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У номері:  

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО... 

 Флеш-моб (англ. flash mob — «спалахуючий на-
товп», flash — спалах, mob — натовп) — це заздалегідь 
спланована масова акція, зазвичай організована через 
Інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій ве-
лика кількість людей оперативно збирається у громад-
ському місці, протягом декількох хвилин виконує зазда-
легідь узгоджені дії (сценарій), і потім швидко розхо-
дяться. 

 

     Велика перерва 

 У  День українського козацтва, на Покрови Пресвятої Богородиці, учні Червоненського ВПУ відвідали храм Косми і Дем'яна спільною молит-
вою підтримали героїв України, зокрема тих, які ведуть боротьбу за правдиву незалежність на Сході України. 
 14 жовтня 2014 року Президент України Петро Порошенко з метою вшанування традицій та на підтримку ініціативи громадськості скасував 
відзначення Дня Захисника Вітчизни і встановив свято День захисника України, яке відзначатиметься щорічно 14 жовтня. 
 І саме 14 жовтня Червоненське ВПУ зустріло свято українського козацтва та 72-річницю створення УПА флеш-мобом «Україна – єдина краї-
на». Учні та працівники створили карту України під горою Жорнавка на околиці села Червоне і всі разом скандували «Слава Україні – Героям Сла-
ва!» 
 Про свої враження щодо флеш-мобу розповідає  учень 11 групи Матчук Петро: «Чудово, коли всі групи зібралися в одному місці і побудува-
ли карту України. Це дуже нас об’єднало! Побачив багато своїх друзів, познайомився з новими. Особливо сподобались національні гасла, коли всі 
учні в один голос висловили свою повагу до рідного краю. Останнє гасло «Слава Україні – Героям Слава!» було особливим – аж відлуння пішло, 
немов земля здригнулась і вся країна почула… Побільше б таких флеш-мобів по Україні!» 
 «Феш-моб  – це дійство, що об’єднує людей, робить їх ідею реальністю, - розповідає соціальний педагог Наталя Володимирівна Великанич, 
- об’єднує емоції, виховує дух, породжує спільну мету, особливо якщо йдеться про позитивні зміни в Україні. Саме на ІV Всеукраїнському педагогіч-
ному конгресі було висвітлено нову ідею від Національної Академії педагогічних наук щодо виховання нового покоління  
             Марія Василівна Купин, заступник директора з НВР 

Флеш-моб 

«Україна – єдина країна» 



2  В е л и к а  п е р е р в а  

 У Червоненському ВПУ було проведено 
конкурс фахової майстерності серед учнів випуск-
них груп з професії «Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва», що проводився згід-
но завдань, розроблених методичними комісіями 
викладачів і майстрів с/г профілю в два тури: теоре-
тичний і практичний. 21 жовтня розпо-
чалась теоретична частина конкурсу. 
Тур проводився в кабінеті 
«Інформатики і ІКТ» з використанням 
програми для тестування учнів з пред-
метів «Трактори», 
«Сільськогосподарські машини», 
«Комплексна система технічного об-
слуговування і ремонту машин», 
«Правила дорожнього руху», 
«Охорона праці», «Агротехнологія». 
 За підсумками теоретичного 
туру конкурсу одержані такі результа-
ти: 
група 21 – Гринюк Ю.Ю., І місце; Гав-
ришків В.В., ІІ місце; Курдибан І.О., ІІІ 
місце; 
група 31 – Миклаш Р.І., І місце; Війто-
вич М.П., ІІ місце; Панчук Я.В., ІІІ міс-
це; 

