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Нам 40 років! 

З днем народження, рідний 
професійний ліцей!   

 

 Це дім, що чекає завжди гос-
тей, 
Тут творчість й неспокій панує. 
Це наш Старокостянтинівський 
професійний  ліцей,  
Ювілей він сьогодні святкує. 
 
 Ліцею – 40! Це дійсно свято, 
Яке збере колег всіх поколінь, 
Що  вміли душу дітям віддавати. 
Не шкодували сил й вмінь. 
 
Гортаючи історії сторінки, 
Плануючи майбутні відкриття, 
Пишаємось тим, що підійшли 
ми гідно 
До ювілейної межі життя. 
 
Ліцей дарує місту робітничі 
руки, 
Масштаб будівель та оздоблен-
ня житла. 
І знову  приведуть батьки своїх 
дітей і внуків 
У наш ліцей – почесну  школу 
праці і добра. 

Дорогі учні, працівники, випускники 
Старокостянтинівського профе-

сійного ліцею! 
  Вітаю нашу 
освітянську ро-
дину, всіх наших 
випускників та 
сучасне поколін-
ня учнів і вчите-
лів із нашим сла-
вним ювілеєм! 
  Ми прийшли до 
свого 40-річчя з 
певними здобут-
ками і перемога-
ми. Маємо гарні 
результати й до-

сягнення в навчальній та виробничій дія-
льності: призові місця, перемоги на конку-
рсах, олімпіадах. Сьогодні наш колектив 
продовжує і примножує свої славні тради-
ції попередників. 
  Я вдячний нашим учням за їхню  працю. 
Освічені, розумні та енергійні люди – це 
майбутнє нашої держави, її конкурентосп-
роможність.  Проте ніколи не потрібно 
зупинятися на досягнутому. Використо-
вуйте всі можливості, будьте ініціативни-

ми, розкривайте свої таланти та 
здібності! Хто зна,  можливо,  
саме ваші прізвища прославлять 
рідний заклад та всю Хмельнич-
чину в найближчому майбутньо-
му. 
  Окрема подяка колишнім випус-
кникам, котрі добрими справами 
прославляють наш заклад на тере-
нах країни. 
  Низький уклін ветеранам праці, 
які перебувають зараз на заслуже-
ному відпочинку. Праця кожного 
з них – це золоті сторінки історії 
нашого закладу. 
  Висловлюю глибоку подяку і 
шану всьому колективу закладу й 
зичу успіхів у плеканні молодої 
надії нашої держави. Міцного 
здоров'я Вам, невпинного руху 
вперед. Нехай натхнення і жага 
творчого пошуку будуть Вашими 
вірними супутниками, життя - 
багатогранним і плідним, шлях до 
професійного зростання – успіш-
ним.  З ювілеєм Вас! 

Кучерук  С. С., директор 
Старокостянтинівського 

професіного ліцею 
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Як все починалося 

Свою славну історію навчальний заклад розпочав 
у 1973 році. За час існування училище пройшло багато 
етапів перетворення. Змінювалися назви навчального 
закладу, але незмінною залишалася основна мета - 
підготовка кваліфікованих робітників.  

Все почалося в  травні 1971 року. Одночасно з будів-
ництвом заводу інвентарних пересувних приміщень і 
металевих конструкцій в Старокостянтинові розпоча-
то спорудження професійно-технічного училища на 
480 учнів. Це цілий комплекс споруд, до якого вхо-
дять корпус для теоретичних занять, господарсько-
побутовий корпус, гуртожиток, майстерні, котельна та 
інші об’єкти. Училище визначено пусковим об’єктом 
третього року п’ятирічки. 

  Незабаром буде оголошено про перший набір учнів 
на 1973-1974 навчальний рік. В Міністерстві сільсько-
го будівництва УРСР і в Хмельницькому обласному 
управлінні професійно-технічної освіти затверджено 
кількість груп і спеціальності, з яких готуватимуться 
майбутні молоді спеціалісти. Встановлено строки на-
вчання: один, два й три роки. За цей час юнаки й дів-
чата зможуть освоїти одну із спеціальностей: токаря, 
фрезерувальника, сантехніка, електрогазозварюваль-
ника, слюсаря-складальника, слюсаря, електромонта-
жника, кранівника. 

Над спорудженням комплексу трудиться колектив 
Шепетівської пересувної механізованої колони №220. 
З травня 1971  року  за  п’ять місяців  було освоєно з 
вартості будівельно-монтажних робіт 1379 тисяч кар-
бованців. 

. А строки стислі, час квапить. Залишилось біль-
шість робіт оздоблювального характеру. Для їх вико-
нання на допомогу шепетівським будівельникам наді-
слано дві групи малярів-штукатурів та одну групу 
облицювальників – плиточників - мозаїчників з Воло-
чиського професійно-технічного училища – всього 90 
чоловік. Незабаром надійде ще поповнення з Волочи-
ська. Робітники ПМК задоволені роботою молодих 
малярів-штукатурів. А ті під керівництвом майстрів Л. 
М. Бойко та М. С. Огородник стараються не відстава-
ти від старших колег, на ділі показують вміння і знан-
ня набуті в стінах училища. На жаль будівельникам 
доводилось долати труднощі. Часто ламались механіз-
ми, не вистачало розчину, залізобетонних плит перек-

риття, не повністю новобудова забезпечена лінолеу-
мом для підлоги, столярними виробами, відсутня обли-
цювальна плитка.  Але, незважаючи на різні перешко-
ди, будівельні роботи були завершені своєчасно, і пер-
ший набір учнів відбувся. 

