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          Вибір за тобою

Людина у своєму житті постійно 
стикається із проблемою вибору. 
У той же час участь у виборах – це 
прояв соціальної відповідальності, 
політичної і правової культу-
ри кожного громадянина. Саме в 
такій атмосфері 23 жовтня 2014 
року відбулися вибори президента 
учнівського самоврядування ДЗО 
Центру професійно-технічної освіти 
№2 міста Харків. Згідно з Положен-
ням про вибори президента, канди-
датом на цю посаду міг стати учень 
Центру, який користується автори-
тетом у групі, училищі, гуртожит-
ку, показує гарні успіхи в навчанні, 
тому активним виборчим правом була 
наділена значна частина учнів нашо-
го навчального закладу.

У виборчій комісії протягом 
першого передвиборчого тижня 
зареєструвалися п’ять кандидатів: 
учениця І курсу групи «Секретар 
керівника» Юлія Денисова, учень 
ІІ курсу групи «Слюсар з ремон-
ту автомобілів» Віталій Найденко, 
учень І курсу групи «Слюсар з ре-
монту автомобілів, зварник» Антон 
Рабінович,  учениця І курсу групи 
«Секретар керівника» Христина Чер-
нишкова, учениця ІІ курсу групи «Се-
кретар керівника» Елеонора Шешеня. 
Усі кандидати виявилися гідними 

очолювати учнівське самоврядування 
і мали велике бажання зробити Центр 
кращим.

З першого дня передвиборчої 
кампанії штаб кожного кандидата 
розгорнув активну діяльність: вико-
ристовувалися різноманітні агітаційні 
матеріали із переконливими закли-
ками голосувати за того чи іншого 
кандидата, у тому числі й виступи 
агітаційних команд. 

14 жовтня в холі Центру були 
організовані дебати за участю 
кандидатів та груп їх підтримки. 
Кожен із кандидатів мав змогу ви-
ступити із власною передвиборчою 
програмою, представити себе і свою 
команду, розповісти про свою май-
бутню діяльність у разі обрання його 
президентом учнівського самовря-
дування. Так, наприклад, було за-
пропоновано облаштувати в сучас-
ному стилі місце для буфету й зони 
відпочинку, а також організувати в 
навчальному закладі радіостудію. 
До виступів кандидати у прези-
денти учнівського самоврядування 
підійшли творчо: були підготовлені 
комп'ютерні презентації, демон-
струвалися власні таланти і виступи 
агітбригад. У цілому, всі кандидати 
виглядали гідно, а їх презентації ви-
кликали значний інтерес у  майбутніх 
виборців.

23 жовтня 2014 року відбулися 
вибори президента учнівського са-
моврядування в ЦПТО №2. Для 
участі у виборах зареєструвалися 360 
виборців, 305 з яких (84,7 %) взяли в 
них участь. Зважаючи на серйозність 
заходу, були використані справжні 
кабінки для голосування виборців та 
урна. Вибори пройшли дуже активно 
Усі уважно та зацікавлено слідкували 
за перебігом учнівського голосуван-

ня. Порушень у процедурі виборів 
виборчою комісією не зафіксовано. 
Претензій та зауважень з боку 
спостерігачів від кандидатів на пост 
президента до виборчої комісії не 
надійшло.

За результатами підрахунку 
голосів зі значним відривом від 
конкурентів на виборах перемогла 
Елеонора Шешеня. Віце-президентом 
Центру став Антон Рабінович. Інші 
три учасники виборчих перегонів 
обійняли посади членів учнівської 
ради.

30 жовтня 2014 року в Центрі 
ПТО №2 відбулась урочиста 
інавгурація президента учнівського 
самоврядування. В урочистій 
святковій обстановці нашим лідерам 
були вручені посвідчення і подя-
ки. Директор Центру Геннадій 
Джамалдінович Амірбеков і заступ-
ник директора з навчально-виховної 
роботи Ірина Олександрівна Колеснік 
привітали лідерів учнівського са-
моврядування та побажали їм бути 
гідними свого звання, ніколи не втра-
чати прихильності й довіри виборців. 
Окрім того, минулорічний лідер 
учнівського самоврядування Діана 
Худайбердієва передала новообрано-
му лідеру відеопривітання.

Президент учнівського самовря-
дування перед широкою аудиторією 
учнів і працівників Центру виголосив 
клятву, пообіцявши гідно виконувати 
покладені на нього обов’язки та по-
важати кожного члена учнівського 
колективу.

Анастасія Нікітіна, член ради 
учнівського самоврядування ДЗО 
Центр професійно-технічної освіти 
№ 2 м. Харкова
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Ми –  патріоти нашої землі!
Добро, любов, патріотичні по-

чуття до Батьківщини… Останнім 
часом ці слова досить  часто чуємо 
на телебаченні і радіо, у навчально-
му закладі.  Справді,  варто замис-
литися, чи можемо ми робити добро 
безоплатно, чи вміємо любити щиро 
і що означає «бути патріотом своєї 
Батьківщини».

Мабуть, поняття «творити до-
бро» варто  ототожнювати з діяльністю 
волонтерів, бо це вони, жертвуючи 
своїм часом, матеріальним достатком, 
а інколи і здоров’ям,  творять добро 
для інших, надаючи допомогу тим 
людям, кому вона необхідна. Із волон-
терством у нас в училищі складається 
якось не дуже, хіба що у грудні, коли 
проводимо тиждень доброчинності, а 
зібрані речі та гроші віддаємо до ди-
тячого будинку. Про любов теж якось 
багато не напишеш, це почуття дуже 
особисте: любов до батьків, до ближ-
нього, до рідної землі.

А чи не тотожними є поняття 
«любов» і «патріотизм»? Чи є у нас 
патріотичні почуття? Мало хто з нас 
замислювався над цим. Живемо в 
Україні, а чи любимо ми свою землю 
– не знаємо.  Над цим питанням нам 
довелося замислитися в жовтні, коли 
психолог Олександра Олександрівна 
Гарна-Зайко проводила у групах 
анкетування стосовно пробле-
ми національної самосвідомості. 
Більшість учнів нашого училища 
навіть на перервах обговорювали пи-
тання анкети. 

Тому на одному із засідань 
ради учнівського  самоврядуван-
ня ми, обговорюючи цю проблему, 
дійшли думки, що любити землю, 
на якій живеш, треба ще навчитися. 
Але яким чином? Довелося навіть за-
прошувати на засідання, окрім пси-

холога і соціального педагога, ще 
й Тетяну Олександрівну Картавих 
– голову методичної комісії класних 
керівників та майстрів виробничого 
навчання. Спільними зусиллями був 
створений проект. Тему не стали ви-
гадувати, а вирішили, що всі заходи, 
які будуть відбуватися у групах, мати-
муть назву «Україна – єдина країна». 

Проект передбачав пошуково-
дослідницьку роботу, у тому 
числі створення сценаріїв та 
мультимедійних презентацій, випуск 
стіннівок. А найцікавіше розпочалося 
тоді, коли кожна група представила 
свою частину проекту. Представлені 
доробки  зуміли зацікавити.

Варто відзначити учнів групи 
ОКВ БК-2, які здійснили  пошукову 
роботу і  представили  дослідження 
на тему «Ремесла українців». Учні  
зібрали старовинні вишивані сороч-
ки, рушники, різноманітний глиня-
ний посуд, речі домашнього вжитку: 
вугільні праски, веретена, кужелі та 
інші речі, а свої знахідки супроводжу-
вали розповідями про те, як ці речі ви-
користовувалися в побуті українців.

