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Як парость виноградної лози, плекайте мову…

Кожного року 9 листопада ми відзначаємо День української писемності
та мови на честь ушанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця. Ось і в
цьому році, 12 листопада, ми провели урочистий захід присвячений Дню писемності та мови під назвою «Як парость виноградної лози плекайте мову».
У нашому святі брали участь учні різних груп, які проживають у гуртожитку. Це учні гр. 33 – Богач Іванна, Штохман Іванна, Матвіїв Ірина, Мисак Марія,
Жулинська Наталія, Цвігун Ірина, Звірко Лілія; 32 гр. – Турчиняк Христина; 21 гр.
- Гринюк Юрій; Т-1 гр. – Роман Богдан; Т-22 гр. – Кутний Роман; 23 гр. Бручковська Надія, Заєць Ірина, Волошин Марія; 13 гр. – Миськів Зоряна, Гуманюк Світлана, Ковачук Анна, Венгер Наталія.
Свято сподобалося учням і працівникам училища, особливо гарним було
музичне оформлення свята. Для нас лунали пісні про рідну мову у виконанні
учнів-учасників вокального гуртка під керівництвом Болюбаша Михайла Онуфрійовича.

У мові уся доля народу, без неї немає нас, немає минулого й майбутнього. «Найбільше і найдорожче добро в кожному народу – це мова. Ота
жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє життя, і свої сподівання, розум досвід, почування» (П. Мирний).
Вчитель української мови Червоненського ВПУ Бойко Н. Д. озвучила:
«Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Нею можна передати
найтонші відтінки думок і почуттів. Мова віддзеркалює душу народу, його
історію. Один мудрець сказав: «Людина, байдужа до рідної мови, схожа на
дикуна. Тому що її байдужість до мови пояснюється байдужістю до минулого, сучасного і майбутнього свого народу».
Як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема.
Так і мови нема без народу, і народу без мови нема.
Бережімо, плекаймо рідну мову!
Оксана Йосипівна Шеремета, вихователь
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2 листопада 2014 в актовому
залі училища відбулися батьківські збори, на яких були присутні батьки учнів
усіх навчальних груп. Учні підготували
для батьків святковий концерт. До уваги
батьків було представлено калейдоскоп
фотографій, що відображали позаурочні
виховні заходи, конкурси, майстеркласи, в яких беруть участь їхні діти.
Директор Сусанна Андріївна
Олексій у своєму виступі поділилась з
батьками планами педагогічного колективу на 2014-2015 навчальний рік, розповіла про те, що вже вдалося зробити в плані поповнення матеріально-технічної бази, енергозберігаючих технологій, поточних ремонтів та подякувала батькам за добрих і старанних
учнів.
Заступники директора Гупалюк М.М., Завальнюк Л.П. Купин М.В. розмовляли з батьками про успішність, відвідування та поведінку учнів; спілкування продовжилось у навчальних кабінетах з майстрами в/н та класними керівниками. Під час роботи із психологом створено дерево побажань від батьків, яке згодом було продемонстровано учням у холі навчального закладу з назвою “Якими хочуть бачити нас батьки?” Заповнюючи анкети, батьки мали
змогу висловити свої пропозиції та зауваження. Було створено батьківський комітет.
Марія Василівна Купин,
заступник директора з НВР