Старокостянтинівський районний комітет КПРС ре-
комендував на посаду директора міського ПТУ призна-
чити члена КПРС, Ветерана Великої Вітчизняної війни 
Плесканя Станіслава Йосиповича. З приходом в ПТУ 
він почав комплектувати училище кваліфікованими 
викладачами та майстрами виробничого навчання. Ви-
конавши свою місію по будівництву училища та ком-
плектуванню його кваліфікованими працівниками Пле-
скань С.Й. перейшов на викладацьку роботу, і перший 
набір  провів новий директор ПТУ  Мильниченко Гри-
горій Васильович. Першими випускниками ПТУ з дип-
ломами з відзнакою стали Молодецький П. П. та Ско-
вира І. В., які пройшовши трудову школу життя, пове-
рнулися до училища і сьогодні працюють майстрами 
виробничого навчання. 

За покращення якості підготовки робітничих кадрів в 
1985р. секретаріат обласної ради профспілок та навча-
льно-методична рада обласного управління профтехос-
віти присвоїла перше місце колективу Старокостянти-
нівського МСПТУ-1 і було вручено перехідний Черво-
ний прапор обласної Ради народних депутатів і облп-
рофради та грошову премію.       

 Інженерно-педагогічний колектив та учні одностай-
но вирішили всю грошову премію в розмірі 800 карбо-
ванців перерахувати в Фонд миру. За підсумками          
ІІІ кварталу 1986р. ПТУ знову стає переможцем серед 
училищ області і вдруге отримує перехідний Червоний 
прапор та грошову премію.   
   З вересня 2010р. професійний ліцей очолює випуск-
ник ПТУ 1980року  Кучерук Сергій Сильвестрович.  
   З приходом нового директора  почалися зміни в на-
вчально-виховному процесі: придбано нове обладнан-
ня для професії електрозварювальників, переобладнана 
майстерня слюсарів по ремонту автомобільної техніки, 
капітально відремонтовано приміщення бібліотеки, 
інтегрована професія слюсар, рихтувальник  кузовів. 
Налагоджена співпраця з вищими навчальними закла-
дами  та  лідерами виробництва. Запрацювали закони 
по соціальному захисту працівників та учнів ліцею.  
Створена Рада трудового колективу.  
            Професійний ліцей працює на перспективу.  

Постоловський Ю. Г., 
 керівник музею ліцею 
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40-річний ювілей святкує Старокос-
тянтинівський професійний ліцей. 
Свою славну історію навчальний за-
клад розпочав у 1973 році. За роки 
існування училище росло і зміцнюва-
лось, постійно вдосконалювалась йо-
го матеріально-технічна база.  

Контингент учнів, які навчаються за 
рахунок коштів державного бюджету, 
складає понад 400 осіб. Особливістю 
закладу – ювіляра є виробнича інтег-
рація з провідними  підприємствами 
міста. 

 За 40 років історії змінювалась не 
тільки назва закладу. Змінювались 
покоління і цінності. Приходили нові 
учні і нові працівники. Багато теплих 
слів хотілось би сказати і на адресу 
ветеранів нашого закладу. 

Як що порівняти яким був наш лі-
цей колись і яким є зараз ми можемо 
сказати що не дарма він працює вже 
стільки часу.   

. При написанні статті ми, як зав-
ж д и,   з в е рн ул и с я  д о  св о ї х  
наставників, майстрів виробничого 
навчання, викладачів, які розказали 
нам багато цікавих фактів з життя 
училища. 
  Гоменюк Є. В. Завідуючою бібліо-
теки  я працюю  з 1984 року.  За 29  
років які  я тут працюю дуже багато 
відбулось змін. На той час в гуртожи-
тку проживало біля 450 учнів. Діти 
були більш активні, кожен місяць ми 
проводили вечори , диспути усні жур-
нали. Бібліотека одержувала багато  
періодичних видань. Такі як «Юний 
натураліст» «Техніка молодежи»  
«Сделай сам»  « Чоловік і закон» та 
інші. 
   В бібліотеці був телевізор і диви-
лись новини кожен вечір. Часто обго-
ворювали прочитані книги . Учні бі-
льше цікавились літературою. Робили 
конкурси читацьких формулярів на 
тему: «Хто більше прочитав 
книг» .Разом з вихователями прово-
дили різні масові  заходи. В кожному 
відсіку була кімната відпочинку, в ній 
стояв телевізор . В  деяких відсіках 
були живі куточки, майже в кожній 
кімнаті були вазони. Кожен ранок  
вчитель фізкультури  Косіньський  В. 
П. піднімав учнів на зарядку. Плес-
кань Станіслав Йосипович  організу-
вав теплицю  де вирощували квіти і 
овочі. В теплиці працювали діти  і 
технічні працівники. 

