19 грудня 2012 року
З ЖИТТЯ УЧИЛИЩА

29 листопада 2012 року в нашому училищі відбувся святковий конкурсно –
розважальний вечір „Міс Острозьке ВПУ – 2012”, де в котрий раз ми переконалися в тому,
що найвродливіші, найсміливіші дівчата навчаються саме в нашому училищі.
У програмі були конкурси: „Представлення та моя професія”, „Інтерв’ю”, „Мій
талант”, „Дефіле у вечірніх сукнях”, „Конкурс фото”.
Оцінювали виступи
конкурсанток поважне
журі у складі: Юдін Юрій
Іванович – голова журі;
члени журі – Пархата
Михайло Гнатович, Форс
юк Сергій Павлович, Ситар
Ігор Іванович, Полюхович
Василь Михайлович.
Між конкурсами
глядачі мали змогу
переглянути цікаві художні
номери – гуморески, танці у
виконанні гуртківців
нашого училища та гостей.
Без сумніву, кожна з
учасниць достойна стати
першою. Але є лише одна, яка отримала титул „Міс ОВПУ-2012” - Мазур Катерина, група
№18, І-ВІЦЕ” Міс ОстрозькеВПУ”- Бондарчук Марина, група №20, ІІ-ВІЦЕ „Міс
ОстрозькеВПУ”- Тимощук Юлія, група № 11.

Із 2014 року вводять нові умови призову в армію. «З цього року будуть прийматися
призовники тільки по контракту» - новий Закон Президента України Віктора Януковича.
За результатами опитування громадськості гуртожитку „Острозького ВПУ” можна
зробити висновок, що більшість дівчат відносяться до цього закону негативно, а якщо брати
опитування серед хлопців, то приблизно половина за те, щоб залишити усе як є, а деякі з них
ухилилися від відповіді.
На мою думку, цей закон дуже позначився на вітчизняній армії. Звичайно, якщо
подивитися, з одного боку це буде неабияким стимулом для того, аби юнаки ішли служити в

армію. Але з іншого, якщо подивитися на кількість хлопців які зараз ідуть в армію (деякі
добровільно, деякі добровільно-примусово), то хто захоче піти потім?.. Це якщо буде
потрібна допомога країни з військового питання, то хто стане на оборонні позиції? Ті, що
майже нічого не вміють, оскільки наразі строк військової підготовки складає для простих
військових 1 рік, а для морських піхотинців - 2 роки, чи ті, що ходять в армію як на роботу?
Що буде далі з нашою армією? Хто захищатиме Україну від можливих нападів?.. Скільки ще
питань на цю тему... І кожен дає свою, іншу відповідь.

Зеленцова Оксана, учениця групи №10

5 грудня відбулася прес-конференція на тему „Найважливіша проблема ХХІ століття.
Захищаймо воду!”. Учні 5-6 блоків з вихователем Надією Іванівною висвітлили найголовніші
питання щодо проблеми ХХІ століття. Насамперед були виставлені до уваги такі питання:
1. Які є підстави для тривоги про наближення
планетарної спраги? Куди подінеться вода?
2. Які наслідки забруднення Світового океану
від транспортування нафти?
3. Якої шкоди завдають „кислотні опади ”?
4. Чого більше від використання пестицидів:
користі чи шкоди?
5. Який вплив на водні ресурси планети
мають викиди відходів і сміття?
Та інші питання, які відкрили та
розглянули повністю.
Кожен зробив собі висновок з
проведеної конференції. А наш висновок такий:
людство повинно стати мудрим і направити свій розум на творення добра, на захист
життя на нашій прекрасній планеті;

кожен повинен усвідомлювати себе часткою його обов’язку;
кожен – на своєму місці, зі своїми можливостями, у доступних для себе масштабах
має рятувати своє майбутнє і майбутнє своїх дітей та онуків.

