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Наше життя
 Професійно-технічне училище м.
Старокостянтинова, вперше привітно
розчинило двері для тих, хто вирішив
примножити трудову славу Батьківщини, в
1973 році.
  Час іде, все змінюється,  і заклад  змінив свій
статус, і ведено ряд нових професій, щороку
на зміну випускникам приходять
першокурсники і вже незабаром
Старокостянтинівський професійний ліцей
буде  святкувати 40-річний ювілей.
 Наш заклад дав путівку в життя   тисячам
випускників. Скільки зусиль було вкладено
викладачами та майстрами виробничого
навчання, щоб підготувати таку кількість
кваліфікованих робітників! Нам є ким
пишатися, сьогодні серед випускників ліцею
багато осіб у складі керівників підприємств
м. Старокостянтинова, викладачів та майстрів
нашого закладу. Очолює заклад – також
випускник ліцею (ПТУ №1) Сергій
Сильвестрович Кучерук, який у 1980 році в
наших стінах здобув  спеціальність
електромонтажника.
 Нині в ліцеї навчається   450 учнів, які
опановують   майбутню    професію. Серед
них     багато     талановитих      дітей,   які
танцюють, співають, пишуть вірші,

займаються фізичною культурою та спортом.
Щороку учні ліцею стають призерами
обласних предметних та фахових олімпіад.
В той же час ліцей має добру матеріально –
технічну базу з професій автослюсар, кухар,
кондитер,  зварювальник.
Старокостянтинівський професійний ліцей
чекає молодих, працьовитих та амбітних людей,
котрі прагнуть здобути професію, яка
гарантуватиме працевлаштування та
можливість самореалізації у будь-яких
економічних та суспільно-політичних
ситуаціях.

 Кузьміна Катерина,
учениця 107 групи

Інноваційні технології
 В 2011 році наш заклад отримав нове
зварювальне обладнання. Це стало
цілою подією для покращення
матеріально-технічної бази
ліцею.
Обладання включає:
 1. Малогабаритний
зварювальний напівавтомат
“Варіо - стар” для зварювання
виробів з сталі, алюмінію і
нержавіючих матеріалів. Дає
змогу проводити зварювання в
середовищі вуглекислоти або в
суміші з аргоном, в різних
просторових положеннях.
 2. Апарат для зварювання кольорових
металів. Зварює в середовищі аргону
або в суміші аргону з вуглекислотою.
3. Малогабаритні зварювальні
інвектори для плазмо-дугового різання

дають змогу різати чорний метал
товщиною до 20 мм. при цьому
використовується стиснене повітря і

плазмотрон.
 4. Зварювальні маски
“Хамелеон”,розроблені
на основі останніх
досягнень в області
сучасної науки і
е л е к т р о н і к и .
Зварювальна маска
розроблена для захисту
очей та обличчя  від
іскр, бризг та

випромінювань, автоматично переходить
зі світлого стану в затемнений стан, при
підпалі дуги та знову в світле, коли
зварювання закінчене.
  Застосування інноваційних технологій
ативізує роботу учнів, максимально
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наближає їх до майбутньої сфери
їх діяльності.Використання
сучасного обладнання на уроках
виробничого навчання дасть змогу
готувати конкурентноспроможних
робітників.
                                   Левицький В. В.
                 викладач спецтехнології

Завітайте на наш сайт !
Тут ви завжди знайдете
інформацію про ліцей, викладачів,
наших учнів, випускників ліцею.
Для вступників будуть цікавими
правиа набору учнів. Свої
побажання можете залишити в
гостьовій книзі, задати роки
навчання.

Адреса сайту:
http://proflyceum.at.ua
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В Україні ім’я Яцика стало широко
званим завдяки його останньому
меценатському проекту -
Міжнародному конкурсу з
української мови, що після смерті
ініціатора носить його ім’я.
  Меценат покладав на це змагання
багато надій, сподіваючись, що
завдяки таким конкурсам
розцвітатиме коштовним

дивоцвітом українське слово.
  Конкурс з української мови - останнє дитя пана Петра.
Найулюбленіше і, мабуть, найнесподіваніше.  Сам цей проект
зробив ім’я мецената чи не найпопулярнішим іменем у
сучасній Україні. Мабуть, у нашій державі немає жодного
школяра, який би не знав, хто такий Петро Яцик.
  Знову й знову в усіх кінцях української землі відбуваються
інтелектуальні патріотичні турніри, котрі переконують юних:
знати державну мову і престижно і морально необхідно.
 Нещодавно і в нашому Старокостянтинівському
професійному ліцеї відбувся цей конкурс. Перед конкурсом
9 листопада серед учнів був проведений  Радіодиктант, де учні
показали задовільні результати. У конкурсі ім. Петра Яцика
особливо активно взяли участь учні І курсу, а саме 107 групи.
Переможцями І етапу стали такі учні: Козловська Юлія (107
група) та Симоненко Вікторія (311 група). І 24 лиспопада ці
учні взяли участь  в ІІ турі, що проходив в м. Хмельницькому.
Сподіваємося на чергову перемогу наших дівчат і бажаємо
успіхів викладачу  української мови та літератури  Лукіянюк
Людмилі  Миколаівні.
                                      Кузьміна Катерина, учениця 107 групи