  Раніше всі 
книги ми одер-
жували з бібко-
лектора. Книги 
надходили регу-
лярно. Зараз ми  
книги одержує-
мо дуже рідко.  
  Штепа А. О. 
Прийшла пра-
цювати в  ПТУ 
№1 в кінці жов-
тня 1990 року. 
Працюю вже 23роки.  
  В гуртожитку було дуже багато 
учнів на кожному поверсі по 42 
дитини. В кожній кімнаті по 4 лю-
дини. Була гарна дисципліна, всі 
діти ходили на заняття зранку  з 
8:00 до 19:00. На кожному поверсі 
стояв телевізор, а в кожній кімнаті 
стояло радіо. Були кімнати відпо-
чинку в яких були журнали, газе-
ти. Кожний четвер мінялася білиз-
на. В четвер ходили діти в баню. 
Підйом був у 6:30, всі обов’язково 
ішли на зарядку, та на сніданок, а 
потім усі йшли на уроки. Діти всі 
старалися гарно, були ввічливі, 
слухали вихователів та викладачів. 
     Діяла  учнівської профспілка,  я 
була головою . Кожний місяць 
приїжджали театри,ходили в тури-
стичні походи, їздили на екскурсії: 
в Київ, Львів, Карпати. На практи-
ку їздили в великі міста,на великі 
заводи,заробляли гарні гроші. Діти 
намагалися добре вчитися щоб      
здобути  хорошу освіту. Спортив-
ний зал зал був постійно занятий 
діти грали різні спортивні ігри, 
“КВН”,”Що? Де? Коли?”. Диско-
теки були щотижня, а інколи два 
рази в тиждень був кінозал. Майс-
тер Харчун був кіномеханіком і 
демонстрував найкращі фільми які 
діти дивилися задоволенням. Я 
бажаю учням закінчити з відзна-
кою ліцей і влаштуватися на хоро-
шу роботу. 
 Якимчук Г. А. Прийшла працю-
вати 1985 році  викладачем історії. 
На той час в училищі було 730 
учнів. З початку училище назива-
лося “ПТУ №1” потім “ПТНЗ”, а 
тепер “Старокостянтинівський 
Професійний Ліцей”. В ХХ століт-
ті основним джерелом інформації 
для учнів була книга, телебачення, 
а в даний час мережа Інтернет. 

Змінилися погляди учнів про жит-
тя. Багато наших випускників ста-
ли моїми  колегами: Кучерук С.С - 
директор ліцею, Овідько С.Л - 
заступник директора. Майстри 
виробничого навчання: Кондра-
тюк М.В, Михалюк  С.В, Фараон 
В.В, Сковира І.В, Цвігун І.І, Ла-
пінський В.А, Генералюк О.Г, Мо-
лодецький П.П, Свістунова С.А, 
Малярук Л.П, Ординат А.В , вихо-
ватель Мазуренко Є.В. 
   Памятаю людей які працювали в 
училищі, а зараз на заслуженому 
відпочинку: Березна Н.К,  Равлюк 
Ф.С,  Гроголь В.П, Гроголь В.К, 
Плескань Є.І,  Соболь Г.М,  Вайзб-
рот М.Т. Бажаю усім працівникам 
і учням  ліцею здоров’я та щастя. 

 Руднєва Н. В. Прийшла працю-
вати в ПТУ №1 у гарний перспек-
тивний колектив,  в жовтні   1978 
р зовсім юною. Була щаслива пра-
цювати серед молоді. На той час 
життя закладу було досить цікаве 
та насичене. Було багато екскурсій 
та подорожей, виїздів на природу.  
Бажаю усім успіхів у навчанні, 
знайти свою – щасливу дорогу у 
житті, мати гарну родину та гідну 
роботу.   

Родюк Діана, Семенюк Сніжана, 
учениці 104 групи 

Історії промовисті сторінки 
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Очима учнів 

Славна історія нашого закладу 
насичена величними і драматичними 
сторінками, за якими сьогодні – до-
ля більше як 10 тис. випускників. 

Світ змінюється, але залишається 
пам'ять, і звичайно спогади про най-
кращі роки свого навчання. 

Випускники 70-тих 
Сковира І.  В. Навчався в групі ТУ, 
за професією машиніст мостових і 
козлових кранів. Закінчив з відзна-
кою,  Училище на той час було не 
допрацьоване, працювало на той час 
5-6 викладів спец предметів. Дирек-
тором на той час був Геннадій Воло-
димирович Моргуліс.  Навчалися по 
одній книзі яка знаходилася у викла-
дача,  через це доводилось весь час 
конспектувати. Після навчання яке 
проходило 3 місяці проходив прак-
тику на Святошинському заводі ме-
тало конструкцій, потім був направ-
лений у Хмельницький на завод за-
лізо бетонних виробів,  де пропра-
цював 1,5 роки.  27 років пропра-
цюю у ліцеї, з них  10-12 років про-
працював майстром кранівників, 
коли закрилась ця професія став 
майстром групи автослюсарів. 

