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Дорогі друзі!
2011 – 2012 навчальний рік для нас важливий. Рівно 2 роки
тому ми почали випускати нашу газету «Ліцеїст» - газету для молоді і працівників ліцею. З тих пір кожну зустріч з читачем ми намагались зробити цікавою і яскравою. На сторінках нашої газети
ви дізнавалися про все добре, що було і є в нашому закладі. Хочеться, щоб голос кожного, хто не байдужий до добрих справ, звучав в нашій газеті і надалі.
Про те, які добрі справи ми встигли зробити до нового року,
чим здивували і здивувались, з ким зустрілись, ми хочемо розповісти в цьому номері газети. Головною темою цього випуску є здоровий спосіб життя та наша позашкільна робота. Сподіваємось, що
багато хто знайде тут добрі слова, які прийдуться вам до душі.
З Новим 2012 роком!
Бажаємо всім успіхів, доброго здоров’я, бадьорого настрою,
корисних справ!
Дякуйте світу, долі, іншим людям й собі за все хороше, що у
вас є, і будьте щасливі!
Колесник Л.В.
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Мої враження від конкурсу знавців української мови
Що ви знаєте про Петра Яцика? Раніше для мене як і більшості з нас, він залишався
людиною – загадкою. Багато цікавого про його життя я дізналася, побувавши на тематичній
лінійці, яка проходила 11 листопада в актовій залі Ізюмського професійного ліцею.
Дівчата гр. К-311 Панькевич В., Чарахчян Я., Донник Ю., Гордакова О., Немикіна І.
розповіли про благодійну діяльність Петра Яцика.
Яцик – канадський підприємець українського походження. Саме завдяки його
громадській діяльності був організований перший конкурс знавців української мови. Цього
року в нашому навчальному закладі конкурс проводився серед учнів другого та третього
курсів. Я рада, що брала участь в ньому, тому що відкрила для себе багато нового та цікавого,
найбільше запам’яталися завдання з лексикології та фразеології. Наприклад, чи знаєте ви, як
пояснити фразеологізм, який став крилатим висловом: «співати Лазаря».
Я дізналася, що так характеризують дії людини, яка щось приховує, говорить неправду.
Сподіваюсь, що кожний учасник конкурсу отримав задоволення. Я не перемогла, але дізналася
багато цікавого про Петра Яцика. Хочетьс, щоб в нашому навчальному закладі було побільше
таких конкурсів!
Матеріал підготувала Булава Анжеліка (гр. К - 310),
член гуртка «Юний кореспондент»

