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ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище" розпочало свою діяльність 11
жовтня1983 року. Воно збудоване за типовим проектом за замовленням Острозької
райсільгосптехніки на кошти державного комітету УРСР по професійно - технічній
освіті від 20.05.1983 за № 152 як технічне училище і мало назву СПТУ № 28 з
профілем підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва. Згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України № 191 від 04.06.1997 року "Про
реформування професійно - технічної освіти" училище злилося з Острозьким ПТУ №
13, яке функціонувало з 10 жовтня1968 року і вело підготовку кадрів для сфери
побуту.
У 2001 році згідно з наказом № 524 від 18 липня училище було
реорганізовано у Вище професійно - технічне училище № 28, а відповідно до наказу
Міністерства освіти та науки України від 04.08.2006 року за № 596 зареєстровано на
ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище".
Пріоритетні напрямки розвитку училища Спрямування діяльності училища
на
підготовку
кваліфікаційних
робітників
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку
економіки та ринку праці. Оновлення та
модернізація матеріальної бази, її належного
технологічного
оснащення
та
забезпечення
науково-методичною літературою.
Комп`ютеризація
навчальновиховного процесу.
Створення умов для
варіантності навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій в
навчальний та виховний процес. Участь училища в спільних проектах співтовариства
ВНЗ з питань професійної освіти. Розвиток організаційних та науково - методичних
засад професійного навчання безробітних на базі училища: співпраця з
підприємствами - роботодавцями з питань забезпечення підготовки кваліфікаційних
робітників та відповідальності роботодавців за використання робочої сили.

Вибір професії – складний і відповідальний крок у житті кожної людини, від якого
багато в чому залежить її майбутня доля. Правильно вибрати професію – значить знайти
своє місце в житті. Поспішність і легковажність у даному випадку неприйнятні, вони
можуть зруйнувати життєві орієнтири, змінити кар’єрну траєкторію, тим самим
зробивши людину нещасною.
Кравець – це провідна професія у виробництві одягу. Фахівці цієї
спеціальності – люди творчі, відповідальні, естетично розвинені.
Професія кравця швейного виробництва дає великі можливості для
розвитку різних здібностей: нахил до малювання розвивається в
процесі вивчення моделювання одягу, нахил до техніки – під час
вивчення швейних машин, обладнання для волого-теплової обробки
виробів.
Перукар(перукар - модельєр ) – одна з самих давно відомих і
поважних професій. В народі кажуть, що зробити людину красивою
можуть майстри – один з них кравець, а другий – перукар. І це
правильно, адже вдало підібрана зачіска, вмілий макіяж можуть не
тільки змінити зовнішній вигляд людини, але й поліпшити її внутрішній
стан, зробити її на певний час щасливою. Кожне обличчя – загадка, і перукар повинен
щоразу її розгадувати, знаходити єдність, гармонію між зачіскою та овалом обличчя,
розрізом очей і загальним стилем людини.
Професія слюсаря – ремонтника дуже поширена те
необхідна для будь-яких видів та етапів виробництва де є
техніка, механізми, прилади, агрегати.Це кваліфікований
робітник який обслуговує техніку, регулює і виконує поточний і
терміновий ремонти,проводить профілактичні заходи.
Професія будівельника – чоловіча професія. Вона дуже
цікава і вимагає високої кваліфікації. Умілі будівельники необхідні
завжди, тому що, хочеш не хочеш, а нові будинки будувати потрібно.
Старі будинки руйнуються згодом. Навіть для того, щоб
реконструювати стару будівлю, потрібна робота будівельників: інженерів, виконробів,
кваліфікованих робітників.
Кондитер- це професія, яка передбачає як ручну, так і механізовану
роботу за допомогою автоматичних приладів та устаткування:
маслорізка, пекарні, змішувачі, ножі, котли, духові шафи, тощо.
Проводить дуже багато різноманітних операцій:
фільтрацію,
вимірювання, виготовлення тіста, випікання, тощо.