15 жовт-
ня, у другий 
день після 
Покрови, у 
Львівському 
палаці есте-
тичного вихо-
вання учнів 
розпочав 
свою роботу 
IV Всеукраїн-
ський педаго-
гічний кон-
грес на тему «Реформування освітньої 
системи в Україні в контексті європейсь-
кої інтеграції», організатором якого ви-
ступило Львівське крайове товариство 
«Рідна школа». На Конгрес прибули осві-
тяни з Львівської та багатьох інших об-
ластей України, представники Комітету з 
питань науки та освіти України, Міністер-
ства освіти та науки України, Національ-
ної академії педагогічних наук України 
тощо. Працівники ДПТНЗ «Червоненське 
ВПУ» також були запрошені до участі у 
IV Всеукраїнському педагогічному кон-
гресі. Практичний психолог, викладач з 
історії України Кугай І. Б., юрист-
паспортист Іванців М. В., практичний 
психолог Демид Л. В. та соціальний пе-
дагог Великанич Н. В. стали слухачами 
цікавих доповідей відомих освітян – Пет-
ра Сікорського, доктора педагогічних на-
ук, професора та президента Львівсько-
го крайового товариства «Рідна шко-
ла»; Омеляна Вишневського, канди-
дата педагогічних наук, професора 
Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені І. Франка; 
Неля Ничкало, доктор педагогічних 
наук, професор-академік НАПН 
України, академік-секретар відді-
лення професійно-технічної освіти 

IV Всеукраїнський педагогічний конгрес 

НАПН України та інші. На 
думку сучасних освітян, 
якщо в державі відбува-
ється перебудова, то все 
повинно розпочинатися з 
освіти, вона основна у 
реформах, «не має аль-
тернативи, а сама є аль-
тернативою» - суспільст-

во змі-
нюється 
з прихо-
дом но-
вого по-
коління. 
Так, за 
словами 
Омеляна 
Вишнев-
ського, вчитель має бути порадником, зда-
тним розвиватися разом з дітьми, мати 
власну технологію навчання, адже «кожна 
людина несе зернятко творчості і у нас, 
українців, має вирости все на своєму по-
лі». 

 
Наталя Володимирівна Великанич, 

соціальний педагог  

Конкурс професійної майстерності  
група Т-21 – Перець О.В., І місце; Бойко Д.І., 
ІІ місце; Притула Б.Б., ІІІ місце; 
група Т-24 – Лісовий В.М., І місце; Файште-
гер Р.І., ІІ місце; Кутний Р.Р., ІІІ місце; 
 ІІ частина конкурсу відбулась 28 жо-
втня. Практичний тур проводився на полі 
навчального господарства згідно умов, роз-
роблених методичною комісією майстрів 
виробничого навчання. Оранка проводила-
ся тракторами МТЗ-82 і плугами ПЛН-3-35. 
 Участь у практичному турі взяли 
переможці теоретичної частини конкурсу. 
Учасникам були виділені однакові ділянки 
поля для оранки, інструменти та обладнан-
ня для розмітки загінок «в звал» і «в розгін». 
 Якість оранки оцінювалась комісією 
у складі заступника директора з НВР Гупа-
люка М.М. та майстрів в/н Максимика В.Ю., 
Гулая І.І., Яремка В.Я. Помічниками суддів 

були учні четвертого та п’ятого курсів груп ВПУ. 
Підготовку учнів до конкурсу проводили виклада-
чі Олеярник І.І., Котович Б.М., Бойко І.В., майстри 
виробничого навчання Садовський О.Т., Бриков-
ський В.С., Семенюк В.А., Богач В.І. Після закін-

Вітаємо  

з Днем учителя!  

 ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО... 
Такого вчителя Ви не зустрінете у жодно-
му навчальному закладі. 
 Унікальний викладач спецдисциплін 
с/г профілю Котович Богдана Михайлівна 
щодня приїздить до нашого закладу на 
власному тракторі. Богдана Михайлівна є 
головою методичної комісії викладачів спе-
ціальних дисциплін с/г профілю Червонен-
ського ВПУ. Своїм прикладом показує уч-
ням, що трактор — це не розкіш, а засіб 
пересування, та заохочує вивчати навча-
льні дисципліни тракторної справи, спону-
кає покращувати навички володіння трак-
торною справою. 

 День працівників освіти  або День учителя — професійне 
свято працівників освіти України. Відзначається щорічно у першу неді-
лю жовтня. Офіційно його визнали в більш як ста державах. Вперше 
про таке свято заговорили в 1994 році, коли й було засноване це свя-
то.  
 3 жовтня педагогічних працівників Червоненського ВПУ приві-
тали святковим концертом, організованим учнями групи 33. Після віта-
льного слова керівника закладу С.А.Олексій, поетичними рядками 
вшанували професію вчителя: Мєшкова Оксана, Жулинська Наталія, 
Звірко Лілія і Максимів Любов. Ведучими концерту були учениця гр.33 
Коверняга Софія та учень гр.41 Собчинський Роман. 
 “У цікавий світ кличе нас зоря навчання”, - співали сестри Анна 
та Ірина Литвин, учениці гр.13, - “Тисячу думок на один урок, тисячу 
книжок, скоро вже урок”. Піснею “Вчителю мій” вітали педагогів Жежу-
ха Вікторія, Костюк 
Соломія та Рудин-
ська Оксана: 
“...Серце відкрива-
ючи і душу, щоб в 
очах засяяли вогні. 
До дітей завжди 
прийти він мусить, 
щоб не згасли зіро-
ньки ясні”. 