Мультимедійна презентація  
учнів групи ОКВ ЕОМ-11 розповіла 
про видатних особистостей 
Харківщини: родину Алчевських, 
архітектора Олексія Бекетова, лікаря 

Леонарда Гіршмана, засновника 
Харківського університету Василя 
Каразіна, співачку Клавдію Шуль-
женко, режисера Леоніда Бикова, 
олімпійську чемпіонку Яну Клочкову. 
Приємною несподіванкою  стало те, 
що відомий тележурналіст телекана-
лу «Інтер» Андрій Цаплієнко   теж 
виявився харків’янином.

Мандрівка історичними 
місцями України, представлена  учня-
ми групи          ОКВ-4, розповіла про 
відомі та маловідомі  фортеці України 
і викликала неабиякий інтерес. Ми 
здійснили віртуальну подорож  від 
Мукачевського, Підгірського, Олесь-
кого замків до руїн Херсонеса. 

Кожна презентація – це пізнання 
рідної України, її минулого та сучас-
ного. У кожному виступі звучала лю-
бов до Батьківщини, гордість за свій 
народ і повага до нього.

 Для кожної людини її рідний 
край – найдорожчий та наймиліший 
серцю. Це той клаптик землі, що 
привітав її в день народження, 
край, де минули дитячі роки, де жи-
вуть найрідніші люди. Такі почуття 
зрозумілі, вони природні. Наша країна 
– це велика родина, де всі живуть 
спільними радощами та проблемами. 
Тому ми відчуваємо свою причетність 
до всього і відповідальність за все, що 
відбувається в нашій державі. І ми, 
учні,  усвідомлюємо: майбутнє нашої 
держави  залежить саме від нас, мо-
лодого покоління, якому доведеться 
взяти на себе всю відповідальність за 
долю Укpаїни. 

Софія Савченко, президент 
учнівського самоврядування ДНЗ 
«Харківський поліграфічний центр 
ПТО» 
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Спогади першокурсника
Я – першокурсниця. Така ж, як 

і 140 моїх однокурсників, які при-
йшли разом зі мною навчатися до 
Харківського вищого професійного 
училища будівництва. Я – член 
учнівського парламенту учили-
ща і відповідаю за випуски нашої 
учнівської газети «Молодіжка – 25». 
У цій замітці я хочу поділитися з вами 
тими почуттями, які викликав у нас 
вересень, – перший місяць навчання 

в училищі.
 Подив і радість. Знову згадую  

урочисту  лінійку, присвячену Дню 
знань. Скільки уваги і добрих поба-
жань нам, звичайним дівчатам і хлоп-
цям?

 Пісні і танці другокурсників – 
для нас, повітряні кульки в небі – для 
нас, і найголовніше – ми увійшли у 
дружню учнівську сім'ю училища 
будівництва, яку очолює директор 
Сорокін Іван Миколайович.

Гордість. Тоді ми ще не знали, 
що вересень присвячений нам – пер-
шокурсникам. Училище знайоми-
лося з нами, ми знайомилися з учи-
лищем, педагогами, один з одним. 
І таким показовим заходом стала 
зустріч випускників училища мину-
лих років з нами, першокурсниками, 
організована заступником дирек-
тора з навчально-виховної роботи 
Фурсовою Т.О. Коли ми побачили 

випускників, то гордістю наповнили-
ся наші серця: нас будуть навчати ви-
пускники нашого училища, викладачі 
вищої категорії: майстер виробничого 
навчання Борисенко О.В., викладач 
спецтехнології Беркута В.М., стар-
ший майстер Бабенко Т.П. Ми слу-
хали їх і розуміли, що зробили пра-
вильний вибір. Тепер справа за нами 
– ми повинні стати професіоналами у 
своїй майбутній діяльності.

Натхнення і відповідальність. 
І прийшов день, до якого ми (актив 
кожної групи) готувалися протягом 

місяця, – День першокурсника. У цей 
день відбувся конкурс талантів. Кож-
на група писала свій оригінальний 
сценарій виступу, ставлячи за мету 
розповісти, чого ми встигли навчи-
тися за місяць, наскільки здружили-
ся, і показати всі свої творчі таланти. 
Усі ретельно готувалися, проводячи 

самостійно тривалі репетиції, адже 
кожен хотів показати, на що він зда-

тен. Комісія парламенту з організації 
дозвілля, яку очолює Таня Сидора,  
ретельно відбирала номери на кон-
курс, писала сценарій концерту, про-
водила репетиції і затверджувала 
ведучих. Наш перший самостійний 
конкурс творчості відбувся при по-

вному аншлазі. Ми співали, танцю-
вали, грали на різних інструментах, 
розповідали вірші, показували сцен-
ки і навіть гімнастичні номери. Пере-
можцем конкурсу стала група КК-5, 
майстер – Супрун О.М., староста  – 
Богдан Ємелін.

Надія і  впевненість. Певна річ, 
ми раділи за переможців. Не лише  
тому, що вони були сильнішими і 
талановитішими, а й тому, що спільна 
підготовка до конкурсу нас згур-
тувала. Звичайно, ми відчували і 
прикрощі, і розчарування, але були 
сповнені надії, що попереду нас че-
кають нові заходи, нові конкурси, і 
наша  перемога ще попериду. Голов-
не, що ми разом і налаштовані пере-
магати.

Тетяна Захаренко, член парла-
менту училища ДПТНЗ «Харківське 
вище професійне училище 
будівництва»
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Міс профтехосвітяночка – 2014
28 листопада 2014 року в  

ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище будівництва» було проведе-
но конкурс «Міс профтехосвітяночка. 
Краща з кращих». Організаторами 
заходу стали члени учнівського пар-
ламенту. Переможниць визначало 
журю у складі адміністрації учи-
лища, педагогів, та представників 
учнівського парламенту.

На перемогу претендува-
ли десять учасниць, які у процесі 
змагання повинні були прояви-
ти свої найкращі якості, такі як 
жіночність, усвідомлення особистої 

неповторності й унікальності, 
упевненість  у собі, кмітливість, 
фантазію, винахідливість, 
багатогранні творчі уміння та 
здібності, артистизм, акторську 

майстерність.
Ведучими свята дівочої краси 

стали: учень II курсу  Дмитро  Ка-
лашник  та учениця I курсу  Тетяна 
Сідора.

До програми заходу входили 
конкурси, що дозволили визначити 
переможниць у певних номінаціях: 
«Дефіле», «Розумниця», «Диво 
творчості», «Леді всіх часів», «Я- 
модельєр!…», « Мій улюблений де-
серт».

Усі учасниці зуміли показати 
свої найкращі якості, справивши гар-
не враження на глядачів і суддів.

Згідно з рішенням журі, кож-
на з дівчат отримала перемогу в 
певній номінації. А звання «Міс 
профтехосвітяночка – 2014» отримала  
учениця I курсу  № 3 групи  професії 
«Кухар-кондитер» Діана Оввян.

Учасниць конкурсу вітали ди-
ректор училища Сорокін І.М. та  го-
лова профспілки училища Снегірьова 
О.І. 

  Дмитро Винокуров, член 
учнівського парламенту ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне учили-
ще будівництва»

Немає Нічого Неможливого
Святкова атмосфера, квіти й 

усмішки радують усіх… Хлопці 
ЦПТО №3  на один день помінялися  
місцями зі своїми викладачами і поба-
чили  учнівське життя з іншого боку. 
За традицією, цей день розпочався 
з урочистого передавання повнова-
жень учням-дублерам. Керівництво 
навчальним закладом взяв на себе 
віце-президент Олександр Хатнянсь-
кий, який цього дня був директором 
ЦПТО №3, а допомагав йому я, Сте-
пан Ігнатов, бо виконував обов’язки 
заступника директора з навчально-
виховної роботи.