Конкурс імені Петра ЯцикаТиждень природничо-
математичних дисциплін
з 12.12 по 16.12 проходить предметний

тиждень.
Проводяться такі заходи:

1. Виставка-конкурс таблиць, плакатів,
   ребусів, кросвордів.
2. Олімпіада з хімії на І та ІІ курсі.
3. Відкритий урок з фізики.
4. Гра “Фізичний вернісаж”.
5. Олімпіада з математики на І курсі.
6. Інтелектуальна гра “О, щасливчик”
7. Розповсюдження газети “Вісник
   профліцею”.

Ліцей майбутнього
 Яким ви бачите ліцей майбутнього ?

 З  цим запитанням ми
звернулися до учнів нашого
ліцею. І отримали багато
цікавих думок, що до
покращення навчального
закладу.
Наприклад, Віталій та
Максим учні 2 курсу
хочуть бачити в

майбутньому : наявність електронних підручників,
покращення якості спортивного поля, обновити підлогу у
спортзалі, встановити нові вікна в навчальному корпусі,
покращити столярні майстерні, придбати нові інструменти.
А також підвищити стипендії і ввести нові професії.
 Іра учениця 1 курсу бачить майбутнє ліцею таким:
покращити обладнання в навчальних лабораторіях  Зробити
кращим інтер’єр ліцею, провести   ремонт актової зали,
заохотити студентів до художньої самодіяльності.
 Ліля учениця 1 курсу хотіла б придбати нові парти та
дошки, змінити покриття підлоги, покращити опалення в
кабінети спец технології та лабораторії, зробити більш
можливим озеленення класів.
 Учень 2 курсу Віктор бачить майбутнє ліцею з
використанням новітніх технологій: скрізь сенсорні дошки,
замість журналів щоб вся інформація зберігалася в айпеді,
створити тренажерний зал, закупити тенісні столи та
волейбольні сітки, нові м’ячі,   учнівський автобус,
оздобити ліцей живим куточком, створити ділянку для
вирощування овочів,провести ремонт виробничих
майстерень,  зробити трибуну на стадіоні, поновити фонтан.
 Думки студентів щодо майбутнього нашого ліцею були
різноманітними, але схожі лише в одному, вони бачать його
яскравим, процвітаючим, з великими перемогами,
здобутками, привітним і затишним. Який завжди буде
пишатися своїми учнями-випускниками, а ми будемо
пишатися ним.
                                                            Опитування проводили:
                                                                  Козловська Юлія та

                                                              Кузьміна Катерина

Знання - сила
 Кожний навчальний заклад пишається своїми учнями. Не
винятком є і наш  Старокостянтинівськмий професійний ліцей.
Щороку, з числа випускників нашого закладу є учні що
отримують дипломи з відзнакою, золоті та срібні медалі,
грамоти за особливі успіхи у навчанні. Учні ІІІ курсу
приймають участь у зовнішньому незалежному оцінюванні,
за його позитивними результатамим вступають до вищих
навчальних закладів України.
Слід відмітити учнів, які беруть участь у обласних олімпіадах,
предметних та фахових конурсах.   Якщо провести аналіз
успішності серед груп ліцею, то можна відмітити ряд учнів з
кожного предмету: математика - Мандрикін Олексій(107
група), Горбатюк Михайло, Кравчук Юрій (202 група),
Альохіна Альона, Михальчишина Ольга, Нехрещенюк Анна
(204 група), Пліска Віктор (205 група), Краснолуцька Марина,
Бондарчук Сергій, Симоненко Вікторія(311 група),
Філіповський Михайло, Філіпович Сергій (314 група); фізика -
Краснолуцька Марина, Симоненко Вікторія, Ощепкова Юлія
(311 група), Козловська Юлія(107 група); історія - Кузьміна
Катерина, Півень Олена, інформатика - Козловська Юлія,
Кузьміна Катерина, Мандрикін Олексій (107
група).Побажаємо нашим хорошистам здоров’я та
впевненості в своїх силах
                                     Корженівська Н. М.  методист ліцею
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  До дня студентів 17 листопада в
нашому ліцеї проводився вечір
присвячений усім учням І курсу «
Посвята в ліцеїсти».    Кожна група  І
курсу підготувала цікаві номери
художньої самодіяльності та
представлення своєї професії.
 106 група за професією
електромонтажник підготувала сценку
– пародію про іспит зі спецтехнології.
 107 група за професією кухар, кондитер
здивувала своїми талантами  усіх
присутніх.   Дівчата    показали