Іспит на компетентність
«Стає майстром педагогічної праці той,
хто відчув у собі дослідника»
В.Сухомлинський
Останнім часом змінилося багато педагогічних цінностей. З’явилися нові засоби
навчання та освітні технології. Урок сьогодні – це неодноманітна та єдина структурована
система. Кожен
педагог визначає для себе
найпривабливіші форми
роботи,
що
відповідають
парадигмі, якій
він надає перевагу у роботі.
Свідченням цього
стали відкриті
уроки, проведені у листопаді, згідно планів роботи методичних комісій суспільногуманітарного, природничо-математичного циклу та спеціальних дисциплін с/г профілю.
Викладач світової літератури Купин М.В. провела відкритий урок на тему
«Модернізм. Засновки модернізму: М.Пруст, Дж.Джойс. Ф.Кафка - життя і творчість». Досвідчений педагог, викладач вищої категорії, викладач-методист розкрила світоглядне підґрунття модернізму. Учні «глянули» у своєрідне вікно світу Кафки. На уроці були заочні подорожі, паралелі з українською літературою (О.Кобилянська, Л.Українка), а головне панувала атмосфера креативу учнів, які стали співавторами уроку.
Молодий педагог, викладач фізики, З.П. Курпіта провела відкритий узагальнюючий
урок-змагання з теми «Основи кінематики». Засоби і прийоми навчання забезпечили активну пізнавальну діяльність учнів. Атмосфера справжнього змагання панувала на уроці, колективна робота у групах сприяла вихованню почуття відповідальності кожного за успіх і
результати роботи. А головне. учні першого курсу (гр.№13) продемонстрували своє бажання перемагати труднощі і
бути успішними.
Викладач вищої
категорії, старший викладач І.І. Олеярник
провів
урок на тему
«Робочий
цикл 4-х тактного
двигуна», на якому
використав
комп’ютерні
засоби
навчання, а саме, моделювання робочих тактів двигуна: впуск, стиск, робочий хід, випуск. На
фоні цього продуктивною була самостійна робота учнів, які зображали місце розташування
поршня у циліндрі при кожному із тактів. Паралельно застосовувалися демонстрації відповідних муляжів.
Ці уроки стали дзеркалом загальної педагогічної культури наших педагогів, показником їхньої ерудиції.
Так тримати!
Лариса Петрівна Завальнюк,
заступник директора з НР

Велика перерва
День Гідності та Свободи України
Згідно Указу Президента України, 21 листопада відзначали
День Гідності і Свободи України – День Революції та Євромайдану. Учні, вихователі, майстри в/н, викладачі Червоненського ВПУ
взяли участь у «Ході Гідності» від училища до Будинку культури,
де встановлено пам’ятник Героям України.
Нашими майданівцями, гордістю училища є Гулай Віталій
Миронович, вчитель фізкультури та учень 51 гр. Алексевич Юрій.

Гулай Віталій Миронович розповідає:
«Ще досі не здається, що вже минув рік від дня, з якого
наш народ кинув виклик владі… владі, яка хотіла поставити на
коліна кожного українця, зробити нас рабами. Але, на той час, а
ні президент Янукович, а ні його уряд не могли передбачити тяжкий хід подій. Випустивши озвірілий беркут на студентів вони тим
самим підписали собі вирок. Відлік їхнього правління різко почав
зменшуватись. Наступного дня тисячі людей почали заповнювати Майдан Незалежності. Ніхто не їхав у Київ на екскурсію, не
їхали підтримувати опозиційних лідерів, люди стояли на морозі
за те, щоб жити у новій країні – країні з європейським майбутнім,
а не під царством Путіна, в яке хотів втягти Україну Янукович.
Коли я був на Майдані, познайомився з людьми з різних частин
України. Багато хто говорив російською мовою, і тоді я зрозумів,
що мова—це не головне, а головне те, що у серці і душі. А в серцях усіх було відчуття гордості за свою країну і свій народ, який
дійсно довів, хто є козацького роду і хто “душу й тіло положить
за нашу свободу!” Народ України переміг у битві проти катів, які
розстріляли «небесну сотню» - героїв, які життя віддали за майбутнє країни. І коли вся країна хоронила своїх героїв, Росія відібрала у нас Крим і почала захоплювати Схід. Але ворог не міг передбачити, що з кожного міста, з кожного села піде така підтримка для воїнів, які нас захищають. Весь світ заговорив про Україну, поважаючи її незламність і нескореність. Скоро настане той
день, коли ми здобудемо перемогу. Хоч ми і понесли великі
втрати кращих з нашої нації, перемогу і свободу ми здобудемо!”
Слава Україні!»

