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Щиро вітаю Вас із професійним святом — Днем працівників освіти!
Сердечно вдячний Вам за
невтомну працю, високий професіоналізм і невичерпне джерело любові до дітей. Бажаю
Вам злетів думки, творчої наснаги та нових досягнень на
ниві освіти Слобожанщини.
Хай щедрими на добро,
здоров’я й щастя будуть Ваші
життєві шляхи!
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Депутат Харківської обласної ради

Вітаємо майбутніх міністрів,
депутатів, інженерів, кваліфікованих
робітників які добре навчаються і
працюють, бо від них залежить доля
України.
Директор ліцею
Колесник Л.В.

Р.В.Шаповал
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І знову лунає дзвоник…
Ось і настав цей день – 1 вересня. Для першокурсників – це початок опанування обраної ними професії,
для випускників – це дорога до самостійного життя, реалізація себе в улюбленій професії.
Перший дзвоник - завжди свято: веселе, гомінке,
урочисте. В цьому році, як завжди, відбулась урочиста
лінійка, присвячена Дню знань. За традицією її відкрила
директор ліцею Колесник Л.В., яка привітала всіх учнів,
викладачів та майстрів з початком нового навчального
року й побажала їм творчого натхнення в роботі і навчанні. Дуже приємно було слухати слова директора ліцею про наші успіхи і досягнення за минулий навчальний рік. Це плідна співпраця з фондом «Східна Європа», результатом якої стало створення нового кабінету з
сучасним обладнанням для навчання професії «Оператор комп’ютерного набору,
конторський службовець» для людей з обмеженими фізичними можливостями, а
також перше місце серед професійно-технічних навчальних закладів Харківської
області за підготовку до нового навчального року та гран-прі у обласному огляді
художньої самодіяльності.
На урочисту лінійку були запрошені гості: Кроль Г.І., начальник управління
у справах сім’ї та молоді міськвиконкому, Приймак С.Л., представник
«Промінвестбанку», Петров К.Є., депутат Ізюмської міської ради, Кроленко
Р.В.,Сомова Р.П., ШкуркоГ.І., Карпенко М.І., Третьякова З.І., ветерани праці Ізюмського професійного ліцею, які передавали свої знання протягом багатьох років і
виховали не одне покоління кваліфікованих робітників. Учні привітали всіх запрошених квітами та висловили подяку ветеранам праці.
На нашій лінійці був присутній також представник Корпусу Миру Едвард
Озер. Він привітав всіх учнів і працівників ліцею з Днем знань.
Особливо радісними хвилинами на лінійці стало нагородження наших кращих учнів, які відстоювали честь ліцею у спортивних змаганнях, здобували перемоги на сцені, а також були першими у навчанні. Вони отримали грамоти від директора ліцею та побажання ще більших досягнень.
Привітати з Днем знань прийшли й учасники театрального гуртка ліцею. Їх
виступ створив гарний настрій і налаштував всіх на добрий початок нового навчального року.
Пролунав дзвоник і покликав учнів на
перший урок «Україна - наш спільний дім».
Віриться, що новий навчальний рік,
який розпочався так захоплююче і цікаво,
принесе нові здобутки і перемоги.
Редколегія
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Україна – наш спільний дім
Саме під такою назвою пройшов перший урок, присвячений двадцятій
річниці незалежності України. Сама назва говорила про його головну ідею –
наша молода держава стала спільним домом для людей всіх націй, віросповідань, поглядів і уподобань.
Україна – незалежна демократична держава українського народу. Держава
починається з родини, мови, поваги до інших і до себе. Лише свідома освічена людина може бути повноцінним громадянином своєї країни, патріотом. А щоб принести користь своїй Батьківщині, треба вивчитись, отримати спеціальність, знайти у
підсумку роботу, створити родину.
20-річчя незалежності – це ще й складний іспит на дорослість. Далеко не всі
країни витримали його. Здавалось, українська незалежність не витримає випробувань перших років. Але – витримала. Ми згадуємо етапи становлення української
державності та України у світі: ядерне роззброєння, участь у міжнародних та європейських організаціях, СНД. Нарешті визначився головний напрям нашого поступу: євроінтеграція як генеральні лінія розвитку України.
Україна відбулась, і це головний підсумок двох десятиліть незалежності,
яким був присвячений перший урок.
Викладач історії України В.Г.Носачов

Наші перемоги у 2011 році
► План державного замовлення виконано на 100%.