 Повага до 
професії вчителя 
зумовлена його 
обдаруванням осо-
бливими властиво-
стями. Олександр 
Духнович, закар-
патський культурний і освітній діяч, у своїй праці “Народна педаго-
гія” (1857р.) зазначав, що справжній наставник не лише “повинен мати 
добрі і правильні знання... з 
того предмета, який хоче ви-
кладати іншим”, але й “повинен 
мати чистий і непорочний но-
ров і процвітати доброчеснос-
тями”, “...бути вже від природи 
лагідним, поважним і з певним характером. Повинен учнів своїх люби-
ти і їхню любов також для себе заслужити”. 

     Наталія Зіновіївна Дубно,  

     майстер в/н гр.33 

Учителю! Пораднику і друже! 
Ви вибрали дорогу непросту. 
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже 

За Вашу працю вчительську святу! 

чення конкурсу журі підведено підсумки і визначено 
переможців: І місце (230 балів) - Миклаш Руслан, 
гр. 31, ІІ місце (215 балів) – Гринюк Юрій, гр. 21, ІІ 
місце (210 балів) – Гавришків Володимир, гр.21, ІІІ 
місце (200 балів) - Файштегер Роман, гр.Т-24. 
 Переможці отримали грошові премії. 
«Учасники конкурсу дуже добре справились із пос-
тавленими завданнями. Миклаш Руслан насправді 
достойний перемоги, хоча інші хлопці теж старали-
ся, помітним було їхнє хвилювання, хочуть викона-
ти роботу якнайкраще», - поділився враженнями 
учень групи 31 Панковецький Віктор.  На думку 
психолога І.Б.Кугай, «конкурси професійної майсте-
рності стимулюють учнів бути кращими серед одно-
літків, отримати задоволення від перемоги та зро-
зуміти наскільки клопіткою і відповідальною є праця 
справжнього господаря у полі». 
 

Богдана Михайлівна Котович, 
голова методичної комісії 

Викладачів спецдисциплін 
 



3  С т о р і н к а  с л а в и  

 Учнями першого набору ВПУ здебільшого є молоді люди 
віком 15 – 18 років. Основне соціальне завдання на цьому етапі – 
вибір професії, соціальне та особистісне самовизначення. Основ-
на потреба юнацького віку: зайняти внутрішню позицію дорослого, 
усвідомити себе членом суспільства, визначитися, зрозуміти себе, 
свої можливості, своє місце та призначення в житті. Не всі першо-
курсники одразу звикають до умов навчально-виховного процесу: 
новий навчальний заклад, нове місце проживання, інші навчальні 
програми та виховні умови, обов’язки та вимоги, соціальне оточен-
ня. 
 Людина, як будь-який живий організм, протягом життя ада-
птовується (звикає, приймає, реагує) до навколишнього середови-
ща (соціуму). У кожного відбувається кілька адаптаційних періодів: 
адаптація до дитячого садка, до школи, закінчення школи та вступ 
до училища, коледжу, ліцею чи вищого навчального закладу; знай-
ти роботу, одружитися, переїхати у нову квартиру чи будинок, на-
родити дитину – це життєві зміни, до яких не завжди легко адапту-
ватися. Пам’ятайте, що життя – це постійні зміни і безліч питань та 
проблем, які мають свій спосіб вирішення, у всьому новому завжди 
є щось корисне. Головне, не засмучуватись через дрібниці, спілку-
ватися з друзями, які мають на вас найбільш позитивний вплив, 
залучитися підтримкою близьких людей (брат, сестра, хтось із ба-
тьків, психолог, будь-хто, кого Ви оберете). Розмножуйте позитивні 
емоції та думки і якщо Вам дійсно важко справитись з певною про-
блемою чи негативними емоціями (думками, які руйнують Ваше 
здоров’я) – займіться улюбленою справою: прочитайте гарну книж-
ку, журнал, перегляньте фото, які викликають у Вас позитивні емо-
ції, поспілкуйтесь з друзями або просто хорошою людиною, погу-
ляйте на свіжому повітрі, займіться спортом (футбол, фітнес, те-
ніс), перегляньте гарний фільм, для дівчат цікаво було б зайнятися 
шопінгом, зробити манікюр, відвідати перукаря тощо.  Щасти Вам! 