Захоплююча поїздка до Харкова
В грудні я вирушив до Харкова на Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка. Мені було приємно представляти наш заклад на
обласному рівні. В конкурсі брали участь учні з різних професійно - технічних закладів
Харкова та області.
До Харкова я їхав автобусом, перечитував твори, хвилювався, мріяв про те, щоб стати
переможцем. Я старанно готувався до цього конкурсу: прочитав багато книжок, за допомогою
викладача української мови знайшов додаткову літературу , написав декілька творчих робіт.
Тому поїздка до Харкова була довгоочікуваною та хвилюючою.
І ось ми завітали до Харківського монтажно – будівельного ліцею.
Зайшовши до ліцею, відразу відчув гостинність господарів. Викладачі та майстри цього
закладу радісно зустріли нас, провели екскурсію по ліцею. Спочатку учні другого та третього
курсу пройшли реєстрацію, потім викладачі розподілили учнів по кабінетах та роздали
завдання : теми для написання творчих робіт.
Я виконав роботу, сподіваюсь на те, що стану переможцем конкурсу.
Ця поїздка була для мене цікавою та корисною. Думаю, що ті знання,які я отримав,
допоможуть мені при вступі до вищого навчального закладу.
Матеріал підготував Федь Сергій (АТ - 309),
член гуртка “Юний кореспондент”
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Підведення підсумків навчально-виховної роботи
за І семестр 2011 – 2012 навчального року
28.12.2011 року в актовій залі Ізюмського
професійного ліцею відбулось підведення підсумків
навчально-виховної роботи учнів за І семестр 20112012 н. р. На учнівських зборах були присутні учні
першого, другого та третього курсів.
Директор Ізюмського професійного ліцею
Колесник Л.В. привітала учнів із закінченням
І семестру та побажала їм здоров'я та нових
досягнень.
Потім виступали старости навчальних груп з
доповідями про стан роботи впродовж семестру.
Учні звертали увагу на такі питання:
кількість пропусків навчальних занять без
Кращі учні ліцею
поважних причин;
втрати контингенту впродовж семестру;
учні, які навчаються на 10 – 12 балів;
порушники дисципліни;
участь групи в громадському житті;
організація дозвілля в групі;
перспективи на майбутнє .
За сумлінне навчання кращі учні були нагороджені грамотами директора
Ізюмського професійного ліцею:
гр. К - 311 Панькевич Віолета Володимирівна,
гр. К - 310 Посікун Людмила Олександрівна, Василенко Ганна Володимирівна,
Давиденко Наталія Володимирівна,
гр. К1 - 309 Чорна Олена Миколаївна.
Також були нагороджені грамотами кращі учні у таких номінаціях:
За високі показники в навчанні та активну участь в громадській роботі ліцею.
За активну участь в громадській роботі групи.
За активну участь в громадській роботі в межах області.
Після урочистої частини до уваги учнів був представлений святковий новорічний
концерт, який підготували керівник театрального гуртка О.Р.Каранадзе та голова комісії з
питань організації дозвілля учнів Меньшикова Вікторія (учениця гр. КС - 311). Вона
подякувала учням, які впродовж навчального семестру активно брали участь в гуртковій
роботі та підготовці загальноліцейних заходів:
гр. К – 311 Чарахчян Я.,
г р . М - 3 1 1 Шамрай Д.,
гр. A3 - 310 Чегринець В., Коваленко Є., Виборов О.,
гр. М1 - 310 Казаков О.,
гр. КС - 311 Шпіга К., Меньшикова В., Гнойова О., Леміщенко А..,
г р . К - 3 1 0 Величко Є.,
танцювальні колективи груп К - 3 1 0 , К - 3 1 1 .
Бажаємо всім учням міцного здоров’я, творчого натхнення,успіхів у навчанні та нових
перемог та звершень.
Матеріал підготувала Меньшикова Вікторія (гр.КС – 311),
голова комісії з питань організації дозвілля учнів.
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Конкурс професійної майстерності —
розвиваємо нові таланти
23 грудня в Ізюмському професійному
розпочались конкурси професійної майстерності.

ліцеї

В цей день кращих визначали кондитери та електрозварники
ручного зварювання. В конкурсі брали участь – переможці
групових конкурсів випускних груп ліцею: змагалися
зварники груп №44, 48, Е – 110 та кондитери груп К1-309,
К2-309, К-110.
Конкурс проводився в два етапи – теоретична та
практична частина. Теоретична частина складалася з завдань
обласних конкурсів, професійної майстерності попередніх
років. Це були непрості завдання, адже вони відповідали рівню
робітничої кваліфікації 4-го розряду.

Марюхіна В.І. та учні під час виконання теоретичного завдння зі зварювних робіт

Складним були
також завдання практичної частини конкурсу. Зварники
виконували зварні з’єднання деталей у різних положеннях.
А от кухарі виготовили кондитерські вироби, різноманітні за
своєю технологією: торти, вироби з пісочного тіста, рулети з
бісквітного тіста.
За підсумками конкурсу учні посіли наступні місця:
В номінації «кондитер»:
(вироби з дріжджового тіста)
1-е місце гр.. К-110 Запорожченко Лідія Миколаївна,

Майстер групи К1-309 та її учениці 2-е місце гр.. К-110 Дикань Юлія Родіонівна, (вироби з пісочного