Випускники 80-тих 
Михайлюк  С. В.   Моє знайомство 
з Старокостянтинівським професій-
ним ліцеєм почалося після закінчен-
ня середньої школи в 1977- 1978 
роках з групи професії електрозвар-
ник. Трохи незвично –здавалось,  
професія чоловіча. Моїм першим 
наставником, майстром в/н  був Ху-
дяк Д.Л, який навчив мене робітни-
чої професії. Враження неймовірні - 
маска на голові, брезентовий кос-
тюм, рукавиці, бризки металу, дим! 
   Ми жили неподалік заводу 
«Металіст» і завжди дивилась на 
людей, які поспішали на роботу. 
Ось, напевно, така зародилась мрія 
побувати в цехах на великому виро-
бництві. Вчитись було цікаво, нас 
було 5 дівчат між хлопцями. Прак-
т и к у п р ох од и л и  на  з а в од і 
«Металіст» в комсомольській моло-
діжній бригаді Мамчура А. В., їзди-
ли по містах України. Після закін-
чення Київського інженерно – педа-
гогічного технікуму повернулась в 
рідні стіни училища вже майстром 
виробничого навчання.  

Працюю з 1985 року. Нас, жінок – 
майстрів в/н, серед чоловіків, бу-
ло двоє – Кондратюк Н.К і я Ми-
хайлюк С.В. З роками праці ово-
лодівали навичками педагогічної 
майстерності, підвищували свій 
професійний рівень, виховували  
молодь, вчили їх працювати, лю-
бити і поважати свою професію. 
Зараз в мене випускна група хло-
пців. Для навчання в ліцеї є все: 
сучасні обладнані кабінети і май-
стерні, поряд мудрі вчителі і дос-
відчені майстри.  

Хочеться побажати молоді дося-
гти своєї мети, йти вперед до 
знань, до праці. Тільки наша слав-
на молодь спроможна прославити 
свою Україну. 

  Можна сміливо сказати, що 
набуття технічної освіти в нашо-
му професійному ліцеї – це перші 
кроки до великих справ наших 
учнів, якими, ми, педагогічний 
колектив будемо пишатися! 

Випускники 90-тих 
Пільх(Свістунова) С. А.Я навча-
лась з 1991 по 1994 рік по профе-
сії машиніст мостових та козло-
вих кранів. Тоді дівчата йшли 
саме на цю професію. Наше учи-
лище на ту пору було найкращим 
в області та й в Україні. Пам’я-
таю, до нас приїзджало багато 
гостей і по обміну досвідом, і 
просто подивитись,  як ми вчи-
мось і працюємо. З того часу ба-
гато, що змінилось. Наші майсте-
рні працювали  з 8 ранку до 8 ве-
чора в повну потужнісь. Було ба-
гато замовлень від держави. Тоді 
один з наймогутніших заводів 
Радянського Союзу «Металіст» 
був у нас базовим підприємством 
і забезпечував усім необхідним 
обладнанням для проведення і 
теоретичних занять, і практичних.  

Правда на ту пору училище було 
ще зовсім молоде. Нові кабінети, 
нові станки, і зовсім молоді викла-
дачі та майстри. Мені здавалось, 
що вони  були дуже  вимогливі. Це 
пізніше , коли я прийшла працюва-
ти сюди після закінчення Вузу зро-
зуміла , що усі вони , як і я, просто 
дуже любили своїх учнів, і майже 
всіх пам'ятають до цієї пори. Ма-
буть кожен учень не забуде нашу 
їдальню, до якої стояла величезна 
черга.   Найбільше наші учні пова-
жали директора Петра Степанови-
ча Собчука і дуже сумували з при-
воду його смерті. Щочетверга  у 
нас була дискотека або кіно. Різно-
манітні гуртки. Я відвідувала тури-
стичний гурток , який проводив 
нам Озерчук Володимир Дмитро-
вич. З ним ми багато подорожува-
ли. Декілька разів покоряли Крапа-
ти, були на Кавказі, пили водичку у 
Товтрах та їздили велосипедами на 
Святе Озеро. Багато пригод та ду-
же гарних спогадів. Також ми спі-
вали в хорі разом з викладачами. 
Ним керував Володимир Іванович 
Ножка . А взагалі окрім того, що 
мої викладачі постарішали  і стали 
моїми колегами, кабінети зміни-
лись і стали сучаснішими, майстер-
ні реорганізувались під інші про-
фесії, комп’ютери замінили ТЗН, 
плакати  замінили мультимедійні 
установки, наше училище змінило 
назву і стало професійним ліцеєм ,          
воно як було найкращим так і ли-
шилось . Учні як були завжди пер-
ші і кращі  так і залишились, мож-
на сказати що дух навчального за-
кладу не змінився і сміливо продо-
вжує впевненим кроком йти у май-
бутнє, виховувати наше нове робо-
че покоління, мати нові досягнен-
ня. Ну то й що, що десь  з'явились 
перші зморшки зрілості, а випуск-
ників щороку стає все більше і на  



5 

заміну ветеранам приходять мо-
лоді і завзяті  викладачі та  
працівники навчального закладу, 
ми завжди, колишні випускники  
будемо пам'ятати  той перехід у 
доросле життя  та ніколи не зіб’є-
мося з дороги яку показав нам 
наш навчальний заклад. Повний 
вперед ліцею, так тримати .  