глядачів своєю безпосередністю та
талантом у виконані пісні з репертуару
Елки «На большом воздушном шаре».
Луньова Таня з ученицею ІІІ курсу
Королюк Вікторією виконала  індійський
танець «Чорі-Чорі».
 108 група за професією
електрозварювальник показала казку
«Ріпка» у сучасному стилі, а також
передали вітання «італійською» мовою
від учнів професійних ліцеїв Риму.
   109 група за професією столяр

будівельний виконала інтерпретацію до
композиції Вівальді, а також   власну
пісню.
  110 група за професією автослюсар
представили сценку та пародію на
сучасну поп - зірку Вєрку Сердючку.
 117 група   електрозварюва
льників ТУ запропонувала послухати
вірш Шевченка  «Лілія»
   Також були гості запрошені на наше
свято студенти ІІ та ІІІ курсу
Краснолуцька Марина(гр. 311),
Кондратов Ігор (гр.312), Посідзей Денис
(гр. 202), рок - гурт «Лабораторія»,
солістка шоу балету Блек-Денс.
   Ведучі Симоненко Вікторія та
Олександр Жук разом з глядачами
підтримували усіх артистів гучними
оплесками та гарними словами.
Озвучував це прекрасне свято
звукорежисер Сергій Чеплаков. Свою
велику допомогу та підтримку   надали
класні керівники та майстри в/н І курсу.
В кінці свята учні першого курсу дали
клятву ліцеїста
Козловська Юлія,  учениця 107 групи

В Старокостянтинівському
професійному ліцеї проведені
змагання в честь 20 річчя Збройних
Сил України «Козацький гарт».
 В змаганнях приймали участь 12

навчальних груп. На протязі 10 днів
в завзятій боротьбі місця
розподілили наступним чином.
Серед учнів 1 курсу перше місце
посіла група  106. Серед учнів 2
курсу перше місце посіла група
205, а переможцем серед 3 курсу
стала група 315.
  У фінальних змаганнях серед
переможців названих груп команда
групи № 315 посіла 1 місце, 2 місце
– група 205, а 3 місце розподілили
команди 202 і 106 групи.
 Програма змагань складалась із 9
спортивних видів: перетягування
линви,підтягування  на

перекладині, метання довбні,
боротьба на пасках та інші.
Організацією та проведенням
змагань займалися викладачі
фізичної культури - Залевський
В. В., Залевський В. В. та захисту
Вітчизни - Бірюк В.П.
                              Залевський В. В.
       викладач фізичної культури

Вибори президента
 В ліцеї створено президентсько-
парламентську республіку.І в жовті місяці
відбулися чергові вибори президента.
Кандидатами на цей пост були такі учні:
1. Мисько Артем;
2. Ковальчук Олександр;
3. Сидорчук Олександр;
4. Кузьміна Катерина;
5. Нехрещенюк Анна.
  Протягом двох днів кандидати проводили
передвиборчу агітацію.
  Після проведення голосування стало
відомо що зі значним відривом   переміг
Мисько Артем учень 2 курсу, набравши
76% голосів. Студенти вирішили що він
гідний цієї кандидатури і проголосували за
нього.  Сьогодні на наших сторінках перше
інтерв’ю учнівського президента.
 Артеме, скажи які твої перші кроки,
як учнівськог президента, та плани на
майбутнє?

 29 листопада я
їздив на зібрання
п р е з и д е н т і в
ліцеїв, разом із
з а с т у п н и к о м
д и р е к т о р а
нашого закладу.
Ми обміню
вались досвідом з
учнями. Я сильно
зацікавився тим,
як заохочують
учнів для
проведення тих чи інших свят в інших
закладах.
 Наприклад, у Чорноострівському
училищі   постійно проводять свято
«Допомога дітям», вони збирають кошти
для дітей інвалідів, які потребують
допомоги,  я думаю, що ми також
(продовження на 4 стор.)