Нова адміністрація проводила 
рейди, перевіряючи уроки із таких 
предметів: спеціальна технологія, 
економіка, хімія, біологія. Уроки з 
багатьох навчальних предметів ста-

ли цього дня особливо цікавими 
для нас. Варто зазначити, що 
дублери-педагоги використовува-
ли комп'ютерні технології та ігрові 

форми проведення уроків.  Пізніше 
хлопці-викладачі ділилися таки-
ми своїми враженнями, наприклад: 
«Проводячи уроки, я зробив для себе 
висновок, що робота вчителя є важ-
кою, але цікавою, потребує великих 
знань, упевненості, підходу до учнів 
і терпіння».

День самоврядування завершив-
ся підсумковою лінійкою керівників 
та лідерів учнівського самоврядуван-
ня, під час якої хлопці обговорили 
результати своєї діяльності і презен-
тували відеозвіт  цього заходу.

Складно, але дуже цікаво ке-
рувати своїми ровесниками, адже 

розумієш, що саме керівник несе 
відповідальність за будь-яку роботу 
всього навчального закладу. Досяг-
нення цього дня стали неоціненним 
досвідом, залишивши в нашій пам'яті 
незабутні враження та спогади на все 
життя. 

День самоврядування 
запам'ятається не лише учням, а й ви-
кладачам  як один із найяскравіших 
і найцікавіших днів нашого життя у 
професійно-технічному навчальному 
закладі, а ця традиція збережеться й 
наступного року.

Степан Ігнатов, президент 
учнівського самоврядування ДПТНЗ 
«Центр професійно-технічної освіти 
№ 3 м. Харкова»
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Акція «Дорогою добра»
Волонтери гуртожитку 

Харківського вищого професійного 
училища сфери послуг 18 груд-
ня 2014 року провели акцію «До-
рогою добра» з метою подарувати 
свято військовослужбовцям із зони 
АТО, які перебувають на лікуванні у 
військовому шпиталі. 

Хочеться зазначити, що воїни, 
незважаючи на свої рани та каліцтва, 
зустріли нас дуже радісно і тепло. 

Запитували, звідки ми, якої професії 
навчаємось. Розповідали про те, де во-
ювали, як знайшли нових побратимів, 
як спілкувалися з місцевим населен-
ням, жартували та розповідали цікаві 
історії, які нас дуже вразили.

Незважаючи на те, що відвідини 
відбулися напередодні Дня Свято-
го Миколая, воїни-герої зраділи не 
стільки нашим подарункам до свя-
та, як спілкуванню з нами. Їм дуже 

хотілося розповісти нам про себе, 
про своїх друзів, рідних, почути наші 
розповіді. І ми помітили ось що: коли 
вони згадували свій дім, своїх рідних, 
їхні обличчя ставали замисленими 
та сумними. Наші дівчата-волонтери 
пообіцяли приходити до них якомога 
частіше й добрим словом і турботою 
допомагати їм в одужанні. 

Ми знаємо, що у професійно-
технічних навчальних закладах 
м.Харкова й області навчається бага-
то молодих людей, які займаються во-
лонтерською діяльністю. Запрошуємо 
й інших знайти час та проявити  ба-
жання відвідати і підтримати наших 
захисників у такий нелегкий та скрут-
ний для них час.

Анастасія Кудінова, волонтер 
ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище сфери послуг»  

Свято «До нас завітав Святий Миколай»
19 грудня 2014 року в 

Харківському вищому професійному 
училищі сфери послуг відбулося свя-
то «До нас завітав Святий Миколай», 
у якому взяли участь усі учні учили-
ща, а це понад 300 осіб. Для них був 
накритий святковий стіл із солодо-
щами, а для учнів пільгової категорії 
були підготовлені ще й подарунки та 
матеріальна допомога. 

Це чудове свято відбулося за-
вдяки підтримці Харківської обласної 
організації працівників житлово-
комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового обслуго-
вування населення, профспілкового 
комітету училища та спонсорів із 
дріжджового заводу. 

Організаторами цього свята 
стали члени учнівського парламен-
ту училища: Анастасія Полякова, 
Анастасія Кудінова, Вероніка Зима, 
Марина Апалькова, Марія Старухіна, 
Юлія Романова. Вони із задоволен-
ням прикрасили наш зал, накривали 
святкові столи, готували подарунки, 
щедро і привітно зустрічали гостей. 
Але найприємнішим було те, що в 
цьому святі брали участь усі учні із 
дев’ятнадцяти навчальних груп. За 
сімейним столом разом із учнями 
були їхні наставники. Свято тривало 

більше трьох годин. І весь цей час 
у залі панували радісний настрій, 
веселощі, жарти і сміх. Учні вітали 
один одного з наступаючими свята-
ми, дякували організаторам та спон-

сорам за теплий прийом і душевну 
щедрість, за проявлену турботу і 
святковий настрій. Святий Миколай 
порадував усіх.

Щиро привітали всіх учнів із 
Днем Святого Миколая і побажали 
всього найкращого – миру, злагоди, 
любові та добра адміністрація ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне учи-
лище сфери послуг» та соціально-
психологічна служба.

Анастасія Полякова, прези-
дент учнівського парламенту ДПТНЗ 
«Харківське вище професійне учили-
ще сфери послуг» 
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«Червону стрічку носять не байдужі!»
Учнівське самоврядування ДНЗ 

ХВПУ № 6 є потужним об’єднанням 
соціально активної молоді, яка бере 
участь у вирішенні актуальних про-
блем сьогодення. Члени учнівського 
парламенту училища – активні 
організатори й учасники концертів, 
екскурсій, творчих вечорів, акцій та 
виховних годин.

1 грудня, у Всесвітній день бо-
ротьби зі СНІДом, людство згадує 
про те, яку серйозну загрозу для жит-
тя людей несе ця глобальна проблема 
- СНІД. 

Для України ця проблема є 
надзвичайно актуальною, тому що 
Україна має найвищий в Європі тем-
пи поширення ВІЛ-інфекції. Щоден-
но ВІЛ діагностують 58 українцям. 
На сьогодні в Україні кожна сімдесята 
людина у віці від 15 до 45 років живе 
з діагнозом ВІЛ/СНІД. І більшість із 
них – це молоді люди віком від 15 до 
25 років.

Саме тому, усвідомлюючи 
всю важливість цієї проблеми та 
відповідальність за наше спільне 
майбутнє, органи учнівського само-
врядування традиційно провели в 

училищі акцію «Червону стрічку 
носять не байдужі!». Головна мета 
акції – привернути увагу до проблем 
поширення СНІДу серед українців, 
показати, що ми – молоді, активні, 
життєрадісні та сильні, здатні про-
кладати шляхи в майбутнє, здатні 
чинити опір навіть цьому, поки що не 

здоланому людством, звіру. Ми буде-
мо робити все від нас залежне, щоб 
подолати цю хворобу!

Під час підготовки до прове-
дення акції всі навчальні групи взяли 
участь у конкурсі стіннівок «СНІДу 
– ні!», серед яких були відзначені 
найкращі. У читальній залі училища 
була оформлена книжкова виставка 
«Твоє життя – в твоїх руках».

У рамках акції для всіх учнів учи-
лища було проведено бесіду: «Пер-
винна профілактика ВІЛ-інфекції/
СНІДу». Практичний психолог Пав-
лова Т. В. підготувала та провела в 
навчальних групах виховну годину на 
тему: «Зупинимо СНІД, доки він не 
зупинив нас». Голова інформаційного 
центру училища Анастасія Кравцо-
ва підготувала та продемонструвала 
презентацію «1 грудня – Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом».

Завдяки заходам, проведеним 
під час акції, ми дізналися, що являє 
собою ВІЛ-інфекції/СНІД, які шляхи 
зараження та симптоми захворюван-
ня, які категорії населення знаходять-
ся у групі ризику тощо.