Поплавська(Ординат) А. В. 
  В наш навчальний заклад я при-
йшла з впевненістю здобути про-
фесію кухаря, кондитера. 
   Навчалась я з 1999 по 2002роки 
набуваючи теоретичних, а особ-
ливо практичних  навичок. Мате-
ріально – технічна база була, ще 
надто слабкою. На уроки вироб-
ничого навчання  самі носили не 
лише продукти, а й посуд. Та не 
зважаючи на ці всі маленькі нега-
разди  професія виявилася  дуже 
цікавою. 
  Навчалася я із задоволенням  
тому і закінчила навчання з чер-
воним дипломом. Через певний 
час після закінчення  вищого на-
вчального закладу мені пощасти-
ло прийти  в рідне училище, яке 
на той час піднялося на ступінь 
вище. Ми стали професійним лі-
цеєм. Я пишаюся тим, що я можу 
свої знання і навички передавати 
нашим учням , так як в свій час 
отримала їх від свого майстра 
Соловйової Марії Василівни. Пра-
цюючи майстром я завжди могла 
розраховувати на підтримку і ро-
зуміння колег. Ще хочеться згада-
ти і  поза навчальний час – це 
часи дозвілля. Коли я навчалась 
існував дуже гарний хор у який я 
ходила співати із задоволенням. 
Ми багато разів їздили виступати 
і займали неодноразово призові 
місця не лише у місті,  а й в обла-
сті. Було дуже багато виховних 
заходів у яких учні і колектив 

приймали актив-
ну участь: «День 
о с е н і » ,  
«Козацькі розва-
ги», «День свято-
го Валентина» 
   На сьогодніш-
ній день адмініс-
трація і працівни-
ки ліцею роблять 
все можливе для 
того, щоб учні 
які навчаються і 

приходять до нас змогли здобути 
найкращі знання. Покращилося 
матеріально – технічне забезпе-
чення класів, майстерень та лабо-
раторій. Наприклад лабораторія 
кухарів, кондитерів обладнана 
індивідуальними робочими місця-
ми. На уроках виробничого на-
вчання учні забезпечені новітнім 
обладнанням, яке використовують 
для відпрацювання навчально - 
виробничої програми. 
Бажаю , щоб наш ліцей не зупиня-
вся на досягнутих цілях, а здобу-
вав нових висот і був завжди най-
кращим.  

Випускники 2000-них 
  Медюк (Малярук) Л. П.   
В 2002 році я прийшла на навчан-
ня в Професійно-технічне учили-
ще  №1 у групу електромонтажни-
ків №106. Роки навчання в нашо-
му закладі лишили в моїй пам’яті 
яскраві і теплі спогади. Було дуже 
активне і цікаве уч-
нівське життя: пос-
тійно проводилися 
вечори відпочинку 
(свято осені, посвята 
в ліцеїсти, Новий 
рік, день закоханих, 
міс ліцею, козацькі 
забави і багато ін-
ших тематичних 
вечорів), організову-
вались різноманітні 
екскурсії, виїзні 
спортивні змагання, 
діяв художній хор 
«Любава» під керів-
ництвом В.І Ножки який постійно 
займав призові місця на обласних 
конкурсах. В 2004 році була ство-
рена президентська - парламентсь-
ка республіка. Учні вперше прий-
мали участь в виборах президента 
республіки і в результаті голосу-
вання я була обрана першим пре-
зидентом. 

Випускники 2014 р. 
  Зі слів теперішніх учнів Старокостя-
нтинівський професійний ліцей - це 
заклад з гарним рівнем навчання. До-
статньою матеріальною базою,  зви-
чайно хотілося б мати краще  облад-
нані кабінети  інноваційними техно-
логіями  навчання, так як ми звикли 
використовувати їх у своєму повсяк-
денному житті . Але протягом трьох 
років навчання було придбано багато 
новітнього обладнання, яке ми актив-
но використовуємо на уроках. З  лю-
бов’ю ми згадаємо наших вчителів: 
серед них є любителі афоризмів і тон-
ких підколів, філософських повчань і 
просто жартів. Навряд чи ми згадає-
мо, яку оцінку нам поставив учитель, 
але ніколи не забудемо його слова 
про наш світогляд, котрий навчив нас 
терпимості і мудрості, практичні 
знання, отримані на все життя. А ще 
ми назавжди візьмемо з собою у до-
росле життя уроки, які нам дали вчи-
телі, друзі і ми самі. 
   Ми  не є  ідеальними учнями: інко-
ли тікаємо з уроків, списуємо контро-
льні, не виконували домашніх за-
вдань, прирікалися з педагогами і 
бешкетували на перервах. Але, не 
зважаючи на це, ми сподіваємося, що 
нас будуть згадувати лише в позитив-
ному ракурсі. Ми будемо пам’ятати 
всіх. Адже річ не у тім, хто був най-
розумнішим, найкрасивішим, найве-
селішим, а у тім, що усі ми були учня-
ми Старокостянтинівського професій-
ного ліцею. 