Щоденно, на кожному кроці, пам’ятай: як не можна зробити щось
корисного, то бодай не нашкодь, не стань учасником злочину проти
природи. Бо природа злочинів проти себе не прощає.
Мазур Катеринка, Власюк Вікторія, учениці групи №18

За час навчання в училищі я зустріла чимало
талановитих людей. Одні з них гарно співають, або
танцюють, інші вміють створювати рукотворні дива. А ще є
серед нас ті, що виділяються серед інших глибокими
знаннями в різних царинах науки.
В училищі багато робиться для того, щоб кожна
людина проявила себе. Сьогодні я хотіла б згадати саме тих
учнів, які виділяються в навчанні. Протягом останнього
часу в училищі пройшла низка олімпіад з різних предметів.
Наприклад, олімпіада з інформатики, де комп’ютерні генії
могли показати свої вміння і навики. Також олімпіада з
української мови та літератури, де наші мовознавці
демонстрували диво-слово з улюбленого предмету. Ще в
училищі юні математики розв`язували складні завдання сьогодення, правознавці вирішували
юридичні проблеми, історики пірнули в глибину віків, фізики згадували основні закони
динаміки і статики. Юні економісти вирішували економічні проблеми, літератори згадували
сфери світової літератури, а біологи вивчили закони світотворення.
Учні показали глибокі знання, за що щиро вдячні своїм вчителям, які вкладають в
кожного часточку своєї душі.

Мальчук Таїсія, учениця групи №13
Вітаємо переможців обласних та училищих олімпіад!
15 грудня 2012 р учиниця гр. №11 за професією „ Перукар. Перукар – модельєр.
Манікюрниця ” Тимощук Юлія Олегівна посіла ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного мовно –
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді іменні Тараса Шевченка.
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№18 Жданов Павло Євгенович брав участь в ІІ етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з
української мови іменні Петра Яцика, де посів ІІ місце серед учнів ПТНЗ області.
Перші місця в училищних олімпіадах заняли такі учні:
1. КОЗІЙЧУК НАЗАР (12 ГРУПА). (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА), (БІОЛОГІЯ), (ФІЗИКА),
(ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ).
2. АНДРОЩУК ОЛЬГА (23 ГРУПА). (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА), (ІНОЗЕМНА МОВА).

3. ЛІЩУК ГАЛИНА (15 ГРУПА). (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА).
4. ПИЛИПЧИК КАТЕРИНА (13 ГРУПА). (ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА).
5. ПРОКОПЕЦЬ ВІКТОРІЯ (18 ГРУПА). (ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА), (ІСТОРІЯ).
6. СПОДЕНЮК ПАВЛО (22 ГРУПА). (ГЕОГРАФІЯ).
7. ПАВЛЮК ВАСИЛЬ (22 ГРУПА). (ФІЗИКА), (МАТЕМАТИКИ).
8. ХОМИЧ АНДРІЙ (12 ГРУПА). (ІСТОРІЯ).
9. КОСМАЦЬКА ІРИНА (23 ГРУПА). (ІСТОРІЯ).
10. ПІДГУСЬКИЙ НАЗАР (3 ГРУПА). (ПДР).
11. ЗАЄЦЬ МИХАЙЛО (12 ГРУПА). (ІНОЗЕМНА МОВА).
12. ЗАХВАТАЄВ ВЛАДЕСЛАВ (15 ГРУПА). (ІНОЗЕМНА МОВА).
13. КРАМАР ОЛЕКСАНДР (22 ГРУПА). (СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА), (БІОЛОГІЯ).
14. ПОТАПЧИК АЛЬОНА (18 ГРУПА).(МАТЕМАТИКИ).
15. КОРНІЙ МАРИНА (11 ГРУПА). (ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ).

Я ТАК ДУМАЮ

Насправді таке космічне явище проходить досить часто – планети
сонячної системи вже не
раз шикувалися в один ряд,
але майбутній великий
парад планет знаменний
тим, що крім основних
дев’яти планет в ряд з ними
постане Сонце, і всі десять
космічних тіл опиняться на
осі центру Галактики. А в
центрі нашої Галактики
розташована чорна діра, яка
випромінює рентгенівські
хвилі в бік нашої планети.
Тому така знаменна, унікальна і прекрасна подія одночасно несе в собі загрозу
для землян: сильне випромінювання від Юпітера, Сатурна, Марса і чорної діри
викличе на Землі відмову всієї техніки та електроніки: відбудеться збій
інфраструктури.
Навіть такі прилади на батарейках, як диктофон вийдуть з ладу.
Потужність випромінювання може виявитися настільки величезною, що парад
планет завдасть нищівного удару по економіці всіх без винятку країн.
На щастя, 21 грудня, як багато хто вважає, не стане кінцем світу –
випромінювання буде не настільки потужним, щоб випалити на нашій планеті
всі живі організми. Але все ж електрички, поїзди, трамваї, виявляться
тимчасово в неробочому стані. Будуть скасовані усі авіа перельоти і т.д.
Найсильніше розчарування чекає і любителів інтернету: всесвітня павутина
також відключиться. Причинна виходу з ладу – збій супутників, наземних