День пам’яті жертв голодоморів
Найвищою цінністю будь – якої держави, у тому числі й
України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека. Однак ця недоторканість порушується і часто державні цінності стають не на часі. Одним із значних порушень людської гідності стала трагедія всього людства – голодомор 1932 – 1933рр. Геноцид цих років в Україні – одна з найжахливіших національних трагедій та наймасштабніших гуманітарних катастроф в історії людства. Правда про Голодомор тривалий час була під забороною розголошення. Вчинивши акт геноциду проти українського народу,
радянська влада намагалася знищити документальні свідчення
заподіяного та витравити з людської пам’яті згадки про нього.
Незважаючи на протидію радянської влади, світ все ж дізнався
про реальне становище в Україні.
Історичний факт Голодомору 1932–1933 рр. в Україні на
офіційному рівні визнали понад
70 країн світу, актом геноциду – 13 країн. На регіональному та
муніципальному рівнях Голодомор геноцидом визнали законодавчі органи 26 адміністративно-територіальних одиниць 7 держав
світу. Історична правда про заподіяний сталінським тоталітарним режимом злочин поступово повертається із забуття, сприяючи тим самим відродженню генетичної пам’яті української нації.
Водночас українська трагедія має стати пересторогою іншим країнам і народам, які не бажають повторення подібного на своїй
території.
У суботу, 22 листопада, Червоненське ВПУ разом із місцевою громадськістю вшанували пам’ять жертв голодоморів:
Всеукраїнською «хвилиною мовчання», участю у панахиді жертв
голодоморів, акцією «Засвіти свічку пам’яті». В училищі створено
стенд-виставку фотографій пам’ятників України зі всіх регіонів на
честь жертв голодомору.
У цей день ми утримувалися від розважальних заходів, о
19:00 год. на підвіконні помешкань були засвічені свічки.
Ірина Богданівна Кугай,
вчитель історії України
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Протягом листопада у нашому
училищі відбулось багато відкритих заходів, але це не стало на
заваді продовження змагань з
інтелектуальної гри “Брейнринг”.
За ігровими столами зустрілись команди учнів нового набору груп № 11, 12 та 13.
Спочатку жереб звів команди “Ерудит” (гр.11) та
“Іскра” (гр.12) - перемогла остання з перевагою
у 4 бали. У наступній грі команда гр.12 змагалась з гр.13 - “Колорит” і знову перемогла з рахунком 17:13. Вітаємо команду “Іскра” із перемогою! Фінальний етап змагань між командамипереможцями відбудеться у грудні.
Бажаємо успіху!
Роман Ярославович Гурський,
керівник інтелектуального гуртка

Виховний захід
з профілактики узалежнень
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Конкурс професійної майстерності

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...
Брейн-ринг — гра між двома (і більше) командами у відповіді на питання. Дві
команди гравців одночасно відповідають на
одне і те ж питання, причому команда, що
першою правильно відповіла позбавляє суперника можливості відповісти на це ж питання.
Перемагає команда, яка набрала більше очок.

20 листопада, у Міжнародний день боротьби з курінням, Соціально-психологічна служба
Червоненського ВПУ організувала виховний захід у формі відео-лекторію на тему «Профілактика
узалежнень від психоактивних речовин серед учнівської молоді». Основна мета – підвищення рівня
поінформованості учнів щодо негативного впливу наркотиків, алкоголю та тютюнопаління на організм людини. Визначено основні завдання: звільнення від психологічних залежностей (для тих, хто
курить чи вживає алкоголь); зменшення уживання психоактивних речовин серед молоді, формування культури здорового способу життя; розвиток розуміння здійснювати значущі зміни в своєму
житті та житті оточуючих.
Напередодні заходу з учнями проводились бесіди, уроки з елементами тренінгу, на яких кожна група мала змогу створити власний плакат з профілактики шкідливих речовин для участі у конкурсі. У день проведення виховного заходу учні та педагоги голосувати за кращу роботу, результати
були наступними: I місце – 13 гр. «Подумай про маленьке життя», II місце – 41 гр. , «Алкоголь і цигарочка – небезпечна парочка», III місце - 33 гр. із зображенням смайлика «Я не курю! І вам не раджу». Плакат кожної групи був особливим, заслуговував на перемогу, незалежно від того, чи створювався він у формі колажу, чи був художнім малюнком, на який затрачали багато зусиль та часу. Дякуємо усім!
З допомогою мультимедійної презентації глядачам було представлено актуальність та, безперечно, серйозність проблеми узалежнень від психоактичних речовин серед молоді. Програма заходу
була наступною:
Загальна ситуація в Україні відносно проблеми узалежнень (демографічні показники, статистика,
термінологія) – соціальний педагог Великанич Н. В.
Шкідливість тютюнопаління – юрист Іванців М. В.
Шкідливість алкоголю, проведення вікторини «Небезпека зеленого змія» - психолог
Кугай І.Б.
Узалежнення. Стадії формування алкогольної залежності – психолог Демид Л. В.
Перегляд короткометражних фільмів:
«Бережи себе!» та «Чому, Мамо?»
Про діяльність соціальних служб та молодіжних організацій –

