша группа дружна и едина, а 
значит – она непобедима!

Решать, готовы любые задачи,
Идти готовы вперед и вперед.
Мы знаем тот, кто не хнычет, не 

плачет,
Тот никогда и нигде не пропадет.
Друзей находим мы снова повсюду,
И в этом новом учебном году
Мы готовы к улыбкам и чуду,
Мы готовы к ученью и труду,

Мы все добудем, поймем и откро-
ем.

Нам незнакомы усталость и лень,
Лишь тот становиться в жизни ге-

роем,
Кто сам себя победит каждый день.
Учасники заходу, а це учні першого 

курсу, розповідали про вже отримані 
перемоги й успіхи, про свої захоплен-
ня та участь у заходах, які пройшли 
в навчальному закладі, доводили, що 
спільна справа, завзяття та фантазія 
здатні творити справжні дива. 

Виступи груп були яскраві та 
оригінальні. Особливо слід відзначити 
наполегливість і самостійність групи 
МА 5-3 та чарівний голос  учня групи 
ЕГЗ 4-3 Гаврі Артема. Не пройшли 
непоміченими і старання майстрів в/н 
та класних керівників груп ВС 7-3 та 
ВС 3-3. 

Гордість за творчу робітничу 
молодь розділяють усі педагоги і 
керівники ЦПТО №3 і сподіваються 
на ще більш активну участь у 
«Конкурсі портфоліо груп». 

Ле Владислав, 
президент ради учнівського самовря-
дування ДПТНЗ «Центр професійно-
технічної освіти № 3 м. Харкова»
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ДЕКАДА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ 
В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ 

АГРАРНОМУ ЛІЦЕЇ
Одна з найгостріших проблем сьогодення – збільшення 

проявів негативної поведінки серед дітей та молоді, раннє 
паління, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ-інфікованість, про-
типравна поведінка підлітків.  

Для того, щоб молода людина була підготовленою до 

розв’язання найбільш значних проблемних питань свого 
життя, вона повинна отримати досвід вибору у повсяк-
денних побутових ситуаціях, що пов’язані   з її здоров’ям, 
навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами з дорослими, 
однолітками.

Одним із ефективних видів профілактичної роботи, яка 
сприяє вдосконаленню способу життя учнів, запобіганню 
і подоланню відхилень у поведінці, формуванню навичок 
безпечних статевих стосунків, є система превентивного 
виховання.

З 20.01.2014 по 31.01.2014 року члени учнівського са-
моврядування ліцею організували і провели декаду «Пре-
вентивне виховання учнів».

На загальноліцейній лінійці президент Учнівської 
Республіки Олександра Носова разом з представниками 
Центральної районної лікарні надали учням інформацію 

про наслідки раннього статевого життя у підлітковому віці, 
про незахищені статеві стосунки та ризик незапланованої 
вагітності. Найбільша кількість запитань від підлітків сто-
сувалася способів захисту від ВІЛ\СНІДу та інфекцій, які 
передаються статевим шляхом.

 Учні мали змогу ознайомитися з матеріалами законо-
давства, беручи участь в усному журналі «Закон суровий, 
та це закон».

У гуртожитку було проведено позакласний захід «Не 
будьте ворогом собі» з метою формування у підлітків 
пріоритетного ставлення до свого здоров’я як однієї 
з головних цінностей у житті людини. Переглянутий 
відеоролик змусив дітей замислитися над станом свого 
здоров’я. 

Учні отримали багато нової та цікавої інформації і за-
любки брали участь в оформленні стіннівок «Здоровий 
спосіб життя», у «Мозковому штурмі», у проблемних 
ситуаціях, бесідах, вікторинах.

Пропагуючи здоровий спосіб життя, в учнівських ко-
лективах ліцею голови комітетів учнівського самовряду-
вання провели виховні години на тему «Здоров’я – єдність 
фізичного і духовного».