Соціальні акції завжди мають 
значний емоційний ефект. Метою 
акції було звернути увагу учнів та 
змусити їх замислитися над акту-
альною проблемою нашого часу. Ми 
обираємо життя!

Лейла Гусейнова, президент 
учнівського самоврядування ДНЗ 
«Харківсьвке вище професійне учи-
лище № 6»

Кроки до майбутньої професії
Я навчаюсь у Харківському 

професійному ліцеї залізничного 
транспорту. Моя майбутня професія – 
провідник пасажирського вагона. Цю 
професію я обрала не випадково, бо 
вже давно  пов'язана із залізницею: 
понад п’ять років займалася в гурт-
ку юних залізничників при малій 
Південній залізниці, що розташована 
в парку ім.Горького, маю посвідчення 
помічника машиніста  електропоїзда. 
Мені дуже подобалося там займати-
ся,  бо викладачі-професіонали одра-
зу зуміли зацікавити нас роботою на 
залізниці.  Окрім того, у нас склався 
чудовий дружній колектив. Тому,коли 
прийшов час обирати майбутню 
професію, ми довго не роздумували: 
практично всі члени нашого гуртка 
подали документи  до Харківського 
професійного ліцею залізничного 
транспорту.

Так склалося,  що в ліцеї всі 
ми стали основою навчальної групи  
«Провідник пасажирського вагона». 
Згуртував нас навколо себе Аміран 
Абашидзе – голова учнівської Ради 

ліцею, який теж займався в гуртку при 
дитячій Південній залізниці, був тут 
головою Ради юних залізничників. 
Він – творча та обдарована людина, 
працює на телебаченні, як ведучий 
нагороджений дипломами за участь у 
різноманітних конкурсах, наприклад, 
у міжнародних фестивалях шоу-
талантів «Лотос надії» та «Співуча 
площа».  

Наша група часто виступає 
ініціатором проведення різноманітних 
заходів, серед яких –  урочиста  лінійка, 
присвячена Дню знань, концерт до 
Дня вчителя, виставка робіт «Збери 
осінь у букет», концерт, присвячений 

Дню залізничника, відвідування му-
зею Південної залізниці, новорічний 
концерт тощо. Усі ці заходи ми пла-
нували та організовували самостійно, 
без жодної підказки викладачів. На-
вколо нас зібралися зацікавлені та 
небайдужі до подій у нашому на-
вчальному закладі учні, які входять 
до учнівської Ради ліцею.  Разом ми 
плануємо різноманітні заходи в на-
шому ліцеї, спільно з викладачами 
готуємось до олімпіад із профільних 
предметів, дружно пізнаємо таємниці 
майбутньої професії.

Мені подобається навчатись у 
нашому ліцеї, бо тут панує атмосфе-
ра доброзичливості, порозуміння та 
щирого бажання навчити нас усьо-
му тому, що знають наші викладачі, 
які докладають усіх зусиль для того, 
щоб ми стали справжніми фахівцями 
обраної справи.

Марина Гончаренко, учениця 
Харківського професійного ліцею 
залізничного транспорту
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Свято мужності і краси 
З нагоди Дня Збройних 

Сил України у Краснокутсько-
му професійному аграрному ліцеї 
відбулася конкурсно-розважальна 
програма «Містер ліцею».

«Сучасні хлопці… Які вони? 
Розкуті й відверті, непередбачувані 
та, навпаки, замкнуті й сором’язливі. 
Вони постійно в русі, весь вільний 
час за кермом авто чи супермодно-
го скутера або ж насолоджуються 
хітами естради. Ми, дівчата, звикли 
думати про них як про істот з іншої 
планети, тому що в них свої інтереси 
й захоплення, свої можливості 
реалізуватися в сучасному світі». 
Такими роздумами відкрили свято 
ведучі Ольга Білецька та Оксана Гот-
вянська. Відповідь на їх запитання 
не змусила довго себе чекати. Вісім 
сміливих юнаків: Дмитро Овчаренко, 
Єгор Чертков, Юрій Лукін, Олексій 
Діденко, Андрій Бичков, Костян-
тин Малько, Андрій Савко та Олек-

сандр Кравець з’явилися на сцені, 
щоб продемонструвати свої таланти, 
мужність і артистизм.

Глядачі побачили конкурсантів в 
образах Супермена, Танцівника дис-
ко, казкового Принца, Бетмена, Зор-
ро, Краснокутського козака, Вєрки 
Сердючки та Морського піхотинця.

У візитівці наші герої 
розповідали про себе, про світ своїх 
захоплень. А разом зі своїми друзя-
ми, одногрупниками на сцені рідного 
клубу вони розкривали грані свого 
таланту. Звучали солдатські пісні, 
пісні про маму, жартівливі постанов-
ки про «само волочку» та «курс мо-
лодого бійця». Зал вирував емоціями. 
Плакати, скандування – такому міг 
позаздрити будь-який футбольний 
стадіон.

Результати конкурсу зі 
збирання-розбирання автомата стали 
вирішальними для розподілу місць 
конкурсантів у турнірній таблиці.

Затамувавши подих, глядачі 
очікували на вердикт журі. І ось на 
сцені з’являється голова журі Алла 
Михайлівна Федоренко й оголошує 
результати конкурсу.

За підсумковим протоколом 
журі переможцями стали: Андрій 
Бичков (Т-38) – у номінації «Містер 
Загадковість», Костянтин Маль-

ко (Т-36) – у номінації «Містер 
Елегантність», Олександр Кра-
вець (Б-21) – у номінації «Містер 
Винахідливість», Дмитро Овчарен-
ко (ЕГЗ-29) – у номінації «Містер 
Мужність», Олексій Діденко (П-36) 
– у номінації «Містер Дружба», Юрій 
Лукін (Т-37) – у номінації «Містер 
Артистизм», Єгор Четков (ЕГЗ-30) 
– у номінації «Віце-містер ліцею», 
Андрій Савко (ЕГЗ-28) – у номінації 
«Містер ліцею-2014».

Гарний настрій глядачам та 
конкурсантам створювали учасни-
ки художньої самодіяльності Олена 
Андрієвських, Анастасія Ільїна та 
Альона Салашна. Це свято  ще раз 
довело усім, що наші хлопці справді 
розумні, веселі, кмітливі і будь-якої 
миті готові стати на захист рідної 
Вітчизни.

Юлія Суханова, президент Ради 
учнівського самоврядування Красно-
кутського професійного аграрного 
ліцею

Будьмо єдині, не залишаймося осторонь!
Під таким гаслом у Красно-

кутському професійному аграрному 
ліцеї відбувся благодійний «Ярмарок 
солідарності із солдатами АТО», який 
зініціювала Рада лідерів. Працівники 
ліцею та учні з теплом у душі та 
вірою у краще майбутнє взяли участь 
у ньому. Ніби у вулику, вирували 
емоції у фойє навчального корпу-
су, де продавалися вироби, зроблені 
власноруч: здоба та випічка, монети 
з колекцій, вироби з бісеру, малюнки, 
листівки з державною символікою, 
краснокутські червоні яблука, 
кухонні серветки. 

Майстер виробничого навчання, 
випускник ліцею Левченко Дмитро 
Вікторович виконує свій військовий 
обов’язок у Луганській прикордонній 
службі. Стриманий і скромний, він 
відразу ж відгукнувся на біду, яка 
прийшла на нашу рідну землю. Дми-
тра Вікторовича було призвано до 

лав Збройних Сил України в березні 
2014 року. І ось у жовтні він прийшов 
додому в довгоочікувану відпустку. 