► За результатами огляду готовності навчальних закладів до роботи в 2011-2012

навчальному році наш ліцей посів перше місце серед ПТНЗ Харківської області.
► Наш навчальний заклад був удостоєний Гран-прі в обласному огляді художньої самодіяльності та обласній виставці технічного та декоративної творчості
► За результатами спартакіади “Спорт протягом життя” наш заклад посів 11-те місце.
► Вибороли грант та брали участь в реалізації проекту Міжнародного благодійного
фонду Східна Європа та компанії “Філіп Моріс Україна”.
► Був створений навчальний кабінет, який обладнано комп'ютерами, сучасною мультимедійною та офісною технікою, підключено до мережі Internet. Створені умови
для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.
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ВІЙСЬКОВО – СПОРТИВНИЙ ПОХІД
23 вересня в Ізюмському
професійному ліцеї відбувся спортивно – виховний захід, присвячений дню партизанської слави.
Включав він у себе 8 етапів. В
ньому брали участь збірні команди I, II, III курсів. IV курс та групи з річним строком навчання
складали одну спільну команду.
Активну участь у підготовці
походу брала група АТ -309, яка
за день до цього вигребла територію лісу, підготувала місце для розпалювання вогнища, розчистила
ліс від сухостою та сміття.
Команди розпочинали свій
„бій за перемогу” з бігу, передаючи наступним представникам команди естафету.
Кожен етап оцінювали вимогливі судді:
Біг – Синянська Н.М.;
Вміння ставити палатки – Шовкопляс В.І.;
Розпалювання вогнища – Носачов В.Г., Макогон В.Л.;
Кочки – Шульц В.Г., Боклаг С.М.;
Стрільбу з пневматичної рушниці в мішень – Лаврентьєв В.Б., Приходько
С.М.;
Чищення картоплі – Воротіленко О.Л., Сироватська Н.М.;
Перенесення потерпілого – Якімова В.О., Каранадзе О.Р.;
Перетягування канату – Лаврентьєв В.Б., Філатов О.Ф.
Вони до останньої секунди нотували час
виконання учнями завдань.
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ВІЙСЬКОВО – СПОРТИВНИЙ ПОХІД (продовження)
Поряд, на галявині, відбулася
фінальна гра з волейболу. Переможцями стали:
І місце – гр. АЗ -309;
ІІ місце – гр. К2 – 309;
ІІІ місце – гр. М2 – 310.
Не залишився поза увагою і футбол. Звання „кращих футболістів” завоювали:
І місце – Соломка Костянтин
(гр. АТ – 311);
ІІ місце – Браженко Роман (гр.
СЕ – 311);
ІІІ місце – Мітін Олег (гр. К – 311).
На кожному етапі естафети учасників підтримували вболівальники, які додавали їм сил та впевненості. Охочі до співів, могли під аккомпонемент баяну виконати пісню.
Ми не помітили як і час сплинув. Хочеться, щоб по-більше було таких заходів, адже вони згуртовують, залишають багато приємних та радісних спогадів.
Вітаємо переможців туристичної естафети:
І місце – команда IV курсу та групи з річним строком навчання;
ІІ місце – команда І курсу;
ІІІ місце – команда ІІ курсу;
Команда ІІІ курсу була ліквідована за недотримання правил проходження
естафети.
Кращими на етапі „стрільба” стали:
І місце – Дятлов Дмитро (гр. Е – 110);
ІІ місце – Боєв Максим (гр. АТ – 309);
ІІІ місце – Онопрієнко Максим (гр. КС – 311).
Учень групи № 43
Компаніченко Олександр
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Учнівське самоврядування –
крок до нового життя
13 вересня в актовій залі ліцею відбулась нарада учнівського самоврядування. На нараді були присутні активи груп ліцею, заступник директора
з НВР Машков О.М., майстри, викладачі. Присутні на засіданні учнівського
самоврядування вислухали звіт голови учнівської ради Булавенко Вікторії
( гр. К2-309 ), президента Євроклубу ,, Мрія” Фартушної Анастасії, звіти голів комісій, які входили до складу учнівської ради.
Після прослуховування звітів, було обрано учнівську раду на
2011-2012 н.р. у такому складі:
Голова учнівської ради –Шпіга Каріна(гр.КС-311).
Заступник голови учнівської ради – Булавенко Вікторія(гр.К2-309).
Секретар- Кокляр Ірина (КС – 311).