Не залишилася без уваги й проблема насилля в 
суспільстві. Щоб підліток не опинився з такою серйоз-
ною проблемою наодинці, щоб допомогти йому подолати 
наслідки насильницьких дій, представники учнівського 
самоврядування спільно з представниками служби у спра-
вах дітей та районного центру служби у справах сім’ї, 
дітей та молоді організували круглий стіл «Проблема на-
сильства  в суспільстві».

Декада «Превентивне виховання учнів» підвищила пра-
вову свідомість учнівської молоді, дала змогу їм поглибити 
знання про збереження свого здоров’я, навчила оцінювати 
ситуації ризику, приймати відповідальні рішення та про-
тистояти соціальному тиску. 

Олександра Носова, 
президент Учнівського самоврядування 

Шевченківського професійного аграрного ліцею
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ЗВІТУЄ УЧНІВСЬКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Щороку  у кінці вересня  у ДНЗ 
«Харківський поліграфічний центр 
ПТО» проходять збори Парламен-
ту учнівського самоврядування. 
Оновлення його складу відбувається 
за ініціативи  самих учнів. Тому в 
кожній навчальній групі  спочатку 
проводяться вибори кандидатів, які 
готують  свої передвиборчі  програ-
ми.

Цьогорічні вибори були не менш 
цікавими. Кандидати на  посаду пре-
зидента підготували програми, в яких 
виклали основні погляди на  зміст 
роботи парламенту навчального за-
кладу. Майже у всіх програмах мова 
йшла  про проведення змістовної 
позаурочної  роботи, організацію 
гуртків  за інтересами, проведення 
конкурсів,  цікавих зустрічей. До но-
вого парламенту ввійшли найбільш 
креативні, здібні, ініціативні та 
цілеспрямовані  учні.

Обрані члени парламенту 
відрізняються один від одного харак-
тером, світоглядом, інтересами. Тому 
в нашому колективі нерідко виника-
ють суперечки, але в процесі обго-
ворення завжди знаходимо спільне 
рішення.

Під час одного з перших засідань 
парламенту було одноголосно 
вирішено більше уваги приділяти 
популяризації здорового способу 
життя, оскільки ця тема актуальна се-
ред сучасної молоді.

Для того, щоб донести до всіх 
важливість ведення здорового 

способу життя, ми придумали ло-
зунг: «Здоровий спосіб життя – це 
модно!». Зробивши акцент на понятті 
«модно», нам вдалося привернути 
увагу більшої частини учнів до цієї 
важливої теми.

Першим кроком у цьому напрямку 
було проведення акції «Наркотикам 
– НІ!» спільно з «Фондом спасіння 
дітей та підлітків України від 
наркотиків», до якої були залучені всі 
учні першого курсу. Згодом нам вда-
лося організувати перегляд докумен-
тального фільму і провести засідання 
круглого столу за темою: «Алкоголю 
– НІ!». 

Не обмежившись тільки пока-
зом фільму, ми вирішили створити 
інформаційний стенд, присвячений 
цій проблемі. Крім того,  на власно-
му прикладі члени Парламенту, про-
демонстрували  всьому центру свою 

прихильність до здорового способу 
життя, взявши активну участь у зма-
ганнях з оздоровчого туризму. 

Дбаючи про навколишнє сере-
довище, кожна група систематично 
стежить за чистотою  прикріпленої 
території, працює під девізом: «Бо-
ремося за чистоту разом». Цю роботу 
координує комітет з питань екології.

Учнівське самоврядування багато 
уваги приділяє організації дозвілля 
наших учнів. Члени парламенту бе-
руть активну участь у проведенні 
культурно-масових заходів: концертів, 
екскурсій, святкових подій. 

Цікаво проходять заходи, 
присвячені видатним діячам ми-
стецтва, культури і науки. Увесь 
педагогічний колектив, а особли-
во викладачі української мови та 
літератури, надихають нас на прове-
дення та участь у заходах, присвяче-
них 200-річчю з дня народження Т.Г. 
Шевченка. 