тіста, тістечка)
1-е місце гр.. К1-309 Півтораніс Юлія Сергіївна,
2-е місце Склярова Анастасія Олександрівна, (вироби з
бісквітного тіста, торти)
1-е місце гр.. К2-309 Запорожченко Станіслав Юрійович,
2-е місце гр.. К2-309 Фартушна Анастасія Віталіївна.
В номінації «електрозварник ручного зіварювання»:
1-е місце гр. №48 Бакшеєв Андрій Олексійович,
2-е місце гр. №48 Вербицький Володимир Іванович,
3-е місце гр. №44 Солодовник Антон Геннадійович.

Конкурсні роботи групи К2-309

Матеріал підготував Соловей О.В., заступник директора з НВР
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“Інститут здоров'я”
Здоров’я – найбільше багатство людини, воно є запорукою щасливого майбутнього. В
наш час, коли запрошують на роботу працівника, роботодавець запитує про наявність шкідливих звичок. Іноді відповідь на це питання позбавляє людину можливості працевлаштуватися.
Тому в період навчання в навчальних закладах потрібно здобувати добрі знання та свідомо
відмовлятися від шкідливих звичок.
В Ізюмському професійному ліцеї з грудня 2011 року стартувала просвітницько-виховна
програма, яка була спрямована на виховання у молоді здорового способу життя «Інститут
здоров’я». Програма розпочалася акцією – присвяченою Всесвітньому дню боротьби з
ВІЛ/СНІДом. Шамрай Л.П. зазначила, всіх хворих – молодь від 14 до 27 років.
9 та 16 грудня 2011 року соціально-психологічною службою ліцею проводились заходи з
профілактики тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
Активну участь у проведенні просвітницької програми брали представники учнівського
самоврядування ліцею та волонтер Корпуса Миру Едвард Озер.
Матеріал підготували: Шамрай Л.П.,
соціальний педагог та Носачова Н.Є.,
практичний психолог.