Сагата О.І., юрист Золочівського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
Виставка плакатів, голосування. Акція
«Міняю цигарку на цукерку». Фільм
«Про те, як ми готувались до конкурсу
плакатів» (демонстрація фото під музику А. Мірзояна).
«Проведення виховних заходів із відеороликами є дуже цікавим», - розповідає
учениця гр. 23 Барановська Вікторія, «особливо, якщо йдеться про проблему узалежнень від алкогольних напоїв та тютюнопаління. Можливо, багато кому це піде на користь і студенти змінять своє ставлення до цигарок та алкоголю». На
думку Сулими Оксани, учениці 23 гр., «лекції та фільми, які педагоги підготували для учнів дали змогу зрозуміти весь негативний вплив алкоголю, тютюну, наркотиків на здоров’я та майбутнє покоління. Усі брали активну участь у заході. Ми дуже дякуємо психологам за підготовку». «Такі заходи потрібно проводити частіше, - коментує майстер в/н Присяжна О. Є, - у зв’язку з тим, що ця тема є особливо актуальною на сьогоднішній день серед підлітків та дітей юнацького віку. З допомогою мультимедія вдалося чітко висвітлити проблеми шкідливих звичок та серйозність виникнення залежності».
Р.S. У кожному номері інформаційного вісника Червоненського ВПУ ви можете читати рубрику
«Увага! Небезпека!», де не лише розглядатиметься проблематика небезпеки зловживання шкідливих речовин, виникнення узалежнень, а й інші соціально-небезпечні проблеми у молодіжному середовищі.
Наталія Володимирівна Великанич,
соціальний педагог

Професія перукаря чудова тим, що майстер, виконуючи роботу з душею, дарує радість не лише людям, але
і сам отримує величезне задоволення.
З метою підвищення професійної майстерності і
популяризації фахових здобутків,19 листопада 2014р. в
училищі відбувся конкурс фахової майстерності з професії «Перукар(перукар-модельєр)», у якому взяли участь 6
майстрів виробничого навчання.
За результатами двох турів конкурсу (тестування
та практичної роботи) 1-емісце посіла майстер в/н Макар
О.Р.
Журі відзначено високий рівень професійної майстерності і творчості всіх учасників конкурсу.
Олеярник Марія Степанівна,
старший майстер

Куток психолога
Яка компанія тобі потрібна?
Добра компанія зовсім
не має бути ідеальною (це
було б уже занадто добре).
До неї не мають належати
лише чудові бездоганні
люди: розумні, виховані з
гарних родин. Це було б
нереальною казкою!
Добра компанія вже та,
де немає наркотиків і не
зловживають алкоголем.
Важливо, щоб у компанії
були ті люди, кого ти любиш, кому можеш відкрити
душу, де можуть підтримати тебе і ти можеш допомогти.