Наш учнівський парламент – це 
колектив небайдужих, активних 
однодумців. Ми прагнемо реалізувати 
наші плани і мрії, щоб усім в 
поліграфічному центрі було цікаво, 
щоб кожен учень міг проявити  свої 
здібності. 

Овчаренко Геннадій,
 голова редакційно-художнього 

комітету
ДНЗ «Харківський поліграфічний 

центр ПТО»
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Упродовж 2012/2013 н.р. у ПТНЗ 
області впроваджено й активно розви-
вається учнівське самоврядування.

Координація розвитку учнівського 
самоврядування відбувається на основі 
двосторонньої Угоди між Головним 
управлінням освіти і науки ХОДА та 
обласною радою учнівського самовря-
дування ПТНЗ області від 14 листопада 
2007 року та відповідно до плану спіль-
них дій на виконання Угоди.

До плану роботи обласної ради 
учнівського самоврядування входять 
різноманітні заходи, в яких викорис-
товуються інтерактивні та інноваційні 
форми роботи. Усі ці заходи спрямовані 
на формування в учнів високих мораль-
них якостей, уміння співпрацювати на 
принципах рівності та толерантності, 
почуття патріотизму, національної 
гідності, любові до рідного краю, під-
вищення громадянської активності, 
зацікавленості до обраної професії.

1. Обласний збір лідерів 
учнівського самоврядування 

ПТНЗ області.
Учнівське самоврядування в ПТНЗ 

розглядається як система громадського 
виховання, що стала актуальною в 
сучасному світі, основне завдання 
якої – виховати лідера, справжнього 
громадянина і патріота своєї держави, 
навчити демократичному спілкуванню, 

розвинути його творчі здібності.
Саме з метою оволодіння вищеназ-

ваними якостями, знаннями, уміннями 
та навичками Науково-методичним 
центром професійно-технічної освіти 
у Харківській області разом з обласною 
радою учнівського самоврядування два 
рази на рік проводяться обласні збори 
лідерів учнівського самоврядування за 

темою: «Розвиток творчого потенціалу 
лідерів – шлях до успіху».

До програми обласних зборів у 
2012/2013 н.р. увійшли питання: вибо-
ри президента обласної ради учнівсько-
го самоврядування; звіти керівників 
постійно діючих комісій учнівського 
самоврядування ПТНЗ області; обгово-
рення плану роботи на наступний на-
вчальний рік; виступи з досвіду роботи 
лідерів учнівського самоврядування 
ПТНЗ; презентація обласної газети 
«Вісник самоврядування» під девізом 
«Молодь хоче бути почутою» та ін.

2. Обласна школа лідерів 
учнівського самоврядування 

ПТНЗ області.
Виховання ініціативної молоді, 

здатної приймати важливі само-
стійні рішення, неможливе без ши-
рокого залучення учнів до участі 
в управлінні справами навчальних 
закладів через організацію колектив-
ної творчої діяльності та учнівського 
самоврядування.

Прикладом цього є Школа лі-
дерів учнівського самоврядування 
професійно-технічних навчальних за-
кладів Харківської області. Це молодіж-
на громадська організація учнівського 
самоврядування, що працює 7 років на 
благо учнів та молоді Харківщини. За 
час свого існування обласна школа лі-
дерів виховала понад 300 ініціативних 
та енергійних молодих людей, щороку 
поєднуючи 47 лідерів ПТНЗ міста та 
області. 

Традиційними стали презентації ко-
лективних творчих справ, конференції, 
тренінги, де молодь вчиться спілкува-
тися, висловлювати власну точку зору, 
керувати собою та колективом.

3. Інформаційно-видавнича 
діяльність лідерів учнівського 

самоврядування.
За ініціативою учнівських пар-

ламентів ПТНЗ обласна рада учнів-
ського самоврядування з 2011 року 
започаткувала випуск газети «Вісник 
самоврядування», на сторінках якої 
висвітлюються актуальні молодіжні пи-
тання, такі як: проведення учнівських 
акцій, круглих столів, конференцій, 
конкурсів плакатів, днів здоров’я, Дня 
Святого Миколая, днів толерантності, 
волонтерського руху та ін.