Також було обрано президента Євроклубу ,,Мрія’’, ним вдруге поспіль
стала – Фартушна Анастасія (гр. К 2-309).
Склад комісій учнівського самоврядування:
1) Комісія патріотичного та правового виховання – Федь Сергій (гр. АТ
– 309).
2) Інформаційна комісія – Воротиленко Дмитро (гр.КС -311).
3) Комісія спорту і здорового способу життя –Субота Денис (група АТ—
311).
4) Комісія соціального захисту - Слюсарева Анжеліка(гр.К – 311).
5) Комісія дисципліни та порядку - Хоружевський Юрій(гр.СЕ – З11).
6) Комісія з організації дозвілля – Мамрич Ірина (гр.М – 309).
Голова ради другого курсу- Запорожченко Олена (гр.К -310).
Голова ради третього курсу – Блудов Дмитро(гр.АТ-309).
В мене залишились приємні враження від нового складу учнівської ради, сподіваюсь, що вона буде працювати на благо ліцею,учнів, працівників.
І наостанок хочеться всім членам учнівської ради побажати успіхів, щастя і натхнення у всіх справах.
Матеріал підготував
голова комісії патріотичного та
правового виховання,
Федь Сергій.
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Основні заповіді в діяльності учнівської ради:
Роби добро !
Люби своїх близьких!
Допомагай іншим людям!
Наполегливо оволодівай знаннями!
Не лінись і не шукай виправлення своїм недолікам!
Краще віддати своє, ніж взяти чуже!
Знайди свою мету в житті!
Пізнай світ і себе!
Внось у своє життя новизну!
Матеріал підготував голова інформаційної комісії
учнівської ради Воротиленко Дмитро.

Видатні дати Рідного краю
ВЕРЕСЕНЬ
10 вересня 1943 р. – Ізюмський район остаточно
зайняли радянські війська
10 вересня 1950 р. – у Ізюмі відкритий пам’ятник
генералу П.Волоху
11 вересня 1936 р. – у Ізюмі народився поет І.Є.
Мірошніченко
20 вересня 1954 р. – початок будівництва ІОМЗу.
Став до роботи через 2 роки
21 вересня 1781 р. – затверджений герб Ізюма
24 – 25 вересня 1917 р. – ізюмчани взяли участь у
ІІ Українському з’їзді Слобожанщини і увійшли до Ради Слобідської України
29 вересня 1780 р. – створено Харківське намісництво; Ізюм став повітовим містом Харківського намісництва (одним з 9)
25 - 26 вересня 1825 р. – Ізюм відвідав імператор Олександр І
29 вересня 1941 р. – початок евакуації ІПЗ
вересень 1917 р. – у Ізюмі організований Повітовий ревком
вересень 1941 р. – формування Ізюмського партизанського загону
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„ Перший поет кіно”
„Нехай мій твір буде мов та
рясна яблуня, з якої кожен може
струсити по мірі сил своїх”
О.П.Довженко
10 вересня 1894р. в с. В’юнище (нині у складі смт. Сосниці) на Чернігівщині
народився майбутній кінорежисер та письменник – Олександр Петрович Довженко
(1894 – 1956). В цьому році ми вшановуємо 117-ту річницю з дня народження митця.
Не можна тут не згадати світову славу його кінофільмів „Звенигора”, „Арсенал”,
„Земля”, адже саме О.Довженко створив самобутній жанр – кіноповість. А „Україна
в огні”, „Зачарована Десна”, „Воля до життя”... Скільки проблем! Скільки почуттів! Скільки віри в людину та її високе призначення на землі! І це все, незважаючи
на особисту трагедію насильницької розлуки з Україною, на неможливість вільно
творити... Тільки „Щоденник” був йому другом, якому він міг довіритися й
„вилити душу”. Та й у ньому всі думки й помисли письменник спрямовує на те, як
допомогти своєму народові у трагічний час, як застерегти його від помилок. Довженко вірив, „що добро, закладене в людину від природи, переможе”.
Мені здається, що саме безмежна любов, моральність, загальнолюдські цінності простого народу, зробили спадщину цієї напрочуд обдарованої людини близькою
і хвилюючою для всіх поколінь.
Підготувала учениця гр.43 Віцотенко Аліна

ПРИЄМНИЙ СПОГАД
„Кожна людина народжується для якогось діла”
Е.М.Хемінгуей
„Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду”
Д.Писарєв
„Виховання - велика справа:воно вирішує долю людини”
В.Бєлінський
Ось вже пройшло 5 років з того часу, як я закінчив Ізюмський професійний
ліцей. Та щороку, першого вересня, приходжу на лінійку до ліцею, щоб знову і знову
з вдячністю подивитися в очі посивілих наставників, впізнати в розгублених поглядах першокурсників себе – невмілого та нерішучого школяра.