в) чудово – я щасливий
(-ва), що маю таких друзів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Більше відповідей «а»
Хочеш пораду? Не хвилюйся. На світі безліч чудових компаній. Шукай ту,
де тебе любитимуть. Чимдуж!
Більше відповідей «б»
Могло би бути й краще.
Правда? Тоді, якщо тобі
здається, що справа варта
зусиль, «струсони» друзів,
щоб у твоїй компанії всім
було радісно.
МІНІ-ТЕСТ «Я з тоБільше відповідей «в»
бою»
Ти можеш пишатися
Познач хрестиком
своєю компанією: в ній усі
свою відповідь
постійно стараються стати
1.Коли я намагаюся
кращими, щоб іти одним
щось сказати,
шляхом, підтримуючи одне
а) на мене навіть не
одного.
звертають уваги;
Кількість відповідей
б) дехто мене слухає;
«а»,
«б», «в» приблизно
в) мене уважно слухаоднакова
ють.
У твоїй компанії дивні
2. Коли я щось пропостосунки. Чи задоволений
ную,
(-на) ти своїм оточенням?
а) все завжди погано;
б) це мало кому подоба- Подумай про це. Якщо ні,
то разом постарайтеся
ється;
щось змінити.
в) обговорюємо і виріДжерело:
шуємо всі разом.
Джордані Е., Ласконі Т.,
3. Коли збираємося в
Боскато Г.
похід,
Так хочеться бути доа) маршрут завжди неврослим!/ Пер. М. Лемик. –
далий;
Львів: Свідчадо, 2012.
б) не всі задоволені;
в) усе складається якнайкраще.
4. Мені у компанії,
а) дискомфортно;
б) могло би бути краще;

Закінчі ть речен ня .. .
Волошин Марія – прем’єр міністр учнівського самоврядування,
учениця гр. 23
1. Народилася… у
с.Скнилів
2. Мої батьки… тато –
голова церковного
комітету та ініціатор
написання книги про
історію села та церкви у Скнилові, сестра
– пише вірші та пісні…
3. У газетах читаю…
новини.
4. Хотіла б прочитати у
«Великій перерві»… про себе.
5. Фільми, які можу часто із задоволенням дивитися… серіал «Маруся».
6. Якби мені сказали, що на безлюдний
острів можна взяти лише одну книгу, то
це була б… енциклопедія про світ.
7. Найкраще почуваюся коли… у всіх все
добре.
8. Моє улюблене місто… Львів.
9. Улюблений колір… блакитний.
10. Улюблена рослина… орхідея.
11. Улюблене дерево… вишня.
12. Улюблений птах…. ластівка.
13. Улюблена телевізійна передача…
«X – фактор», «Україна говорить».
14. Із 4-ох пір року найбільше мені до вподоби… літо.
15. У хлопців мені подобається… доброта,
охайність, чесність.
16. Шкодую, що… в училищі не можна довго
вчитися.
17. Ніщо не підсилює так любов як… відвертість та щирість.
18. Я мрію… відкрити свою перукарню.
19. Я люблю… нові знайомства.
20. Хотіла б побажати усім читачам… добре
вчитися і не сваритися !

В і т а є м о

Педагогічних працівників

Гулая І.В.,

Із професійним святом - Днем бухгалтера (10 листопада):
Сокульську А.І.,

Завальнюк Л.П.,

Сокульську С.Я.,

Семенюка В.А.,

Якимів О.В.,

Шинкарчин Л.С.,

Смолінську М.Й.,

Чекінду А.П.

Ремез М.С.

Богача В.І.,
Вельган М.П.,

Фірак О.Я.

група12
Кабалюка Михайла
Гулійчука Владислава
група 21
Богача Дмитра
Кутянського Михайла
Лепая Миколу

2 листопада - Артема
8 листопада - Дмитра
12 листопада - Зиновія
20 листопада - Анатолія

група 33
Мєшкову Оксану
Огороднікову Катерину
група Т-2
Шумляковську Валентину
група Т-3
Локотоша Романа
Регету Миколу-Василя
група Т-21
Бойка Дмитра
Зімбіцького Дмитра
Лембака Івана
Поливка Дмитра

Іменинників

група Т-23
Зімбіцького Михайла

21 листопада - Михайла
23 листопада - Ореста
24 листопада - Віктора, Федора
27 листопада - Пилипа
30 листопада - Григорія