 
Ірина Богданівна Кугай, 

практичний психолог Червоненського ВПУ 

В и п у с к  № 1 ,  в е р е с е н ь  2 0 1 4  р .  

Б р е й н - р и н г  

У Червоненському 
ВПУ організовано допомогу 
бійцям в зоні АТО. Учениця 
33 групи Гельмас Христина 
та Коверняга Софія, учні 
групи Т1 Коропецький Вік-
тор та Лабаз Ігор разом із 
майстром в/н Яремко Віта-
лієм Ярославовичем відвез-
ли продукти та кошти, зіб-
рані учнями та працівника-
ми училища у військову ча-
стину № 3007. 

У новинах 
“Золочів.нет” керівництво 
військової частини вислови-
ло подяку ВПУ за надану 
допомогу.  

Кубок училища по футболу 

«Золота осінь» 

Адаптація до навчання  

МІНІ- ТЕСТ « Я ? Невпевнений » 
 Декілька слів про те, чому важливо 
бути самим собою... 
 «Певний страх, що тебе  не 
«приймуть» в групі не дають  тобі бути  са-
мим  собою, і ти вирішуєш бути, як усі. Що 
ж ,це зрозуміло. Але  спробуй докласти де-
яких зусиль:облиш ненадовго власні стра-
хи, зосередься на своєму, на житті, на днях, 
що минають,  і на тому досвіді, який здобу-
ваєш… Ну от тепер, коли зусібіч подивився 
на себе, поставив собі запитання: чи варто 
нагадувати світові, що твої характерні риси 
чудові, творчі і цікаві? 
 …в училищі, з друзями, та компанії 
– даруй довколишнім радість спілкування з 
відкритими щирими людьми, що не бояться 
показувати свої переваги і хиби, що не від-
мовляються від своєї думки » 

(ст 16, Джордані Е., Ласконі Т, Боското Г. 
«Так хочется бути дорослим! 

Пер.М.Лемик.- Львів:Свічадо,2012- 
168 с. (серія бібліотека «Сто Клантів ») 

 
МІНІ-ТЕСТ  

 Познач хрестикам свою відповідь і 
підсумуй отримані бали  
1.Я дивлюсь  на себе у дзеркало і бачу  
а) такого ж, як усі ; 
б) людину, що не знає,куди їй іти; 
в)людина, що знає, чого хоче; 
2. Для друзів я –  
а) це завжди я ; 
б) один із натовпу; 

в) здебільшого такий самий як усі. 
3. Для моїх однокласників я — 
а) Пристосуванець; 
б) Мовчун; 
в) людина, що має власну позицію. 
4.Щоб стати самим собою, я маю  
а) вчитись себе розуміти ; 
б) змінити своє життя; 
в) стати трохи хитрішим. 

До 20 балів  
 Краще бути самим собою, аніж при-
кидатись. Все, що є в тобі, - чудове ; і ти 
можеш  його «показати». Облиш усі страхи!  

Від 21до 30 балів 
 Можливо, страх  не дає тобі дарува-
ти оточуючим те краще, що маєш. Але ти 
знаєш, що варто потрудитися, аби пізнати 
себе і припинити бути саме таким, як усі  
довкола? 