Газета друкується 1 раз на рік 
і розміщується на порталі «Профе-
сійно-технічна освіта Харківської 
області».

4. Створення Інтернет-сайта 
«Я – лідер!» та молодіжного Форуму 

«Нова генерація лідерів».
З метою пропаганди та активізації 

діяльності учнівського самоврядуван-
ня, поліпшення доступу учнів, батьків 
та педагогів до інформації щодо ді-
яльності учнівського самоврядування 
ПТНЗ у 2011 році Науково-методичним 
центром професійно-технічної освіти 
у Харківській області засновано 
Інтернет-представництво Школи лі-
дерів, створено учнівський сайт 
«Я – лідер!» (http://2011liter.judo.com/) 
та форум «Нова генерація лідерів» 
(http://liderforum.ukrainanforum.net), де 
учнівська молодь за допомогою тех-
нологій інтерактивного спілкування 
може презентувати свою діяльність та 
обмінюватись думками.

10 НАЙПОМІТНІШИХ ЗАХОДІВ ЗА УЧАСТЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2012/2013 н.р.
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5. Профорієнтаційний захід – 
свято професійно-технічної освіти 

Харківщини.
Наймасштабнішим щорічним об-

ласним профорієнтаційним заходом є 
проведення свята професійно-технічної 
освіти Харківщини. У 2013 році 
свято відбулося на території навчально-
спортивного комплексу Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» за темою 
«Робітнича професія – запорука сталого 
розвитку економіки Харківщини». В 
організації та проведенні свята активну 
участь взяли лідери учнівського само-
врядування ПТНЗ. 

У рамках заходу були організовані: 
виставка технічної та декоративно-
прикладної творчості учнів ПТНЗ за 
участю підприємств-замовників робіт-
ничих кадрів, презентація робітничих 
професій, показ трудових прийомів, 
демонстрація моделей одягу та зачісок, 
робота консультаційних пунктів із про-
фесійної орієнтації молоді Харківського 
обласного центру зайнятості, надання 
безоплатних послуг відвідувачам 
свята, парад учнівської молоді ПТНЗ у 
професійному одязі й виступи кращих 
колективів художньої самодіяльності 
професійно-технічних навчальних за-
кладів Харківської області. 

6. Всеукраїнський конкурс-захист 
сучасної моделі навчального закладу 

«Школа сприяння здоров’ю».
З метою реалізації державної 

політики щодо зміцнення здоров’я 
дітей та учнівської молоді, подаль-
шого розвитку мережі шкіл сприяння 
здоров’ю Науково-методичним цент-
ром професійно-технічної освіти у 
Харківській області у 2012 році про-
водився обласний етап Всеукраїнсько-
го конкурсу-захисту сучасної моделі 
навчального закладу «Школа сприяння 
здоров’ю».

Переможці ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
визнані переможцями у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту су-
часної моделі навчального закладу 
«Школа сприяння здоров’ю» (наказ 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 23.08.2012 № 945). 

Моделі шкіл сприяння здоров’ю 
ПТНЗ побудовані на розумінні здоров’я 
як стану фізичного, духовного і со-
ціального благополуччя, а не тільки 
відсутністю хвороб і фізичних вад. 
Лідери учнівського самоврядування 

плідно працювали над створенням 
своїх моделей. У ПТНЗ області набули 
поширення такі форми роботи, як лекції 
лікарів наркологів для учнів та батьків, 
виховні години, семінари, круглі столи, 
брейн-ринги, творчі конкурси, виступи 
агітбригад тощо.

Мережа шкіл сприяння здоров’ю на 
сьогодні налічує 44 ПТНЗ.

7. Розвиток волонтерського руху 
ПТНЗ.

У професійно-технічних навчаль-
них закладах Харківської області 
триває розвиток волонтерського руху, 
що забезпечує становлення громадян 
нового типу: мобільних, творчих, за-
взятих і відповідальних.