Виступ директора

Учні слухають лекцію

Демонстрація презентації
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Результати конкурсу художньої самодіяльності
“На порозі Новий рік”
Проведення огляду художньої самодіяльності в нашому
навчальному закладі стало доброю традицією. Учні настільки
захопилися підготовкою, що змусили кожного присутнього в
залі повірити в те, що Новий рік вже настав. Феєричні, яскраві
виступи переносили глядачів в світ чарівної казки і змушували
повірити в новорічні дива. Глядачі не втомлювались радіти все
новим і новим талантам, які розкривались на очах журі та
глядачів.
Величезну роль в кожній концертній програмі грає
ведучий, який має вміло, з належним настроєм донести до глядача те, що діється на сцені. Майстерно впорались з цим завданВиступ групи К-311
ням учні групи КС - 311 Воротиленко Дмитро та Шпіга Каріна.
Казаков Олег з групи М1-310 виявив свої артистичні здібності.
Водолазська Аліна з групи К2 - 309 зуміла стати справжньою казкаркою, а Фартушна Ася
була тендітною, ніжною, витонченою, ніби справжня Попелюшка. Головний «приз глядацьких
симпатій» отримали майстри груп К - 311 Воротиленко O.JI. та Гордієнко А.М., вони подарували
глядачам веселий, радісний настрій. Учні цієї груп впевнено виходили на сцену і з легкістю та дивували своєю творчістю.
Обов'язковим номером програми була «візитна картка» групи. Блискуче впоралися з
завданням групи: КС -311; К - 111; СЄ -310; AT- 309; К2-309. А група М - 309 підготувала візитку
у вигляді казки «Теремок», в якій запам’яталася жабка - скрекотушка, цю роль майстерно виконала Діденко Марина .Фесенко Володимир зворушливо прочитав монолог про кохання, його артистизм, рідкісний тембр голосу не залишили байдужими жодну людину в залі.
Кращими хоровими колективами стали групи: К - 311; КС -311; AT - 309. Дружнім, чітким,
життєрадісним виконанням вони створили радісний, бадьорий настрій, глядачі підспівували артистам.
Марія Разумцева з групи К1 - 309 майстерно виконувала сольні пісні. Козорізов Павло та
Онопко Віктор, учні групи М – 311, порадували присутніх гуморескою ,,В бібліотеці”.
Інструментальний дует з групи AT – 309 Воробйова Максима та Дячука Сергія вразив слухачів грою на музичних інструментах. В їх виконанні прозвучали дві пісні. Ніжну, мрійливу мелодію виконала на фортепьяно Скуменко Христина.
В огляді художньої самодіяльності велику роль відіграє заздалегідь підготовлений сценарій. У справжній новорічний мюзикл перетворили свої виступи учні груп К - 111; К2 -309; К
- 310. В своїх міні - виставах вони зуміли з'єднати всі жанри в один єдиний сюжет, додаючи
кожному номеру різнобарвності, яскравості, гармонійності.
Журі було важко обрати переможця, тому що представники кожної групи виявили свої
найкращі здібності, місця розподілилися таким чином:
І курс: 1 місце - гр. К - 311; 2 місце - гр. М - 311.
ІІ курс: 1 місце - гр. К - 310; 2 місце - гр. М 1- 310;
3 місце - гр. СЕ- 310; A3 - 310.
ІІІ курс: 1 місце-гр. К2-309; 2 місце - гр. М - 309; 3 місце - гр. AT - 309.
Серед груп з річним строком навчання:
1– місце – К -111 .
Загальні результати огляду художньої самодіяльності:
І місце - К2 - 309;
ІІ місце - К- 311;К-111;
ІІІ місце - М - 309.
Головний приз «Гран - прі» отримала група КС -311.
Матеріал підготувала Шпіга Каріна,
голова учнівського самоврядування.
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Активний? Креативний? Творчий?
Приєднуйся до нас!
Впевнено крокує вперед новий навчальний рік. В нашому ліцеї не тільки цікаво навчатися, але й не менш цікаво проводити своє дозвілля. Євроклуб «Мрія» - яскравий приклад тому.
Сьогодні Євроклуб «Мрія» налічує понад 40 членів. Як і минулого року він об’єднує тих,
хто прагне знайти нових друзів, весело та корисно провести час, брати участь в різноманітних
тренінгах, проектах, диспутах, дізнатися багато нового про Євросоюз.
Президент Євроклубу Фартушна А. (гр. К2-309) сформувала команду по напрямкам роботи. Так інформаційно-просвітницький напрямок очолив Корнєєв М. (гр. К-311), організаційний напрямок – Слюсарєва А. (гр. К-111), освітній напрямок – Кокляр І. (гр. КС-311), громадський напрямок – Іл’єнко Л. (гр. М2-310), інтернет-контакти – Воротиленко Д. (гр. КС-311).
Планується збір і поширення матеріалів на європейську тематику, проведення днів національних культур країн Європи, олімпіад до Дня Європи тощо. Бажаючі зможуть долучитися
до складання каталогу «Віртуальна Європа».
Ми пропонуємо всім зацікавленим брати участь у таких нових формах неформальної освіти як тренінги. Вони допоможуть молодій людині здобути навички планування та виконувати
взяті на себе обов’язки та нести відповідальність за свої вчинки.
В рамках нашого Євроклубу відбуваються цікаві зустрічі в “English club” з представником
Корпусу Миру США Едвардом Озером. “English club” запрошує всіх бажаючих кожної п’ятниці о 16.00 годині.
Сподіваємося, невід’ємною частиною роботи Євроклубу стануть інтернет-пошуки. Ми бажаємо встановити дружні контакти з однолітками із міст-побратимів: м. Красногірська
(Московська обл., Росія), м. Жукова (Калужська обл., Росія), м. Тукумса (Литва).
Багатьох зацікавить також спільна участь у молодіжних проектах, обмін досвідом роботи
та можливість зустрічі членів Євроклубів.
Ми відкриті для спілкування.
Приходьте, пропонуйте, знаходьте, дійте!
Матеріал підготували :Фартушна А., президент Євроклубу «Мрія».
Стовпак Л.І., Фартушна І.О., координатори Євроклубу «Мрія».
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Наше життя — це те, що ми робимо кожного
дня

Випуск № 2 /
2011-2012н.р.