Ліцей став для мене другою домівкою. Тут я знайшов багато друзів, засвоїв
професію, яка зараз мене „годує”, навчився досягати мети та відстоювати свої думки та права. Бувало все: переживання, страх, успіх, розчарування, досягнення та
поразки. Дружньою сім’єю, з групою та викладачами, ми здолали все. Три роки
пролетіли, як тиждень. Залишилися тільки приємні спогади. Тепер я – спеціаліст,
кваліфікований робітник. З часом зрозумів: „Навчання — це світло. Світло в краще майбутнє...”
Дякую Вам, шановні вчителі та майстри, за сумлінну працю, терпіння, знання, що даєте молоді. Щастя та здоров’я на довгі роки!
Випускник групи № 44, 2006 року випуску,
Бондаренко Ігор
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Літературна сторінка
Знову перше вересня
І ми прийшли в ліцей,
Веселі та усміхнені,
Сповнені ідей.
Ми нашим першокурсникам,
Що знаєм,- віддамо,
Товаришами й друзями
По-братськи назвемо.
Навчимо їх співати,
Знання до ладу брать
І творчості уроки
Нащадкам зберігать.
учениця гр.43 Віцотенко Аліна
Перший крок у нове життя,
В самостійне й щасливе майбутнє...
Не школяр, ліцеїст вже я,
Тому забавки всі забуті.
Я здолаю вал перешкод,
Доведу, що гідний так зватись,
Щоб пишатися міг народ,
Знав, що може на нас покластись.
Буду учнем старанним я
На заняттях та на виробництві,
Доведу, що від „А” до „Я”
Спеціальність свою вивчив

„Україна – наш спільний дім”
„Усвідомлена любов до свого народу не поєднувана з ненавистю до інших”
Д.Лихачов
Саме такою в цьому році була тема першого уроку. Для нас, як старшокурсників,
класний керівник організувала його у формі диспуту. Ми багато сперечалися про проблеми нашої держави, про економічну еміграцію, про роль та місце інших мов в нашій
країні. Згадали й Божі заповіді, й мудрі думки великих людей. А в Україні таких чимало!.. І саме вони своїми справами сприяють розвитку країни.
Історія нашого століття неодноразово нам доводить, що немає чужого горя. Тому
людство, на мій погляд, стало однією великою родиною, про яку мріяв Кобзар. Хочеться вірити, що ці принципи стануть нормою життя нашого народу.
Тема цього уроку змусила мене замислитися не тільки про Батьківщину, але і над
проблемами, які й дотепер викликають суперечки.
Батьківщина, як сказав Борис Чичибабін, в крові .Для себе я зробив такий висновок: ”Жити з Батьківщиною в крові – це чесно трудитися, сприяти процвітанню країни”.
Учень гр.43 Гребенюк Дмитро
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ГАЗЕТА ІЗЮМСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ДЛЯ УЧНІВ, БАТЬКІВ ТАПРАЦІВНИКІВ

Кожен має право на працю
У п’ятницю, 23 вересня 2011 р, в м. Бердичів відбулася фінальна конференція, на
якій було представлено проект «Кожен має право на працю». Проект реалізується
Фондом Східна Європа. Місцевим партнером проекту є Житомирське обласне відділення Всеукраїнського громадського центру «Волонтер». В конференції взяли участь і
представники Ізюмського професійного ліцею: Жерліцина А.М., методист ліцею, Стовпак Л.І., викладач англійської мови, Фартушна І.О., викладач німецької мови.
Проект, що проходив з грудня 2010 року по вересень 2011 року, був покликаний
покращити умови для працевлаштування та соціальної адаптації дітей-сиріт, соціальних сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, напівсиріт з Житомирської області.