Волонтерський рух для молодих 
людей – це можливість самовдоско-
налення і реалізації себе у служінні 
народу.

У ПТНЗ області за ініціативою ліде-
рів учнівського самоврядування створе-
ні та діють 38 волонтерських осередків, 
кількість учасників волонтерського 

руху у ПТНЗ становить 1456 учнів.
Учасникам волонтерського руху в 

ПТНЗ проводиться просвітницька ро-
бота з профілактики негативних явищ 
у молодіжному середовищі: тренінги 
щодо формування навичок здорового 
способу життя молоді, лекції, бесіди, 
круглі столи спеціалістів: нарколога, 
психолога, венеролога, сексолога, 
гінеколога, соціальні опитування і 
дослідження, благодійні акції, збір ма-
теріальної допомоги, навчання лідерів 
волонтерського руху.

У ПТНЗ області створено проекти, 
які були представлені на Міжнародному 
конкурсі волонтерських проектів 
«Служіння заради миру» та увійшли до 
10 кращих.

8. Участь учнівської молоді в 
обласних конкурсах художньої та 

технічної творчості.
У навчальних закладах профтехос-

віти Харківщини вже склалась система 

роботи щодо естетичного виховання, 
збагачення духовного світу підлітків. 
Особливе місце в естетичному вихо-
ванні займає художня самодіяльність 
та технічна творчість. Усього в ПТНЗ 
області працює 207 гуртків худож-
ньої самодіяльності та 116 технічної 
та декоративно-прикладної творчості. 
Кожного року учнівська молодь бере 
участь  в обласних конкурсах художньої 
та технічної творчості. Також за планом 
роботи учнівського самоврядування 
проводяться фестивалі російської на-
родної творчості «Таліца», тематичні 
вечори, присвячені знаменним датам та 
історії Слобожанщини.

9. Участь учнівської молоді 
у тренінгах за проектом 

Міжнародного благодійного фонду 
«СНІД Фонд Схід. Захід».

З метою забезпечення підлітків та 
молоді комплексною фаховою допомо-
гою на основі принципів дружнього під-
ходу до подолання проблем, пов’язаних 
із збереженням здоров’я у рамках 
проекту Міжнародного благодійного 
фонду «СНІД Фонд Схід. Захід» у 23 
ПТНЗ проводились тренінги з питань 
обізнаності учнів із профілактики секс-
бізнесу та торгівлі людьми, якими було 
охоплено 840 учнів.

10. Участь лідерів у тренінгах за 
програмою «Сприяння просвіт-
ницькій роботі «рівний-рівному» 

серед молоді України щодо здорового 
способу життя».

У ПТНЗ області активно впро-
ваджується просвітницька програма 
«рівний-рівному».

Заняття  з підлітками спрямовані 
на стимулювання творчої та соціальної 
активності, створення умов для їхньої 
самореалізації в якості лідерів-тренерів 
щодо здорового способу життя.

Кількість залучених до програми 
учнів у 2012/2013 н.р. складає 1245 осіб 
із 64 груп.

О.В.БРОНСКОВА, 
методист НМЦ ПТО



           Всі разом ми збираємось так часто,
          Владнати всі проблеми нам підвласно.
          Країну  нашу хотіли б ми змінити,
          Щоб кожен міг  у ній добро творити. 

                   Ліцеїв в Слобожанщині багато:
                   В них кожен здатен  всі проблеми подолати,  
                   Нам  двері для навчання всі відкриті
                   Багато що залежить від цієї миті!

           Вкраїна мила! Я до тебе  лину,
           Бо  тут моє  коріння, бо тут  моє життя!
           Я в ній живу, бо тут моя родина, 
           Я вірю, що настане щасливе майбуття!

      Ми доб’ємось всього, чого бажаємо,
       В що віримо, що серцем відчуваємо.

            Зробімо перший крок, а  далі їх багато,
                    Бо  здатні ми і гори підкоряти!
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