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО…
6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час
війни та збройних конфліктів
9 листопада - День української писемності та мови, Міжнародний день боротьби з фашизмом
10 листопада - Всесвітній день молоді
16 листопада - Міжнародний день толерантності (терпимості), День працівника сільського господарства
17 листопада - Міжнародний день студента
18 листопада - День народження Діда Мороза
20 листопада - Міжнародний день відмови від куріння
21 листопада - Всесвітній день привітань
25 листопада - Міжнародний день ліквідації насилля
над жінками

Ува га ! Н ебез пека !
числі головний мозок), імунну систему, печінку,
серце, легені. Окрім того, усі наркотики руйнують
особистість, нищать психічне та соціальне здоров’я людини. Середня тривалість життя наркомана,
який вживає наркотики щоденно, становить близько 7 років. Звичайно, є нещасні, які живуть з цією
отрутою і 15, і 20 років. Але є і такі, які гинуть на 68 місяці після початку регулярного прийому.
Найчастішими причинами смерті наркоманів
є травми ( в дорожньо-транспортних пригодах, з
необережності, в бійках); самогубства; випадкові
передозування; отруєння фальсифікованими наркотиками; захворювання ( пневмонія, сепсис, гепатит, хронічна печінкова недостатність).
Наркомани ( а часто і їхні рідні) надто пізно
розуміють, що це не просто «забава», а вже справжня залежність. Іноді пристрасть розвивається
через півроку і навіть рік, частіше через 2-3 місяці,

ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»
80733,
Львівська область,
Золочівський район,
с.Червоне

група 11
Гнипа Михайла
Онищака Дмитра
Рибка Назара

група 23
Зайдович Надію
Попадюк Марію
Шемоту Сніжану
Когут Галину

із 55-річчям

Перша письмова згадка про с.Скнилів
датується 1689 року, але припускається, що
село було засноване набагато раніше (кін. XIV поч. XV ст.). В одній з легенд розповідається
про те, що навколо села були непрохідні болота, в яких гинули люди, “скніли” (звідси й назва Скнилів). Перше поселення було “на Горбі” (всього 6 будівель), назва вулиці залишилася
і по сьогодні. Західна частина села знаходиться на підземному озері.

група 31
Війтовича Михайла
Дробіта Руслана
Козенка Степана
Кухаря Дмитра-Василя

група 22
Кривенького Романа

Вітаємо з ювілеєм:

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...

Наркоманія – це в першу чергу тотальне
( таке, що торкається усіх аспектів внутрішнього
світу, стосунків з іншими людьми і способів існування) ураження особистості, яке до того ж супроводжується ускладненнями з боку фізичного здоров’я. Наркоманію називають біопсихосоціодуховним» розладом. Це означає, що людина, яка приймає наркотики, поступово втрачає самоповагу; знищує свої кращі моральні якості; стає психічно не
цілком нормальною; втрачає друзів, потім сім’ю; не
може набути професійних навиків або забуває ті,
які мала раніше; залишається без роботи; потрапляє у злочинне середовище; приносить безліч нещасть собі та оточенню і, нарешті, повільно і вперто руйнує своє тіло.
Усі наркотики, незалежно від виду і способів
вживання, обов’язково пошкоджують наступні органи та системи організму: нервову систему ( в тому

Учн ів

з Днем народження...

Телефон: (03265) 54-644
Факс: (03265) 54-644
Ел. пошта:
chervone.vpu@mail.ru

Шукай нас в ІНТЕРНЕТІ:
http:\\chervone-vpu.in.ua
vk.com/chervone_vpu

Н а р к о м а н і я
але нерідко людина
стає залежною після першої ж ін’єкції
наркотика. Що станеться з тим чи іншим конкретним
індивідуумом, наперед ніколи невідомо. Тому не пробуйте наркотики, а якщо вже спробували
– не повторюйте
цей небезпечний експеримент над собою.
У житті достатньо щастя, щоб обходитися без його хімічного стимулятора!
Леся Василівна Демид,
практичний психолог
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