   Бажаємо довгого процвітання і роз-
квіту нашому ліцею. Сподіваємося 
що учні які будуть приходити на пер-
ший курс будуть лише примножувати 
і ще покращувати репутацію нашого 
ліцею.                  Кузьміна Катерина,  
Козловська Юлія, учениці 307 групи 
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       Ессе 

  Усі ми з дитинства мріємо кимось 
стати: чи то космонавтом, чи то 
естрадною зіркою, чи то більш 
просто — агрономом або бухгалте-
ром. Після закінчення школи перед 
нами відкривається безліч доріг.  
Та не проста річ — вибрати якусь 
професію з   тисяч існуючих. Дехто 
наслідує приклад батьків, інші ж не 
можуть вирішити і після закінчен-
ня школи. Мені здається, дуже ва-
жливо не зрадити своїй мрії, і тоді 
будь-яка робота буде і легкою, і 
радісною. 
   Кожна людина хоче бути щасли-
вою. Однією зі складових щастя, 
звичайно ж, є робота. Улюблена 
робота. А якщо людина отримує за 
улюблену роботу і пристойну вина-
городу, то це вже Велике Щастя! 
Це, звичайно, жарт, а от вибір май-
бутньої професії – справа  дуже 
серйозна і відпові-
дальна.  
   Батьки з дитинст-
ва відносились з 
повагою до моєї 
особистості. Завдя-
чуючи цьому, я ні-
коли не соромилась 
своїх уподобань, 
завжди залишалася 
сама собою, не під-
лаштовуючись під 
чужу думку. Тож, 
мій шлях до вибору 
майбутньої професії 
був вільним. Але нелегким. 
   Оскільки мої батьки  енергетики, 
я просто не могла уявити собі ін-
шого заняття , як дарувати людям 
тепло та світло у кожну оселю. 
Мама розповідала мені легенду про 
відважного Прометея , який ніс 
людству світло та вогонь.. Мені 
тоді дуже сподобалась ця історія, і 
я також хотіла би дарувати людям 
приємні моменти, які пов’язані з 
електрикою. 
     Тривалий час я вагалася з оста-
точним вибором  навчального за-
кладу, де б я могла отримати всі 
необхідні знання, що приведуть до 
країни Щастя. До Країни, де я змо-
жу спробувати все, бути всім, від-
чути справжнє задоволення і дару-
вати людям радість. І врешті зрозу-
міла, що професія «електрик» саме 
той золотий ключик, що відкриє 
дверцята до здійснення мрії. 

Свістунова Анна,  
учениця105 групи 

10 “за” чому я вирішила об-
рати  професію « кухар-

кондитер» 
1. Ніколи  не будеш  голодною,  бо 

коли жінка голодна то вона зла. 
2. Солодке життя гарантоване. 
3. Ця справа мені подобається. 
4. Тут можна виражати свою креа-

тивність. 
5. Я люблю робити людей щасли-

вими, а коли люди ситі то і щас-
ливі. 

6. Робота в команді де кожен за-
ймається справою яку любить. 

7. Постійно дізнаєшся щось нове з 
своєї професії. 

8. Можна удосконалюватися і рос-
ти вверх.. 

9. Це більш жіноча справа,а не 
чоловіча. 

10. Можна легко знайти чоловіка, 
бо як відомо шлях до чоловічо-
го серця лежить через шлунок. 

Ясенчук Оксана,  
учениця 211 гр. 
       Ессе 

  Рік тому і я 
вступив до Ста- 
рокостянтинівсь-
кого професій-
ного ліцею, об-
равши спеціаль-
ність  електро-
монтажник сило-
вих мереж. Це 
мій перший сер-
йозний крок що-

до майбутньої кар'єри.  
   У вересні 1977р. директором 
ПТУ №1  було призначено  Чверт-
няка Віталія Івановича, мого діду-
ся. Почалися зміни в житті моєї 
родини. Так, сьогодні продовжує 
традиції педагогічної діяльності 
донька директора ПТУ, моя тітка,  
Сукач (Чвертняк) Лариса Віталіїв-
на, яка працює викладачем історії 
та правознавства. У ПТУ навчався 
мій брат, Чвертняк Ігор  і, тепер я, 
Чвертняк Дмитро, пішов по стопах 
предків. 

    Я вирішив присвятити життя  
електромонтажній справі, бо з ди-
тинства цікавився нею. Мати спра-
ву з електрикою у мене добре ви-
ходить, і фізика  дається мені  лег-
ше, ніж гуманітарні науки. 
Я прислухався  до поради батька, 
він у мене інженер. Ми вирішили, 
якщо я не вступлю на факультет 
електромонтажника, то піду в  
 

 інженери, стану фахівцем з енерге-
тики. Але у мене все вийшло, я 
«пробився» на потрібну мені спеці-
альність. Через кілька років я стану 
фахівцем з електромонтажних ро-
біт.                    Чвертняк Дмитро, 