Моя професія – моя гордість
Професія – це основна точка відліку, з якої починається все
свідоме, діяльне життя кожної людини. Кожна молода людина,
йдучи в доросле життя, прагне вибрати собі професію за
покликанням. Вдалий вибір професії – це запорука того, що «не
марно проживеш вік», натхненно працюватимеш і отримуватимеш
від своєї роботи велике задоволення. Зробиш помилку у вибору
професії – і ти відчуєш, як тебе огорне почуття того, що ти
займаєшся не своєю справою. Отже найважливіше в житті - вчасно зрозуміти своє
покликання і сказати собі:Це-моє!
Зацікавленість професією кухар виникла в мене поступово. Зараз я навчаюся в
ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» на другому курсі по професії «кухар, кондитер». Училище –
це місце, де ми починаємо будувати власну долю. Ми ще залишаємось дітьми під
опікою своїх батьків, але вже робимо перші кроки в незвідане доросле життя. Саме так,
як ми почнемо, і складеться наше подальше майбутнє. Тут, в училищі, ми з цікавістю
вивчаємо обрану професію, яка найбільше відповідає особистому характеру,
можливостям і уподобанням, приймаємо активну участь у різних конкурсах,
відкриваємо власні таланти.
« Щоб бути хорошим кухарем, потрібно постійно вчитися. Та, щоб стати
справжнім професіоналом , мало володіти певним обсягом знань, треба ще вміти
глибоко і творчо мислити. Від цього залежить уміння правильно приготувати страву,
вкласти в неї всю душу», постійно говорить нам наш майстер виробничого навчання.
Сьогодні, коли я вже зробила свій вибір майбутньої професії, ці мудрі слова набули для
мене особливого змісту. Будучи ученицею 2го курсу я вже знаю невеличкі секрети
приготування страв. Мені до вподоби приготування супів та борщів , різноманітних
других страв, але особливо подобається фігурне вирізання з овочів, оздоблення й
прикрашання салатів та інших страв. Цікавим є не лише процес приготування страви,
але й підбір посуду, інструментів, інвентарю. Зробити перші кроки в країну кулінарних
звершень допомагають мені найкращі
майстри та викладачі спецдисциплін.
Професія кухар – одна з найважливіших у
людському суспільстві. Вона необхідна у
повсякденному житті. Сучасний кухар – це
одночасно
професіонал,
художник,
дієтолог, психолог і, навіть, чарівник.
Обираючи професію, ми обираємо свою
долю, свою життєву стежину. Майстрами
не народжуються, ними стають завдяки клопіткій праці. Я дуже щаслива, що вибрала
професію кухаря. Вона зайняла належне місце у моєму житті. Моя професія – моя
гордість!
Чернявка Валентина, 10 група.

День Святого Валентина – світське
свято, яке відзначається в деяких країнах щороку 14 лютого.

Романтична легенда про Святого Валентина.
Християнського проповідника Валентина посадили в римську
в'язницю за віру і невдовзі засудили до страти. Сидячи під вартою, Валентин
закохався у сліпу дівчину, дочку в'язничного наглядача. Користуючись своїми
медичними знаннями, він зцілив її від сліпоти.
За іншою версією, сліпа дочка тюремника сама закохалася у Валентина. Той як
священик, що дав обітницю безшлюбності, не міг відповісти на її почуття, але в ніч
перед стратою (ніч проти 14 лютого) прислав їй зворушливий лист, який підписав
«Твій Валентин».
У пам'ять про це тепер у День Святого Валентина заведено дарувати одне одному
«валентинки» — вітальні листівки у вигляді сердечок, з добрими побажаннями,
словами кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, які не
підписують, і той, хто отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони..