Від 31 бала і більше  
 Усе гаразд. Ти завжди такий який є 
навіть у важкі хвилини. Ти можеш повірити 
у себе і навчитись цього  

Допомога бійцям в АТО  

БАЛИ 

 1 2 3 4 

А 4 10 7 10 

Б 7 7 4 4 

В 10 4 10 7 

Одним із важливих напрямків діяльності педагогічного колективу нашого учили-
ща являється системна  робота з виявлення, розвитку, підтримки та стимулювання об-
дарованої учнівської молоді. Поряд з навчальними дисциплінами  базою для інтелектуа-
льного виховання є різні форми позакласної  виховної роботи, які є продовженням на-
вчальної діяльності.  Такі інтелектуальні змагання як «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?» 
займають значне місце у пізнавальній діяльності учнівської молоді. "Брейн-ринг" – це не 
лише знання, які допомагають учням відшукати правильні рішення і сприяють професій-
ному зростанню, а й відпочинок, де застосовуються інтерактивні технології, які служать 
способом створення між молодіжними колективами сприятливої атмосфери у спілкуван-
ні. 

І вже 16 жовтня  2014 року був організований та проведений перший тур відбірко-
вих змагань за вихід у фінал з інтелектуальної гри «Брейн-ринг» серед команд груп тре-
тього курсу нашого ВПУ. В іграх взяли участь 3 команди : групи 31 – команда «МТЗ», 
групи 32 – команда «Патріоти України» та групи  33 – команда «Dream Team». Ігри про-
ходили у три раунди по 10 питань у кожному.  

Учасники команд, а також уболівальники мали змогу відчути спортивний дух, 
оскільки запитання були як на перевірку інтелекту, так і на швидкість реакції. У підсумку 
перемогла команда групи 32, яка спробує свої силі у фіналі цієї захоплюючої гри.  

23 жовтня відбіркові змагання продовжили команди, які представляли річні групи 
та групи ВПУ. Звичайно фаворитом вважалася досвідчена команда групи 51, але як зав-
жди гра виявилася захопливою та непередбачуваною і у підсумку перемогу святкувала 
команда групи Т-21, яка і побореться у фіналі за перемогу. 

Роман Ярославович Гурський, 
керівник  інтелектуаьного гуртка 

К у т о к  п с и х о л о г а  

 Протягом жовтня місяця на стадіоні Червоненського ВПУ 
проходили спортивні змагання з футболу – Кубок училища «Золота 
осінь». 
 На старті зустрілись футбольні команди 11 групи і 21 групи. 
Футболісти другого курсу (21 гр.) перемогли команду 11 гр. з рахун-
ком 4:0. 
Футбольна команда групи 31 зустрілась з командою 12 гр. Перемога 
31 гр. з рахунком 2:1. 

 Зустріч між командами 21 та 41 групи, перемогла 41 гр. 1:3. 
 Команда групи Т-1 впевнено перемогла команду групи Т-3 
3:0. 
 В ½ фіналу кубка училища зустрілись групи минулорічний 
переможець турніру група 41 і Т-1. Основний час 0:0. По пенальті 
2:4. Перемога Т-1. 
 У фіналі зустрілись команди Т-1 і 31. Вже з перших хвилин 
гра стала напружена, ніхто не хотів ризикувати, шукали помилки в 
захисті. 
Перший тайм закінчився 0:0. Початок другого тайму нічого не змінив. 
Гра йшла до пенальті, але в кінці гри дальній удар півзахисника ко-
манди Т-1 Лукавецького Олега виводить футболістів групи Т-1 впе-
ред 1:0. Фінальний свисток приніс радість перемоги команді Т-1. 
 На загальноучилищній лінійці директор училища С.А.Олексій 
вручила грамоти і кубок училища переможцям та грамоти фіналіс-
там групі 31. Кращими гравцями названі гравці Лукавецьки Олег 
(гр.Т-1) та Шпиток Олександр (гр.31) 
     
    Степан Семенович Балацький, 
    керівник фізвиховання 



80733, 

Львівська область, 

Золочівський район, 

с.Червоне 

За повідомленням голови Національної ради з 

питань охорони здоров’я при Президентові 

України, країна щороку втрачає 40 000 своїх грома-

дян, загибель яких обумовлена алкоголем. А це 

близько 8 тисяч отруєнь, 8 тисяч  кардіопатій, а 

також інші захворювання та нещасні випадки, по-

в’язані з вживанням алкоголю. В Україні у даний 

час фіксується 25-30% дитячих патологій новона-

роджених, і дуже часто причиною цього є алкоголь 

(його вживання мамою чи татом). 

Продаж алкогольної продукції в Україні з кож-

ним роком зростає, значно збільшився відсоток 

дітей та молоді, які вживають алкогольні напої. 