                       учень 214 групи 
10 причин чому я хочу отри-
мати професію електромо-

нтажника 
– Мені подобається виконувати 
чоловічу роботу, бо варити борщі 
та пекти тістечка , це не для мене. 
 – Як це чудово, коли без твоєї про-
фесії не може обійтись дуже багато 
інших професій . Адже без елект-
рики не звариш метал, не буде пра-
цювати комп’ютерна техніка, на-
віть здоров’я людини буде залежа-
ти від важливо підтримуючих  апа-
ратів, які не зможуть працювати, 
засоби масової інформації та бага-
то інших моментів не обійдуться 
без електрика. 
 – Це дуже небезпечна робота , а я 
люблю небезпеку. 
– Приємно , коли ти несеш людям 
у їхні оселі світло. 
 – У електромонтажника багато 
різних цікавих інструментів. 
 – Новітні електрообладнання дуже 
легкі в обслуговуванні та підклю-
ченні. 
 – Я завжди люблю  порядок, а в 
підключенні схем та прокладанні 
електропроводок  без технологіч-
ної послідовності та порядку ніяк 
не можна. 
 – Наш навчальний заклад я знаю з 
дитинства і завжди мріяла потра-
пити сюди, адже тут працює моя 
мама, і мені здавалось , що іншої 
кращої професії просто не може 
бути. Особливо, коли я приходила , 
а мамині учні проходили тему па-
яння. Тихе потріскування паяльни-
ків , запах каніфолі , а за вікном 
зима ….Романтика. 
 – В професійному ліцеї чудові 
викладачі , які, точно знаю, дають 
мені найкращі знання. 
 – Це, звичайно, довгоочікувана 
стипендія , яку ми використовує-
мо , як перші особисто зароблені 
кошти і з гордістю знімаємо перед 
школярами її у банкоматі. 
  І, обираючи професію , необхідно 
пам’ятати: професіоналізм і людя-
ність — це дві головні ознаки моєї 
майбутньої професії. 

Свістунова Анна,  
учениця105 групи 
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   Сьогодні в ліцей до нас завітайте, 
Бо свято чудове і дуже значне, 
Хоч роки спливають, місяці і години, 
Але попри все він знаннями живе. 
 
Навчаються в нас з поколінь в покоління, 
Здобувають професії  на різні смаки, 
Юнацькі літа не забувають, 
Залишають ліцей і йдуть до мети. 
 
Грізні, веселі, смішні і суворі, 
Напрямок свій обирають самі, 
Стають на гарну й розумну стежину, 
Бо знають – знання пригодяться в житті. 
 
Радіємо ми, що хтось здобуває 
Великих досягнень на своєму шляху, 
Колишнє училище не забувають, 
Повертають назад в стихію свою. 
 
Піднятий настрій і час дуже вдалий, 
Хоча і надворі зимова пора, 
Ми щасливі в цей день, гостей зустрічаєм 
40 років ліцею – це дата значна! 

Ліцей живе Моє місто 

Зварник—це професія моя 

Зварник-це професія моя, 
 І з гордістю я ношу це ім`я. 
 Серед усіх пишаюся лиш нею, 
 Мов матір`ю,Вітчизною своєю! 
 

 Якщо запропонує хтось мені, 
 Обрати кращу із професій в світі. 
 Я з гордістю відповім вам “НІ”! 
 Моя найкраща на земній орбіті. 
 

 І лиш її слова я розумію , 
 І вдячний їй,що зварювати вмію. 
 Якщо вона накаже щось зварить, 
 То цей наказ я виконаю вмить. 
 

 Ворота, хвіртка у старому дворі, 
 Що зварено тонкими швами.  
 І невідомо шумній дітворі, 
 Що зроблено це зварників руками. 
 

 Якби на світі не було би нас, 
 То важко би прийшось усім. 
  І хто тоді скажіть із вас,  
  Зміг збудувати швидко дім. 
 

Тому я ще раз повторю, 
Що зварку я свою люблю! 
І не втомлюся повторяти,  
 Що працю треба шанувати! 

Загорчак Микола, учень 101 групи 

Земля з блакитними очима 

А вітер дме і не вщухає, 
Хита дерева до землі, 
Напевне він хмарі ганяє, 
Щоб день з’явився у красі. 
 

І сонечко сіяло завжди, 
Раділи батьки дітворі, 
Щоб Бог дав розум всім живу-
чим, 
Які працюють на землі. 
 

Хай колосяться завжди хлібом 
Поля, що стеляться теплом, 
Країна наша процвітає 
Красою, силою, добром. 
 

Нехай омріяні стежини 
До забуття не мають меж, 
І рахувати ми не будем 
Хвилини і секунди теж. 
 

Шануймо ми себе від горя, 
Оберігаймо від всяких бід, 
Сприймаймо життя як належне, 
Надія виправдає ціль. 

Січкар Любов Миколаївна 

Побажання 

Моє місто – Старий Костянтинів, 
Миле містечко на річці Случа, 
Де таємниць так багато сховалось, 
Відгадок ще й досі нема до кінця. 
 
Місто моє – загорілася в ньому 
Іскринка життя твоя і моя. 
У прекрасну годину, де спогади линуть, 
Переповнюють радістю дитячі серця. 
 
Місто моє – цінність історії, 
Замок Острозького, що омиває вода. 
Підземні ходи, що тягнуться в сторони, 
Великі  скарбниці, що накрила ріка. 
 
Місто моє, хоча і маленьке, 
Проте воно затишне і не просте, 
Краєвиди незрушені, дороги небачені , 
Де все надзвичайно красиве росте. 
 
Місто моє – щодня розквітає, 
Дарує світанок, зорі вночі. 
Своєю рукою Бог покриває, 
Дарує любов і натхнення душі. 