Тренінги – новий крок у житті!
Кокляр Ірина (гр. КС-311): ,, Завдяки участі в
Євроклубі я мала можливість долучитися до такої
нової форми навчання як тренінги.
Тренінги - це не лише цікава гра , але і можливість набути практичних знань і навичок.
Ми отримали задоволення, незабутні враження та корисний досвід від участі в тренінгу:
,,Навички спілкування. Робота в команді.”
Гуз Євген (гр.М-311): ,, Як працювати в команді?
Що таке команда? Як відокремити справжню
команду від формальної? Як організувати роботу в
Учасники Євроклубу “Мрія”
команді?’’
Після тренінгу ми отримали відповіді на ці питання та цінний досвід. А це допомагає
нам формувати практичні навички планування та виконувати взяті на себе обов’язки і нести
відповідальність за свої дії.
З нетерпінням чекаємо на новий тренінг: ,,Гарні манери, правила поведінки та етикет”.
Всім рекомендуємо цю цікаву та корисну форму навчання.
Матеріал підготувала Кокляр Ірина( гр. КС – 311),
учасниця Євро клубу ”Мрія” ,секретар учнівської ради.

Що привело мене до Євроклубу?
На це запитання відповідають учні нашого ліцею члени
Євроклубу “Мрія”.
Євдокименко В (гр.СЕ-310): ,,Як ми можемо сьогодні
сприяти процесам європейської інтеграції України? Саме це
питання привело мене до Євроклубу «Мрія». Я знаю, що це
хвилює
багатьох. Адже кожен з нас хоче жити у
високорозвиненому суспільстві, прагне відчувати свою
причетність до тих подій, якими живе Європа і світ“.
Гордакова Оксана (К-311): ,,Зрозуміло, що шлях до
справжньої інтеграції нашої країни в європейську сім’ю
держав нелегкий.
Але від молоді залежить наскільки близько до нас буде
Європа і наскільки близько ми будемо до неї.

Під час семінару
“Відкриваємо Європу”

Тому члени нашого Євроклубу намагаються діяти в таких напрямках:
більше дізнаватися про європейське співтовариство, вивчати історію, культуру та звичаї
європейських народів. Таким чином, ми відкриваємо Європу для України, робимо її ближче,
зрозуміліше;
розробляти завдання, які інформують європейців про історичні пам’ятки, традиції,
духовні цінності нашої країни, тобто відкриваємо Україну європейцям.”
Матеріал підготувала Гордакова Оксана (гр. К -311),
учасниця Євроклубу.
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Січень 2012р.

Не забудьте привітати!

Січень
Лютий

1.01 Сергеєва В. Л.
1.01 Гордієнко А. М.
5.01. Відєньов В.І.
6.01.Машков О.М.

08.02. Шеремет Є.Б.

14.01. Наумко А.І.

10.02. Нікіфоров В.Я.

16.01. Папірний А.П.

11.02. Скрипник О.А.

18.01. Антонова І.Б.

15.02. Малік Т.О.

21.01. Савонов А.А.

16.02.Тимофєєнко А.В.

22.01.Глушенко М.І.

19.02.Колесник П.В.

22.01.Заіка Т.І.

23.02. Браженко М.І.

23.01. Дудник В.П.

24.02.Дудник Б.Б.

24.01.Сухоруков В.М.
25.01.Руденко М.Ю.
27.01.Толмачова Н.М.
27.01. Філатова С.О.
31.-1. Багулян Т.В.
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