Близько 5% підлітків, які почали вживати алко-

голь у віці 10-15 років закінчують життя у психічних 

лікарнях, наркологічних диспансерах або «на вули-

ці». Систематичне вживання алкоголю призводить 

до гастриту, згодом викликає виразку шлунка і 12-

палої кишки, цирозу печінки, захворювань серцево-

судинної системи, органів дихання, тощо. У людей, 

залежних від алкоголю народжуються діти з розу-

мовою відсталістю, вираженими вадами серця, 

епілептики. 

Небезпечність алкоголю полягає у формуванні 

Телефон: (03265) 54-644 

Факс: (03265) 54-644 

Ел. пошта: 

chervone.vpu@mail.ru 

ДПТНЗ «Червоненське ВПУ» 

П е д а г ог ічн и х  

п р а ці вн и кі в  

В і т а є м о  

11 група: 

Бояновського Сергія 

Дячка Дмитра 

13 група: 

Гуменюк Світлану 

Карабінюк Вероніку 

21 група: 

Ворохту Ярослава 

Рака Віталія 

Твардовського Назара 

22 група: 

Капчук Марію 

Кісіля Дмитра 

Чорбу Сергія 

23 група: 

Бручковську Надію 

31 група: 

Генріха Євгена 

Процака Віталія 

Слободяна Дениса 

Інформаційний  вісник підготували: 

Головний  редактор: Олексій С.А. 

Редактори: Великанич Н.В., Кугай І.Б. 

Коректор: Бойко Н.Д. 

Комп’ютерна верстка: Шумляковський В.В. 

Виходить один раз на місяць. Ціна договірна. 

Закінчіть речення  

В і д п о в і д а є  
викладач хімії Завальнюк Лариса Петрівна 
1. У золочівських газетах читаю … спортивні та освітянські новини. 
2. Хотів би прочитати у «Великій перерві» про … погляди учнів на на-
вчальний процес у нашому училищі 
3. Найкраще почуваюся коли … поруч близькі люди і 
душевни комфорт. 
4. Найпам’ятніший день мого життя … новина про наро-
дження внучки Вікторії, а потім Наталочки. 
5. Фільми, які можу часто й із задоволенням перегляда-
ти … “Зимова вишня” Ігоря Масленнікова 
6. Якби мені сказали, що на безлюдний острів можна 
взяти лише одну книгу, то це була б … Біблія. 
7. Життя для мене… - це нива, через яку не профдеш 
не вколовши ноги. 
8. Зустрічі з друзями для мене … розкіш спілкування. 
9. У друзях ціную насамперед … щирість. 
10. Для мене щастя — це … коли тебе розуміють. 
11. Моє найулюбленіше місто—тихий і чарівний Тер-
нопіль 
12. Улюблений співак…  С.Ротару, Океан Ельзи. 
13. Улюблений колір….— червоний 
14. Моя улюблена казка … усі, бо вони добре закінчу-
ються. 
15. Улюблена рослина (дерево)… троянда, горіх. 
16. Улюблена пісня… «Лаванда», «Лелеки» 
17. Мій улюблений птах … лелека. 
18. Мої спортивні кумири… «золота рибка» Яна Клочкова. 
19. Із 4-ох пір року найбільше 
мені до вподоби … весна. 
20. У чоловіках найбільше ціную 
такі риси характеру як… муж-
ність, вміння керувати 
емоціями. 
21. Шкодую, що … все пройшло 
як «з білих яблук дим». 
22. Ніщо не підсилює любов як… 
розлука. 
23. Мій життєвий девіз … не шу-
кати легких доріг, тішитися 
маленьким, прагнучи до велико-
го. 
24. Хотів би побажати читачам… 
вміти читати між рядками. 

А л к о г о л ь  

32 група: 

Хмиза Тараса 

33 група: 

Попадич Ганну 

Поронюк Лілію 

група Т-1: 

Лукавецького Олега 

Смереку Тараса 

Сухарюка Михайла 

Шпакова Дмитра 

група Т-3: 

Нестеровича Ярослава 

група Т-21: 

Городецького Миколу 

Огурцова Василя 

Притулу Богдана 

група Т-23: 

Дацківа Михайла 

група Т-24: 

Когута Дмитра 

Криська Богдана 

Музичку Володимира 

Шукай нас в ІНТЕРНЕТІ: 

http:\\chervone-vpu.in.ua 

vk.com/chervone_vpu 

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО... 