Земля з блакитними очима, 
Волошок – сині небеса, 
В полях колоситься пшениця, 
Це рідної землі краса. 
У ріках плещиця водиця, 
Птахи співають в вишині, 
Джерела срібної криниці -  
Це все відкрилося мені. 
Земля з блакитними очима, 
Луки, озера та гаї, 
Дзвенять цимбали, стогне вітер, 
Співають вранці солов’ї. 
Ти бачиш, ненько Україно, 
Ми твої дочки і сини, 
Нам сонце злоте світить ясно 
Із голубої вишини! 

Ясенчук Оксана,  
учениця 211 групи 

Січкар Любов 
Миколаївна,  
кухар ліцею 
В 2013 році  
підготовлена 
до друку  
збірка 
“Душі моєї  
криниця” 



Класний керівник у День знань традиційно прово-
дить перший урок для  своєї групи. Коли я прийшла 
працювати у ліцей, цей урок і для мене став першим. 
Пам’ятаю його тему: «Робітнича професія – дорога в 

самостійне жит-
тя». Потрібно 
було розказати 
учням про прести-
жність робітничої 
професії. Готува-
лась. Шукала ма-
теріал. Хвилюва-
лась. 
А що означає  
«престижність»?  
Мій дідусь був 
т р а к т ор и с т ом . 
Працював у кол-
госпі на гусенич-
ному тракторі. 

Приходив додому з чорними руками. Бабуся йому 
поливала воду, він мився, а у неї від радості блистіли 
очі. Вона завжди, чомусь з гордістю, сприймала діду-
севу професію.  Тоді, малою,  я не розуміла, чому.  А 
тепер знаю: просто дідусь добросовісно виконував 
свою роботу, і люди цінували і поважали його за це. 
Адже для них було важливо, коли, наприклад, взимку 
вчасно були прочищені  від наваленого снігу дороги, 
щоб можна було дістатися до міста або сусіднього 
села. 

Ось, що для мене престижність. Престиж професії 
створює сама людина. 

Ще один спогад. 
У дитинстві ми з друзями  часто бігали до робочих, 

які працювали на сільгосптехніці за металевими куль-
ками з підшипників. Нам було цікаво колекціонувати 
кульки різного розміру. Кожного разу, мимоволі, ми 
спостерігали за роботою, яка кипіла у їх цеху. Тут 
можна було побачити, як зварюється метал, як керу-
ють величезним гачком, який переміщує вантаж, як 
працюють на верстаках з машинними деталями. Але 
ми з дівчатками довго там не затримувались: було 

якось лячно 
від тих го-
лосних зву-
ків і ми 
в и б і г а л и 
геть.  
  Т і л ь к и 
тепер я 
р о з у м і ю , 
що то був 
не страх, а 
захоплююче  

 враження від величі людської праці. «Людину можна 
знищити, але здолати її не можливо» - так сказав 
Е.Хемінгуей. І, хоча ці слова стосувались старого, який 
повернувся з моря після триденної боротьби з рибою, 
дивлячись на людину за роботою, розумієш, що доки 
людина буде творити, залишаючи за собою слід, доти 
вона буде не здолана.  

Щоразу, крокуючи другим поверхом нашого ліцею, 
читаю вислів: «Викликає співчуття той учень, який не 
перевершує свого вчителя». Звичайно, якби кожен 
учень перевершував свого вчителя – світ був би доско-
налим. 
А л е , 
власне, 
саме до 
ц ь о г о 
спону-
кає нас 
а в т о р 
ц и х 
с л і в . 
В і н 
м о т и -
в у є 
у ч н і в 
до на-
вчання, а педагогів до самовіддачі. 
     Наші учні такі різні, і такі схожі. У кожного свій 
характер, світогляд, але об’єднує їх одна мета – здобу-
ти професію. Вони прийшли саме в цей навчальний 
заклад. Вони рухають його вперед, дають йому нове 
життя, змінюють нас, надихають. 

Сучасна молодь народилась і живе в демократичній 
державі і відрізняється від минулого покоління біль-
шою вимогливістю до сучасного світу. Оце і спонукає 
нас до пошуків нових можливостей. Наш ліцей постій-
но робить кроки вперед на шляху свого вдосконалення. 
Відкриваються нові професії, укладаються договори 
співпраці для подальшого навчання та працевлашту-
вання, поповнюється матеріальна база, покращуються 
умови проживання дітей в гуртожитку ліцею. 

Учні, які приходять до нас на навчання, уже, майже, 
сформовані особистості. Хоча вони ще діти, але вже 
стали на прокладання самостійної дороги. Мені дуже 
подобається, що я працюю з такою віковою категорі-
єю. Я маю можливість спостерігати за їх поведінкою у 
різних ситуаціях, пізнавати їх світогляд, зазирати у їх 
душі, сміятись разом з ними, жартувати, хвилюватись, 
захоплюватись, примирювати, лагідно називати, жалі-
ти, отримувати від них тепло, давати поради, працюва-
ти над собою, отримувати досвід, цінувати життя. Я їм 
вдячна за це. Вдячна за можливість щоденного спілку-
вання, яке А.Екзюпері називав найбільшою людською 
розкішшю. 

                                                       Ковальська Н.А., 
                                          Соціальний педагог ліцею 
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