Привітання з Днем Закоханих
На вулиці мороз та тепло нам
Кохання нас з тобою зігріває
І тільки, хто не любить, той говорить
Що про любов вже всі пісні відспівали.
А наша все життя, і є та пісня про любов
Та пісня, що співають всі закоханні серця
планети
Та пісня від якої крутиться земля
Та пісня, що живе, якщо її співати у дуеті.
В світ мрій, із сірих буднів метушні
Летить мелодія романтика – поета
І лиш коли закохані зірки рахують,
Народжується на небесах комета
Щоби закохані могли букети дарувати
Свою красу чарівну нам дарують квіти
Щоб від щастя ми могли літати
Коханням крила нам були надіті!

Кохання… дивно, яке малесеньке слово може містити у собі такий
глибокий зміст. Як гармонійно можуть поєднуватись у ньому радість, смуток,
неймовірне окрилення і в той же час нестерпні муки.Як йому легко вдається піднести
нас вище хмар,а вже за якусь мить воно може спопелити до тла. Інколи мені здається
що хтось просто грається з ними вправно користуючись цією могутньою зброєю.
Можливо й справді є такий собі Амур,і його стріли вправно влучають у людські серця.
Тільки через його підстаркуватість, чи може не точну стрілецьку влучність, кохання
буває нероздільним. А можливо, це такий відвар, від якого сп’яніти повинні обидвоє,
чи інфекція яка передається повітряно - капельним шляхом , але імунітет у деяких
людей ну дуже сильний. Але як би там не було,”щасливий той, кого торкнулося це
диво, нещасний хто кохання не пізнав…”
Кохання це найбільший дар, яким ми люди володіємо. Це подарунок
долі,нагорода яка дістається не кожному. Отримає лише той, чиє серце відкрите перед
таким сильним,ніжним і чистим почуттям,як кохання.
Я кохаю-як прекрасно звучить… Кохати, віддавати люблячій
людині все, що в тебе є змінюватись в кращу сторону, цінувати кожний момент
проведений разом, закарбувати в пам’яті посмішку… насолоджуватися ніжністю
рук,турбуватися,довіряти і цінувати дар,прийняти як найцінніший в світі подарунок.

Нехай всі, хто не знайшов кохану людину-знайдуть!
І нехай весь всесвіт буде щасливий.
Кохайте і будьте коханими.
Давидчук С.А.

Вітаємо!
Учні групи №10 вітають своїх одногрупників: Трохимчук Ярославу, Коваль Анну, Куліша
Івана, Чорнявку Валентину з днем народження і зичать їм такі слова:

Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде, хай завжди він повен
То найголовніше у людськім житті
Хай в душі завжди горять іскринки
Радості й бажання
Нехай не знає серце зрад
А тільки радість і кохання.
Учні 4-го поверху кімнат №401, 402, 403, 405 вітають Пироговську Ганну Савівну з
народження.
днем
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.
Група №7 вітає майстра в/н Сташука В.В з
днем народження і бажає йому:
З днем народження щиро вас вітаємо
Лантух радості бажаємо
Будьте дужі і проворні
По козацькому моторні
З хлібом щедрим на столі
З добрим словом у душі.

Грудень тихо наступає,
Землю снігом посипає.
Подивись
лишень сюди –
Та це не
зайчика сліди.
Де ж наш сірий
заховався? Він у білу шубку вбрався
Більше зайчик не боїться
Ні вовчиська, ні лисиці.
Подивіться січень йде,
Новий
рік до нас веде.
Покружляли
дві сніжинки,
Тихо сіли на
ялинку,
А ялинка
чепуриться,

Прикраша свою спідницю
Кольоровими
кульками
Різнобарвними сніжками,
Бо збираються, малята,
Завітають до нас на свято.
Лютий
морозець гукає –
Малюки нехай
тікають.
То пройма до
кісточок,
Одягаю кожушок.
Починаю в сніжки грати –
Він хапає рученята,
Одягаю рукавички –
А мороз
щіпає щічки.
Чернявка Валентина
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