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку 

3 жовтня — Всесвітній день посмішки 

4 жовтня — День захисту тварин 

14 жовтня — День українського козацтва (Покрови) 

15 жовтня — Всесвітній день миття рук 

16 жовтня — Всесвітній день здорового харчування 

17 жовтня — Міжнародний день харчування, День боротьби 

з бідністю 

25 жовтня — Міжнародний день боротьби жінок за мир 

26 жовтня — Перехід на зимовий час (о 4:00 на 1 год назад), 

День автомобіліста 

алкогольної залежності. Більшість людей, які лі-

куються від алкогольної залежності почали вжи-

вати алкоголь у віці 12-18 років, а на лікування 

потрапляють у віці 25-30 років, маючи ураження 

центральної нервової системи, внутрішніх орга-

нів, порушення психічної діяльності, знаходяться 

в стані вираженої соціальної деградації. 

Вкрай небезпечними є гострі алкогольні от-

руєння: сьогодні у продажі є багато неякісної 

продукції, простроченої та шкідливої за хімічним 

складом. Люди, залежні від алкоголю стають 

байдужими до роботи, сім’ї, дітей та рідних, їм 

цікаво лише із друзями, з якими можна випити. 

Основа всіх алкогольних напоїв – етанол, 

який потрапляючи в кров, в першу чергу руйнує 

клітини головного мозку. При концентрації алко-

голю в крові 0,5-0,6% (0,5 л горілки) у підлітка 

може наступити смерть. Алкоголь вимиває усі 

вітаміни і мінеральні солі в організмі. 

Згідно статистики, 30-40% усіх злочинів ско-

єні у стані алкогольного сп’яніння. Від алкоголю, 

за даними Всесвітньої організації здоров’я, щорі-

чно помирають понад 751 тис. людей, а від алко-

гольної інтоксикації – від 7,5 до 9 тис. осіб. 

2 жовтня — Ігора 

3 жовтня — Олега 

6 жовтня — Артура 

18 жовтня — Дениса 

20 жовтня — Сергія 

27 жовтня — Назарія 

Іменинників  

Учнів  з  Д н е м  н а р о д ж е н н я . . .  

Відповідальність за продаж алкогольних напоїв 

неповнолітнім передбачена Кодексом про адміністра-

тивні порушення, а саме ст. 156., де зазначається, 

що продаж алкогольних напоїв особі, яка не досягла 

21 року та тютюнових виробів особі, яка не досягла 

18 років тягне за собою накладення штрафу від три-

дцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів гро-

мадян. 

У зв’язку із наявністю в с. Червоне траси з вели-

ким ступенем інтенсивності руху, вживання учнями 

ВПУ алкогольних напоїв може мати непоправні нас-

лідки. 

Отож, будьте обачними. Бережіть себе та своїх 

близьких! 

Марія Вікторівна Іванців, 

юрист  

Увага! Небезпека!  

Кіт А.С. 

Кобильник А.Й. 

Гулай 

Семенюк Н.Б. 

Смолінську М.Й. 

Гайкову Ю.Б. 

Кугай І.Б. 

Ювілярів: 

Твардовську О.Р. 

Гайкового Я.К. із 60-

річчям 

Болюбаш М.О. 

Мартиняк Л.І. із 55-

річчям 

Із професійним 

святом: 

Днем соціального пе-

дагога 

Великанич Н.В. 

Днем вчителя 

усіх педагогічних пра-

цівників Червоненсь-

кого ВПУ 

Днем юриста 

Іванців М.В. 

Днем працівника хар-

чової промисловості 

кухарів Червоненсько-

го ВПУ 

Бажаєте привітати друзів, дівчину чи 

хлопця або улюбленого викладача з 

Днем народження чи іменинами? Те-

пер це можливо у «Великій перерві». 

Оголошення безкоштовні! 

Запрошуємо талановитих та ініціативних 

учнів у склад РЕДКОЛЕГІЇ «Великої пе-

рерви». Саме Ви зможете якнайяскравіше 

розповісти про життя учнівської молоді 

Червоненського ВПУ! 