З радістю сприйняли цю звістку в 
колективі ліцею. Тому на кошти, 
виручені під час проведення ярмар-
ку, були придбані і вручені загальній 
лінійці гостинці для бойових 
побратимів Дмитра Левченка. Члени 
Ради лідерів зачитали колективного 
листа до бійців – захисників України: 

„Українські солдати!

Пишаємося вами
І дякуємо щирими словами
За вашу вірність, службу,

Тепло сердець, любов і дружбу!
Ми з вами подумки:
У справах і душею –

Дорослі й учні Краснокутського 
ліцею!”

Віримо, що з цими словами сол-
датам буде легше нас захищати, вони 
будуть упевнені, що ми потребуємо 
їхнього захисту, що ми сподіваємося 
на них, віримо в них, молимося за 
них, чекаємо на них. Із таким переко-
нанням залишали лінійку педагоги та 
учні, повертаючись до своїх мирних 
домівок.

Дар’я Бузіна, член Ради 
учнівського самоврядування Красно-
кутського професійного аграрного 
ліцею
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Що мені необхідно для щасливого життя?
Думаю, що кожна людина так 

чи інакше замислюється над тим, 
що таке щастя, чи щаслива вона, а 
головне – що необхідно для щас-
ливого життя? Отже, обговорюючи 
це питання серед однолітків, актив 
учнівського самоврядування нашо-
го ліцею ініціював і провів разом із 
соціально-психологічною службою 
анкетування серед учнів. Тема ан-
кети – «Ціннісні орієнтири сучасної 
молоді».

 Виявляється, що почуття ща-
стя тісно пов’язане із ціннісними 
орієнтирами і життєвими цінностями 
людини. За результатами опитування 
вдалося скласти рейтинг життєвих 
цінностей учнівської молоді, який 
виглядає таким чином:

- здоров’я (36% опитаних);
- сім’я (25%);
- кохання (21%);
- почуття власної гідності і 

дружба (16%);
- секс і багатство (2%).
На запитання анкети «У чому 

полягає найбільша цінність життя?» 
із п’ятнадцяти можливих варіантів 
відповідей учасники опитування на-
дали перевагу п’ятьом, рейтингові 
показники яких виглядають так:

- 58%  учасників вважають 
найбільшою життєвою цінністю 
надійних друзів;

- 50% мріють знайти кохання;
- 46% вбачають її у створенні 

міцної сім’ї;
- 29% – у кар’єрному зростанні;
- 25% бажають стати порядною і 

чесною людиною.
Тому ми зробили такий 

попередній висновок: бути щасли-
вим – означає бути здоровим, мати 
надійних друзів, кохати, мріяти про 
міцну сім’ю і кар’єру, залишаючись 
при цьому порядною та чесною лю-
диною.

Логічно виникло бажання на-
малювати «картину щастя». Волон-
тери ліцею провели акцію – конкурс 
малюнків під загальною назвою «Що 
мені необхідно для щасливого жит-
тя». Працювали в навчальних гру-
пах творчо і завзято. Нарешті «кар-
тина щастя» зайняла своє місце у 
фойє ліцею і ми побачили, що саме 
необхідно молоді для щасливого жит-
тя.

Серед зображень були: сім’я, 
добробут, дружба, кохання. Та чи не 
найголовніше місце на «полотні» 

посіли малюнки про мир як уосо-
блення всіх людських цінностей. Бо 
мир дає бажання жити, працювати, 
навчатись, спілкуватись, займатись 
творчістю. Було вирішено ліцейний 
конкурс талантів провести під гас-
лом «Ми творимо, щоб щастя було 
нескінченним».

Коли людина почуває себе щас-
ливою, їй необхідно поділитися цією 
радістю з іншими. Тож на засіданні 
активу учнівського самоврядування 
ми запропонували провести круглий 
стіл і показати свою презентацію 
«Що мені необхідно для щастя?» на-
шим одноліткам із ліцею будівельних 
технологій. Розмова вийшла теплою 
і відвертою. Учасники круглого сто-
лу розмірковували над таким на-
чебто простим питанням про те, як 
це щасливе життя збудувати. Точок 
зору було чимало: хтось розумів ща-
стя як мить, для якої потрібно довго 
працювати, інші вважали, що щасли-
ве життя можливе вже за наявності 
дуже простих речей – батьків, друзів, 
гарної музики тощо. Прозвучали дум-
ки і про необхідність для щастя мод-
ного телефону чи ноутбука. І все ж 
більшість погодилася із думкою, що 
для щасливого життя нам необхідно 
так мало і так багато – почувати себе 
улюбленою дитиною в сім’ї, мати 
надійного друга, володіти перспек-
тивною професією і жити під мирним 
небом.

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

Один день із життя ліцею: свято 
«Козацькому роду нема переводу»

Сьогодні особливої ваги 
набуває процес відродження 
традицій українського козацт-
ва, бо це одночасно і процес 
національного відродження України, 
що передбачає  пробудження від сну 
людської самосвідомості і розуміння 
необхідності для України державної 
незалежності, суверенітету. Прези-
дент України, враховуючи історичне 
значення й заслуги козацтва в 
утвердженні української державності 
та його вагомий внесок у сучасний 
процес державотворення, призначив 

своїм Указом від 07.08.1999 щорічне 
святкування 14 жовтня, у день свята 

Покрови Пречистої Богородиці, Дня 
українського козацтва.  Але знання 

свого родоводу, історичних та куль-
турних надбань предків необхідні не 
лише для піднесення національної 
гідності, а й для використання кра-
щих традицій у сучасному житті.

 Ми маємо право пишатися тим, 
що Україна ніколи не поневолювала 
інші народи, а вміло захищала себе 
від ворогів. Був час, коли всю нашу 
землю загарбали й поділили між со-
бою сусідні держави. Нестерпно було 
жити українському народу в неволі. 
І почав він утікати в пониззя Дніпра, 
за пороги, у дикі степи. Утікачі нази-
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вали себе козаками, тобто вільними 
людьми. На островах, що лежали 
посеред бистрої Дніпрової води, 
вони заснували Запорозьку Січ. Ма-
буть, немає жодної людини в нашій 
багатостраждальній Україні, яка не 
знала б про славну Січ, про січове 
козацтво, їхнє лицарство, про те, що 
запорозькі козаки вважали Святу По-
крову своєю покровителькою. 

До Дня українського козацт-
ва для учнів нашого ліцею було 
організовано та проведено такі захо-
ди: інтерактивна вікторина «Чи знаєш 
ти історію українського  козацтва?», 
спортивне свято «Козацькі розваги» 
та конкурс польової каші «Мандрівка 
за народними рецептами». Метою 
проведених заходів стало ознайом-
лення учнів з історичним періодом 
козаччини, виховання в них шано-
бливого ставлення до власної історії 
і спонукання до наслідування кращих 
козацьких рис: відваги, мужності, без-
межного патріотизму, добродушності, 

безкорисності, товариськості. 
14 жовтня 2014 року в нашо-

му навчальному закладі соціальним 
педагогом Бондаренко Л.М. було 
проведено історичну вікторину «Чи 
знаєш ти історію українського  ко-
зацтва?», яка передбачала змагання 
серед учнівських команд. Головна 
мета заходу — ознайомлення учнів  із 
героїчним минулим України, зокре-
ма із періодом козаччини, вихован-
ня почуття гордості за історію своєї 
Вітчизни та її героїв. Вікторину було 
розпочато з історії становлення ко-
зацтва в Україні. Керівник вокально-
інструментального гуртка М.Я. Во-
ловик подарував усім присутнім 
музичне привітання на козацьку те-
матику. Участь у вікторині взяли учні 
груп СТ 4-1, ОКС 4-2, СА 4-3, СБ 4-4. 
Усі змагалися активно й отримали ве-
личезне задоволення від колективної 
роботи. За підсумками вікторини 
наша команда групи ОКС 4-2 із 
професії «Оператор комп’ютерного 
набору; конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія)» отримала 
перемогу. Учасники вікторини були 
нагороджені грамотами та подарун-
ками. 