В Україні проживає близько 100 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки. Після випуску з державних установ молодим людям складно адаптуватися в суспільстві
та знайти роботу. Це пов’язано з тим, що вони недостатньо інформовані про власні
права та пільги, мають занижену мотивацію, обмежений доступ до інформації. Крім
того, сиротам не вистачає практичних навичок, необхідних для інтеграції в суспільстві: навичок комунікації, пошуку роботи, написанню резюме, проходження співбесіди
при прийомі на роботу
З метою покращення якості послуг, що надаються соціальним сиротам, була проведена серія професійних тренінгів для громадських організацій області та спеціалістів
соціальної сфери. Фонд Східна Європа також провів навчальний курс для соціальних
працівників, що включав тренінги з менеджменту соціальної роботи, підготовки молоді до самостійного життя. В рамках саме цього проекту у квітні-травні 2011 року в нашому навчальному закладі також були проведені тренінги по соціальній адаптації учнів ліцею.
Цікаво було дізнатися, що місцеві партнери проекту організували серію круглих
столів, ярмарки вакансій з міським та обласним центрами зайнятості та з роботодавцями з метою спільного пошуку рішень проблеми зайнятості вразливої молоді.
Також з метою налагодження контактів та спілкування між потенційними роботодавцями та вразливою молоддю були організовані екскурсії на підприємства. Родзинкою конференції стала презентація такої форми діяльності як форум-театр. В цьому
театрі молодь програє складні життєві ситуації та разом з дорослими знаходить вихід з
них. А ще в Бердичівському аграрному професійному ліцеї започатковано роботу консультпункту, де молодь отримує консультації з питань працевлаштування. І цей досвід
може стати нам у нагоді.
В рамках проекту було розроблено порадник для молоді «Моя перша робота»,
який допоможе молодим людям з пошуком роботи. Для спеціалістів соціальної сфери
було розроблено навчально-методичний посібник «Вчимося самостійності», який спрямовано на формування життєвих компетенцій. Ці змістовні і цікаві посібники найближчим часом будуть передані Фондом Східна Європа Ізюмському професійному ліцею.
Сподіваємося, що набуті знання і досвід допоможуть молоді швидше адаптуватися в суспільстві і навчать її правильній поведінці на ринку праці.
Статтю підготували викладачі Ізюмського
професійного ліцею Стовпак Л.І., Фартушна І.О.
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День фізичної культури і здоров’я
2011 рік в Україні оголошено роком фізкультури і
здорового способу життя. Не секрет, що якраз у нашому
ліцеї цим питанням традиційно приділяється багато уваги. От і цього року ще з початку вересня у стінах ІПЛ почалась активна підготовка до Дня фізичної культури і
здоров’я.
Весь тиждень до свята проходили різноманітні змагання: з баскетболу, де перше місце здобув М. Воробйов
(гр. АТ-309); з футболу (жонглювання м’яча) – М. Савонов (С-111); настільного тенісу – серед дівчат перемогла
М. Крикун (М1-310), у хлопців – А. Жуков (АЗ-310); у підтягуванні на перекладині найсильнішим виявився Д.
Приходько (СЕ-310), що підтягнувся 27 разів, на брусах –
Д. Блудов з АТ-309, що підтягнувся 48 разів.
Та головне було все ж у день офіційних змагань.
Через негоду змагання відбувалися у ліцеї, та це не завадило активно і результативно взяти у них участь практично всім групам. І майже кожна отримала якесь призове місце і була нагороджена
спортивними календарями та спеціальними призами від спонсорів (Промінвестбанку).
У волейболі, де змагались збірні курсів, перше місце було у ІІІ курсу, друге у ІІ і
третє – відповідно у І курсу. У шашках першим був Д. Забірник з СЕ-310, другим –
С. Пініч з АТ-310, третім – Є. Аліфіров з СЕ-310. Змагання з шахів виграла М. Філіппова (М-111), другим став О. Глущенко (М-311), третім – І. Александров з С-111. А от у
гирьовому спорті переміг Д. Блудов (АТ-309), йому поступився Я.Верба (АЗ-311), третім же був О. Шарий (43 група).
Свято пройшло, проте спорт у ліцеї продовжує розвиватись. Постійно працюють
спортивні гуртки: з футболу (В. В. Забашта) – вівторок, четвер з 16.30 по 18.45, неділя –
з 11.00 по 13.13; з волейболу (Н. М.Синянська, В. М. Бреус) – понеділок, середа, п’ятниця з 15.00 по 17.15; атлетизму (А. П. Колесник) - понеділок, середа, п’ятниця з 17.30 по
19.45; фітнесу (В.Л. Сергеєва) - понеділок, середа, п’ятниця з 18.00 по 19.00 і з баскетболу (Н. М. Синянська) – вівторок і четвер з 15.00 по 17.00.
Приходьте! Ведіть здоровий спосіб життя!
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