вокальні і хореографічні здібності. Лілія
Кіріченко та Оля Суханевич запалили

Посвята в ліцеїсти

Козацький гарт



(продовження)
  візьмемо в цьому участь.У середу, 30 листопада я їздив із
командою «Асорті» на зібрання команд КВК,   і ми
отримали І місце.  Зараз я планую зробити дискотеку у
нашому ліцеї, і сприяти проведенню ремонту   актового
залу.
  Всіх вас я вітаю з наступаючим новим роком!!! Успіхів
вам у навчанні, шануйте вчителів своїх, гордіться нашим
ліцеєм і побільше усміхайтесь.
З наступаючим!              Розмову вела Кузьміна Катерина

Перемога Асорті
  30 листопада  у смт Чорний Острів відбувся конкурс «Моя
професія  - моя гордість»  Гостинно прийняли господарі

міста усіх учасників. В конкурсі
брало участь шість команд.
Команда  Чорноострів
ського професійного ліцею,
Деражнянського, Новоселицького,
Голосківського, Красилівського,
Старокостянтинівського.
 Боротьба була напруженою.
Дивували і професійними
костюмами і вмінням представити

свою професію, і саме головне усі учасники показали , як
люблять свою справу,  та як правильно обрати її. Участь у
конкурсі відбувався за підтримки районних та обласного
державного центру зайнятості.
   Конкурс складався з трьох частин. У першій  під назвою
« Моя професія вчора , сьогодні , завтра»  команди
представляли свою професію з оригінальною назвою. У
другій частині учасники повинні були представити
професію у гумористичній формі. І у третій частині
музичне оформлення про професію.
 Хочеться підкреслити дружні відносини між командами.
Всі учасники допомагали один одному. Глядачі в залі
оплесками підтримували команди. На      свято
профорієнтації були запрошені учні старших класів.
Вболівали і за своє місто представники з районних центрів
зайнятості.
 Боротьба між командами була
запекла. Підрахунки балів
відрізнялися лише в десяті
частини. І ось вона –
довгоочікувана перемога.
Старокостянтинівська команда
Асорті  отримала  Кубок
переможця. Хочеться виразити
слова вдячності всім учасникам -
Кіріченко Л., Смірновій І.,Суханевич О., Жук О., Ткачук І.,
Грохольській К.,Гудзь А., Посідзей Д.,Мисько А.,Кокідько
М.,Назарчук С.,Краснолуцька М.,Симоненко В. та
художнім керівникам - Шликовій Ірині Андріївні, Гаєвській
Олені Анатоліївні, Свістунові Світлані Анатоліївні.
Знай наших!                                               Свістунова С. А.

                                                                    керівник гуртка

2012 - рік Чорного Дракона
 Новий 2012 рік – рік Дракона. Нелегкий рік. Але й важливий
і успішний рік! Рік боїв і перемог. Ідіть сміливо вперед! Якщо
Ви щось відкладали “на потім”, то саме зараз той час, коли
треба все вирішити й зробити. Тягнути більше не варто. Рік
Дракона –   для здійснення важливих планів.
 За східним календарем з 23 січня 2012 повноправним
власником року можна вважати Чорного водяного Дракона.
Основні кольори в яких радять зустрічати рік Дракона –
чорний, блакитний, золотий. Оскільки стихія року – вода,
цей рік принесе динамізм і напористість значні зміни, а також
оскільки це рік Дракона – вогненну пристрасть. Люди
народжені в рік Дракона володіють фізичною витривалістю,
природне везіння дає можливість легко добится успіху і
зайняти високе положення в суспільстві.
• КРИСА – рік Дракона – дуже вдалий для неї. Вона може
бути в цей рік спокійна
• БИК – Не треба забувати, що зупинятися не можна! Хоча
зовні все благополучно, це можна все втратити. Рятує тільки
рух вперед!
• ТИГР – Нелегкий рік для тигра, головне знайти правильну
точку опори і тоді все буде добре.
• КІТ – Внутрішній спокій і заклопотаність особистими
справами врятує кота від зовнішніх хвилювань.
• ДРАКОН – Тріумф! Кращий рік! Рік перемог!
• ЗМІЯ – Те, що завжди утримуємо змію від непотрібного
занепокоєння – її мудрість. Це допоможе і цього разу.
• КІНЬ – Хороший рік для коня. Є можливість показати себе
у всій красі.
• КОЗА – Знайде багато цікавого в різних областях і зможе
з’єднати в правильну комбінацію знайдене. Вдалий рік.
• МАВПА – Чи отримає задоволення від року. Куди
Дракону без мавпи?
• ПІВЕНЬ – Все, що здається звичайним в інші роки, цього
року буде значущим. Хороший рік для укладення
шлюбного союзу!
• СОБАКА – Труднощі року будуть лякати собаку. Іноді не
варто йти на пролом, а краще вибрати свій шлях.
• СВИНЯ – Цей рік дуже ошатний для неї. Спокій і тиша
тягне свиню до достатку.

Ми в Рік Дракона Вам бажаєм,
Любові й щастя повний міх.
І від душі вас всіх вітаєм,
Нехай лунає щирий сміх!

Хай рік дві тисячі дванадцять
Вам тільки радість принесе.

Бажаєм вам не хвилюватися -
І в новий рік вам повезе!
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