Одразу після вікторини учні 
нашої групи разом з учнями інших 
груп І курсу взяли активну участь у 
спортивному святі «Козацькі роз-
ваги», яке організував керівник 

фізичного виховання Купріянов В.О. 
Активно вболівала за учасників зма-
гань група підтримки, яка підготувала 
музичне привітання під керівництвом 
керівника танцювального гуртка 
«Ясмін» Ю.М. Ділменер. Наприкінці 

свята команди учнів було нагородже-
но грамотами та призами.

Свято завершилось конкурсом 
польової каші «Мандрівка за народ-
ними рецептами», участь у якому взя-
ли учні І-ІІІ курсів.

Завершуючи свою розповідь, 
хочу побажати усім справжньої 
любові до краю, де живете, до 
України. Хочу, щоб усі ви вірили у 
щасливе майбутнє нашої держави, 
щоб уміли боротися за її оновлення. 
А для цього необхідно добре вчити-
ся, багато працювати і сподіватися на 
краще.

Богдан Ожередов, учень 
Харківського професійного ліцею ма-
шинобудування 

Зимовий бал
У нашому рідному Професійно-

технічному училищі № 32 м. Харко-
ва завжди проводяться різноманітні 
яскраві позакласні заходи з нагоди 
святкувань та відзначення пам’ятних 
дат. Але вперше було організоване 
лідерами учнівського самоврядуван-
ня і на високому рівні проведене чудо-
ве свято учнівської творчості  – Зимо-
вий бал. У цьому прекрасному дійстві 
брали участь три пари конкурсантів, 
які активно проявили себе в декількох 
цікавих номінаціях.

Шановне журі у складі 
адміністрації училища та вдяч-
на глядацька аудиторія оцінювали 
конкурсантів за такими критеріями:

- зовнішній вигляд учасників;
- підготовка домашнього завдан-

ня (класичний вальс);
- конкурс « Попелюшка»;
- конкурс для хлопців « Гороши-

на».
А на сцені відбувалося яскраве 

дійство: романтичний та чуттєвий 

вальс  змінювався кумедними кон-
курсами на кмітливість  і швидкість, 
чудові пісні дівчат поєднувалися 
із сучасними ритмами бітбоксу у 
виконанні талановитих  хлопців на-
шого училища. 

Захід пройшов на одному 
диханні: глядачі були в захваті від по-
баченого, а кількість цікавих та захо-
плюючих моментів на сцені змусили 
всіх забути про час. Члени журі довго 
не могли визначити переможців, адже 
всі учасники проявили себе я з най-
кращого боку. 

Приємно, що підготовка пар 
до конкурсу відбувалася спільно із 

класними керівниками та майстра-
ми виробничого навчання, які допо-
магали в організації постановок. Ця 
спільна праця і сприяла народженню 
свята, що запам’ятається всім учас-
никам та глядачам надовго, залишив-
ши в душі кожного з них приємні та 
незабутні враження. А ще – усі стали 
дружнішими, особливо учні першого 
курсу, які на власні очі побачили, що 
викладачі можуть бути для них і дру-
зями, що  кожен з учнів – таланови-
тий і має змогу проявити свій талант 
у творчій діяльності тут, у рідному 
училищі. 

Ми вдячні  всім учасникам цьо-
го яскравого заходу і висловлюємо 
надію, що такі свята будуть прово-
дитися у стінах нашого навчального 
заходу ще не раз, адже для цього є всі 
можливості, а головне – бажання. 

Валентина Сушко, лідер 
учнівського самоврядування 
Професійно-технічне училище №32 
м. Харків
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Ще змалечку я любила допо-
магати мамі на кухні готувати смачні 
страви для родини. Отже, коли на-
став час обирати професію, я не ва-
галася й обрала професію повара. 
Тож давайте знайомитися. Мене звати 
Юлія Саратова, я — учениця  І кур-
су Харківського професійного ліцею 
харчових технологій та торгівлі. Я 
— активна, творча особистість, тому 
й вирішила взяти участь у виборах 
до учнівського парламенту. І ось я 
президент учнівського парламенту 
«Лідер» нашого ліцею. У вересні наш 
парламент поповнився першокурсни-
ками, а разом із тим — новими ідеями 
та пропозиціями.

Учнівський парламент 
традиційно розпочав свою роботу з 
підготовки та організації, спільно з 
керівником гуртка «Молодіжний арт», 
святкової лінійки з нагоди 1 Верес-
ня. Нами були підготовлені святкові 
пісні, привітання. Це було, так би мо-
вити, наше знайомство з діяльністю 
учнівського самоврядування.  

Наступним важливим етапом 
стало перше засідання учнівського 
парламенту, на якому розглядалися 
питання плану роботи на 2014/2015 
навчальний рік, обговорювалася 
символіка учнівського парламенту і 
головні його завдання, дисциплінарні 
питання. Так, на засіданні було по-
годжено, що  «Центр дисципліни та 
порядку» учнівського парламенту 
бере на себе відповідальність за чер-
гування під час перерви в ліцеї та на 
його території з метою дотриман-
ня учнями дисципліни та заборони 
тютюнопаління.

Члени нашого парламенту 
поділилися на так звані центри зі 
своїми завданнями та напрямками 
роботи. Так, «Центр соціального за-
хисту» спільно з «Центром спорту 
та здорового способу життя» розро-
бив буклети під назвами: «Ми про-

Кроки в доросле життя
ти тютюну», «Ми проти алкоголю», 
«Ми не вживаємо наркотиків», які 
розповсюдили серед учнів ліцею. 
Спільно із практичним психоло-
гом та соціальним педагогом чле-
ни учнівського парламенту взяли 
участь у проведені виховних заходів 
із профілактики таких асоціальних 
явищ, як алкгололізм, наркоманія, 
тютюнопаління.

«Центр дисципліни та поряд-
ку» став обов’язковим учасником 
засідань штабів із профілактики 
правопорушень, де ми як учні ліцею 
мали змогу внести свої пропозиції 
щодо розляду справ порушників на-
вчального процесу та висловити влас-
ну думку щодо профілактики такого 
явища серед учнів.

Найбільш творчий «Центр 
дозвілля та культури» спільно 
з гуртками «Молодіжний арт» і 
«Фітодизайн» організовує та про-
водить святкові концерти, конкур-
си, виставки: Свято 1 Вересня, День 
здоров’я (спільно із «Центром спор-
ту та здорового способу життя»), 
загальноліцейний огляд художньої 
самодіяльності, День учителя  та 
День професійно-технічної  освіти, 
конкурс «Осінні барви», новорічний 
концерт.

Окремо хочеться сказати про 
загальноліцейний огляд художньої 
самодіяльності «Україна у моєму 
серці», бо саме він був присвя-
чений вихованню в учнів любові 
до Батьківщини. Головним за-
вданням цього огляду художньої 
самодіяльності стало відродження  
українських народних традицій. Під 
час огляду учні нашого ліцею викону-
вали українські пісні, балади, читали 
вірші. 

Також хочеться відзначити робо-
ту «Прес-центру», якому ми вдячні за 

розробку та виготовлення до кожного 
свята вітальних листівок, стінгазет, за 
вчасно оголошені новини щодо про-
ведення свят, концертів, батьківських 
зборів, організації екскурсій та багато 
іншого.