передавальних радіостанцій і ряду релейних станцій. Хаос буде тривати від
кількох годин до декількох днів!
Під час великого параду планет стане неможливим збереження і запис
телефонних розмов, а також передача інформації по каналах стільникового
зв’язку. Загалом, приблизно на 3 дні людство опиниться відрізаним від блага
цивілізації. На жаль, таке рідкісне космічне явище принесе мешканцям Землі
одні неприємності.
Отже не потрібно жити одним днем, чекаючи кінця світу, його може не
відбутися, а про скоєні поступки можна жаліти все своє життя. Отже, потрібно
надалі продовжувати планувати довгоочікувані зустрічі, справи та як
складеться подальше життя. Пам’ятайте: «Людина – творець свого
життя».
Варишнюк Костянтин, учень групи №11

Особа святого Миколая завжди була шанованою на Україна. Не було
раніше в нашім краї жодної хати, де б не висів на стіні образ святого Миколая,
який вважається національним святим. Чим же заслужив таку загальну любов
святий Миколай?
Він народився 257 року в місті Латорі, в Малій Азії. Миколай уже змалку
був набожний і молодим прийняв сам священика. Від цієї мови святитель
Миколай почав безумовно допомагати тим, хто просив у нього. Своїми
молитвами він утихомирює бурю на морі, рятує хворих і без ліку творить добрі
діла. За такий великий труд одержав він сан архієпископа в місті Мірах. Він не
пишався тим, що мав таке високе становище в церкві Христовій. Навпаки,
носив простий одяг, їв один раз на день, не прагнув до розкошів, пив лише
воду, недосипав ночей, молячись. Усіх його чеснот не можна було перелічити і
переказати. Бо їх безліч. Його серце було та й є відчиненим для всіх, хто тільки
з вірою просить його допомоги, а він нікому не відмовляв в пораді та дарував
втіху.
Після смерті Миколая його оголосили святим. І до сьогодні не пропала
традиція добродійства й опікунства над дітьми. І в цей день всі діти отримують
подарунки.
Тож, нехай живе давня народна традиція святого Миколая, як символу
Добротворчості, Ласки, Любові між людьми, опіки й турботи про наших дітей.
Гергелюк Віталія, учениця групи №10

Свято наближається

15 група хоче привітати всіх
учнів і працівників училища з святами, які наближаються з Новим Роком та Різдвом
Христовим і З Святим Миколаєм! Хочемо побажати всім щастя у Новому Році, міцного
здоров’я, багато грошей і радості у хаті. І
прийміть цей вірш у подарунок:
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у Вашу хату
Добробут, родості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігрів гумором, любов’ю,
І принесе усім здоров’я!!!
15 група хоче привітати Кмеця Андрія з Днем Народження, яке він святкував 14 грудня.
Хочемо побажати йому щастя, здоров’я і успішно закінчити училище. І присвятити йому такі
рядки:
Вітаємо з Днем Народження,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Бажаємо щастя, гараздів без лиха,
Чистого тобі неба, миру в рідній хаті,
Міцного здоров’я і довгого віку.
Щоб був ти щасливий і на добро
Нехай оминають всі болі й тривоги,
багатий.
15 ГРУПА
Редколегія газети хоче привітати з Днем Ангела Андріїв, який вони святкували 13 грудня.
Ми хочемо побажати міцного здоров’я, щастя, успіху в житті, і прийміть цей вірш в
подарунок:
Нехай життя вам дарує тисячі
Прийміть від друзів привітання.
посмішок,
Нехай бажане збудеться,
Нехай в ній буде менше помилок,
Нехай в ваші двері щастя постукав!
Загалом, з радісним Днем Ангела!
РЕДКОЛЕГІЯ
Ще ми хочемо привітати Миколаїв з Днем Ангела, який вони святкували 19 грудня. Хочемо
побажати їм, радості, щоб вони завжди посміхались, були веселими і хорошими. Прийміть в
подарунок такі рядки:
Вітаємо з Днем Ангела!
Нехай вам небесний охоронець буде
Поруч з Вами у хвилини радості
І смутку, кохання і розлучень, щохвилини,
щосекунди.
Коли Ви впадете, він-підніме,
коли Ви заплачете – втішить,
коли Ви радітиме, він разом з вами радітиме.
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