Традиційно наш парламент ого-
лосив у грудні благодійну акцію «Від 
серця до серця» зі збору подарунків 
для дитячого будинку та осіб, що 
опинились у складних життєвих об-
ставинах. Учні всіх груп без винятку 
взяли в ній активну участь та раділи 
можливості допомогти тим, хто цьо-
го потребує. Таким чином із кожним 
кроком ми, члени учнівського парла-
менту розуміли, яка відповідальність 
покладена на нас і наскільки наша 
діяльність необхідна людям.

Учнівське самоврядування та-
кож бере активну участь у професійно-
орієнтаційній роботі ліцею. Нами були 
розроблені інформаційні буклети, 
листівки, відеоролики, мультимедійні 
презентації професій тощо. У рамках 
професійно-орієнтаційної  роботи ми 
відвідали загальноосвітні навчальні 
заклади та презентували власні 
професійні досягнення. 

Отже, робота нашого 
учнівського парламенту «Лідер» не 
лише дала позитивні результати в ро-
боту ліцею, а й допомогла всім нам 
адаптуватися до навчання та розкрити 
свої організаційні, творчі, спортивні 
здібності. Саме учнівський парла-
мент дав нам змогу потоваришувати  і 
власним прикладом  спонукати інших 
учнів до активної діяльності.

 Юлія Саратова, президент 
учнівського парламенту Харківського 
професійного ліцею харчових 
технологій та торгівлі
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Сила у взаємодії
«Роблячи добро іншим, завжди 

робиш добро собі»
  Б.Кригер

14 жовтня 2014 року представ-
ники учнівського самоврядування 
Чугуївського професійного ліцею взя-
ли участь у медико-волонтерському 
навчанні, яке проводилось на 
базі Чугуївської центральної 
лікарні. Волонтери нашого ліцею 
відпрацьовували алгоритм спільних 

дій медичного персоналу закладів 
охорони здоров’я, обласної служ-
би екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, спеціалістів 
Головного управління ДСНС у 
Харківській області, волонтерів і 
громадських активістів з надання до-
помоги потерпілим у випадку виник-

нення надзвичайної ситуації.
Події цього заходу розвивались 

таким чином. Відповідно до першої 
надзвичайної ситуації, у будівлі ав-
товокзалу міста Чугуїв у результаті 
вибуху невідомої речовини стало-
ся руйнування конструкцій об'єкта 
з масовим перебуванням людей, що 
призвело до травмування пасажирів. 
Внаслідок вибуху і руйнування 

конструкцій багато людей отримали 
опіки тіла, поранення і травми різного 
ступеня важкості. Виникла паніка.

Під час проведення навчань 
відпрацьовувалися спільні дії 
рятувальників, медичного персо-
налу та волонтерів із порятунку 
постраждалих з-під уламків, на-
дання їм першої медичної допомо-
ги, сортування і транспортування у 
відповідні відділення медичних уста-
нов. Окрім того, відпрацьовувалися 
дії волонтерського загону нашо-
го ліцею з доставки препаратів 

крові, медикаментів і перев'язного 
матеріалу до Чугуївської ЦРЛ.

Відповідно до другого завдання, 
на військовий аеродром Чугуєва із 
зони АТО літаком АН-26 було достав-
лено 12 постраждалих середнього та 
важкого ступеня тяжкості з мінно-
вибуховими травмами, вогнепально-
осколковими пораненнями, 
контузіями. У ході відпрацювання 

цієї легенди проводилося сорту-
вання постраждалих за характером 
важкості, організовано надання їм 

медичної допомоги, були задіяні 
операційні блоки та післяопераційні 
палати районної лікарні.

Співробітники Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій упевнені, 
що саме під час проведення подібних 
навчань відпрацьовуються злагоджені 
дії  медиків, волонтерів та інших 
служб, що є вкрай важливим для по-
рятунку постраждалих.

Спостерігачі та пересічні грома-
дяни, які спостерігали за навчанням, 
були приємно вражені злагодженістю 
роботи волонтерів.

Головна мета  медико-
волонтерських занять – навчити 
якомога більше людей надавати 
першу медичну допомогу. Як ствер-
джують фахівці,  люди, які не ма-
ють відповідної освіти, проте є 
підготовленими та обізнаними у цій 
справі, зможуть швидко і правильно 
надати першу допомогу постражда-
лим. 

 
Кристина Лиманська, го-

лова парламенту Чугуївського 
професійного ліцею 
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Відлуння далекої війни…
Афганістан ... Уже більше 

тридцяти років закарбоване у 
нашій свідомості це слово. Але 
не як географічна назва далекої 
мусульманської країни, а як синонім 
людського горя, воістину справжньо-
го пекла. 

Випробування Афганістаном… 
Це не високі слова, а сувора воєнна 
дійсність, пекуче сонце, гарячий 
вітер-афганець, пісок, який забиває 
дихання.

Правда про афганську війну ... 
Вона різна. Найчастіше – гірка. Осо-
бливо з вуст тих, хто сам пройшов 
там тернистий бойовий шлях.

У нашому ліцеї в гостях, на 
уроці Пам'яті, присвяченому 26-й 
річниці з дня виведення обмеженого 
контингенту військ з Афганістану, 
був присутній ветеран афганської 
війни Зубик Павло Омелянович. 
«Афганці», як їх давно нарекли в 
народі, дуже неохоче розповідають 
про ті події, особливо  коли мова йде 

про загиблих товаришів, про смерть, 
яка щосекунди чатувала поруч і за-
бирала все нові й нові життя – життя 
зовсім юних хлопчаків... 

Ті далекі події й нинішні воєнні 
дії на сході України ідентичні, як і 
будь-яка інша війна, за градусом горя, 
страждань, болю втрат і прагнення до 
миру. Ми запитували Павла Омеля-
новича про те, чи було страшно і як 
можна цей страх побороти, як витри-
мати всі  складнощі  воєнного життя,  
не втративши честі і гідності.

Захід було пронизано атмосфе-
рою деякої тривожності у поєднанні 
з почуттям непідробного патріотизму 
та відповідальності за долі близьких 
людей, за долю своєї Батьківщини. 
Наші хлопці  «приміряли сорочку 
на себе» і намагалися віртуально 
зайняти місце в окопі, у бліндажі, 
на передовій... Це виявилося над-
звичайно складним. Але реально це 
може статися  будь-якої миті, адже 
багато хто з наших учнів уже отримав 
повістку.

 Керівник вокального гуртка 
ліцею Волков Є.І. під гітару виконав 
кілька «афганських хітів», знакових 
пісень, які з покоління в покоління 
входять візитною карткою в людські 
душі. «В Афганистане, в чорном 
тюльпане ...», хвилина мовчання, ме-
троном, сльози в очах, клубок у горлі, 
гвоздики біля солдатської пілотки і 
молитва у серці про мир та злагоду...

У чому ж полягав духовний 
сенс афганської війни для  покоління 
вісімдесятих? А для нас? Серед зем-
них випробувань війна – найважче 
випробування для людської душі.

Ты наша боль, Афганистан,
Ты – наша мука,

Не залечить глубоких ран,
Тревоги стука.

Не залечить слез матерей,
Жен и детей,

Не все вернулись сыновья
Из тех ночей.

Уж много лет как мы пришли
К родному дому,

Но до сих пор  свежа в душе
Войны  оскома.

И до сих пор кошмары ночью,
Ноют раны,

А «духи» в снах  вновь налетают,
Как шайтаны…

Максим Семеніхін, голова 
учнівського самоврядування Красно-
градського професійного ліцею

У рамках проекту «Моя країна – Україна»
Колектив педагогів та учнів 

Чугуївського професійного аграр-
ного ліцею у 2014/2015 н.р. ак-
тивно працює в  рамках проекту  з 
національно-патріотичного вихован-
ня «Моя країна – Україна». 

Уже з перших днів навчан-
ня першокурсники  відвідали му-
зейну кімнату ліцею. Викладач 

історії провів для них цікаві екскур-
си сторінками історії Чугуївського 
краю в роки війни та повоєнний 
час. Представниками учнівського 
самоврядування  здійснюються 
рейди-відвідування самотніх лю-
дей,  учасників та ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, інвалідів, людей 
похилого віку, з метою моральної 
підтримки та надання їм посильної 
допомоги по господарству.

У бібліотеці  ліцею відбулося 
свято, присвячене Дню української 
писемності й мови, на тему  
«Рідна мова – диво калинове» та 
відкриття   конкурсуім. Петра Яци-
ка. Лідери самоврядування  проявили 
ініціативу, створивши презентацію та  
організувавши конкурс стіннівок. У 
ході проведення свята було перегля-

нуто уривки з  кінофільму «Наталка 
Полтавка», що викликало цікавість та 
бажання  створити фільмотеку старих 
фільмів. Такі фільми стали в нагоді  
під час проведенні виховних заходів 
у гуртожитку та в навчальних групах.

Окрім того, за участі учнівського 
самоврядування було проведено  
низку заходів: День Святого Мико-
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лая, новорічний вечір  та дискотека, 
Різдвяні  колядування  та щедрування. 

Дух перемоги – це те, що  
спонукає учнів груп брати участь  у 
різноманітних заходах. У рамках  
проекту в кожній навчальній групі  
проходять відкриті виховні години і 
вже проведено: «Мій край – моя зем-
ля», «Обереги рідної хати»,  «Народні 
звичаї та традиції», «Україна – 
єдина країна», «Символи України», 
«Шевченкові думки переживуть 
роки», «Українська народна вишив-
ка», «Ну де ще така чарівна пісня?»

Сьогодні ведеться активна робо-
та з підготовки  талановитих  учнів до 
участі в обласному огляді художньої 

самодіяльності й виставці  технічної 
та декоративно-прикладної творчості. 
Актив сектора дозвілля в учнівському 
самоврядуванні  готує на суд глядачів 
та журі  постановку уривка  із п’єси           
Г. Квітки – Основ’яненка «Сватання 
на Гончарівці».

 Робота в рамках проекту триває.

Ольга Беседа, президент 
учнівського самоврядування  
Чугуївського професійного аграрного 
ліцею

«Поділись добром»
Радою учнівського самовряду-

вання Харківського професійного 
ліцею швейного і хутрового вироб-
ництва було ініційовано проведен-
ня акції,  присвяченої Дню Святого 
Миколая. Учні довго обирали назву 
для цієї акції та зупинили свій вибір 

на такій — "Поділись добром". Вона 
є символічною, оскільки в цій назві 
поєдналися  два значення слова «до-
бро». Кожен учасник акції самостійно 

робить свій матеріальний внесок і, 
віддаючи його, сам стає багатшим ду-
ховно.

У межах акції "Поділись до-
бром" за час її існування наш навчаль-
ний заклад взяв шефство над Будин-
ком маляти № 2 і школою-інтернатом 

№ 8 м. Харкова, над Люботинською 
школою-інтернатом. 

Щороку до Дня Святого Мико-
лая та новорічних свят ми збираємо 
для наших підшефних іграшки, 
шиємо хутрові  вироби й надаємо їм 
перукарські послуги. 

У зв'язку із ситуацією у країні,  у 
цьому році учнівським самоврядуван-
ням було вирішено надати допомогу 
українським військовим, які воюють в 
зоні АТО.  Ми почали співпрацювати 
з волонтерами військового госпіталю 
і з'ясували, що найкращою допомо-
гою пораненим буде наша увага до 
них. Учні нашого ліцею написали 

їм листи, намалювали листівки до 
новорічних та Різдвяних свят. 

Участь в акції "Поділись до-
бром" сприяє розвитку в душі молодої 
людини доброти, чуйності, милосер-
дя та відповідальності. За допомогою 
цієї акції учні мають змогу самови-
разитися, знайти застосування  своїм 
умінням та можливостям. 

Учнівським самоврядуванням 
нашого ліцею було вирішено продо-
вжувати акцію й надалі, активізуючи 
волонтерський рух, що забезпечує 
становлення громадян нового типу: 
мобільних, творчих, завзятих і 
відповідальних.

Кирило Латиш, голова 
Ради учнівського самоврядування 
Харківського професійного ліцею 
швейного і хутрового виробництва
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було обрано лідером учнівського 
самоврядування ДПТНЗ “Центру 
професійно-технічної освіти №4            
м.Харкова”.  Такою посадою я дуже 
пишаюся, тому що до свого вступу 
сюди на навчання я багато про нього 
читала, чула гарні відгуки від його 
випускників. 

І ось зараз я хочу розповісти про 
нашу важливу і цікаву традицію  – 
Посвяту в учні Центру. Посвята в учні 
– це важливий і хвилюючий момент 
у житті першокурсника, сповнений 
яскравими емоціями та незабутніми 
враженнями.

Шостого листопада в актовій 
залі Центру зібралися більше двохсот  
учнів-першокурсників. Привітати 
нове поповнення прийшли батьки 
і рідні першокурсників, викладачі, 
майстри виробничого навчан-
ня, уславлені випускники Центру 
попередніх років, соціальні партне-

ри, роботодавці, представники інших 
професійно-технічних навчальних 
закладів.

Свято розпочалося з дефіле 
учнів  усіх професій, яким навчають у 
Центрі; у ньому взяли участь по чоти-
ри представники від кожної із дев’яти 
професій, які під урочисту музику 
представили танок.

З вітальним словом до 

першокурсників звернувся дирек-
тор центру Віктор Миколайович 
Кузнєцов, який висловив сподівання, 
що цьогорічні вступники не тільки 
поповнять ряди учнів цього навчаль-
ного закладу, але й прославлять добре 
ім’я ЦПТО №4 м.Харкова. Окрім того, 
Віктор Миколайович із гордістю зга-
дав про ті здобутки Центру, які дозво-
лили йому увійти до сотні найкращих 

навчальних професійно-технічних 
закладів України і зазначив, що 
сьогодні першокурсники знаходяться 
на крок ближче до здійснення своїх 
мрій та поставлених цілей, до досяг-
нення успіху в професійній сфері.

На сцені  у цей вечір  панували 

тільки першокурсники: у їхніх  ви-
ступах звучали і сучасні українські, і 
ретро-пісні,  були показані і колектив-
ний  флеш–моб, і відеопрезентація 
про насичене активне та цікаве  жит-
тя учнів протягом цих двох місяців. 
І, варто сказати, здатні вони вияви-
лися багато на що! По-дитячому — 
безпосередні, щирі та відкриті, по-
дорослому — артистичні, завзяті та 

співучі! 
І ось нарешті  урочисто про-

звучала клятва першокурсників. Це 
був дуже хвилюючий момент для 
усіх присутніх. Саме цього дня, 
склавши присягу, учні ступили на 
нову, але прекрасну дорогу до знань, 
професійного та громадянського зро-
стання, а найголовніше — влилися в 
учнівську сім`ю ЦПТО №4 м. Харко-
ва.

Стан ейфорії ще довго не по-
кидав усіх присутніх на посвяті, а всі 
першокурсники змогли відчути себе 
частиною великої і дружної сім`ї.

Сподіваємось, що ми, першо-
курсники 2014-2015 навчального  
року, гідно розпочали  своє учнівське  
життя й із честю будемо носити зван-
ня учня  ЦПТО №4  та ще не раз 
яскраво й талановито представимо 
рідний навчальний заклад.

Алла Амбарцюмян, голова Ради 
учнівського самоврядування   ДПТНЗ 
«Центр професійно-технічної освіти 
№ 4 м. Харкова» 



           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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