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Шановні учні нашого 
навчального закладу! 

   17 листопада у стінах нашого 
навчального закладу ми відзначаємо 
День Студента. 
   Це свято відзначали багато поколінь, 
адже пора студентства – щасливий час! 
   Сьогодні, дорогі юнаки та дівчата, ви 
ще в учнівських кабінетах і 
лабораторіях, маєте достатньо часу і 
можливостей здобути міцні знання, 
набути таких умінь, з якими ви були б 
поза конкуренцією на сучасному ринку 
праці, стали висококваліфікованими 
спеціалістами, повноцінними 
громадянами України. 
   Бажаю Вам творчого натхнення, 
наполегливості та успіхів в усіх добрих 
починаннях, здійснення заповітних мрій 
і життєвих планів. Вірю у Ваше 
щасливе майбутнє та у щасливе 
майбутнє рідної України. Нехай Ваші 
молоді серця наповнюються святковим 
настроєм і радістю.  

 
 

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 
 

   17 листопада має особливе значення 
для студентів. Це свято, яке зближує та 
об’єднує молодих людей усього світу, 
бо це, насамперед, день студентської 
солідарності, що не     має меж та 
кордонів. 
    Студентська пора найкращий час у 
житті людини, яка робить перші 
самостійні кроки. Це роки, присвячені 
пошукам істини, творчості, прагненню 
досконалості, неповторності, миті 
становлення особистості.  
   День студента в наші дні – це веселе 
безтурботне свято, і не всі знають, що 
історія його виникнення аж ніяк не 
радісна. Відзначати почали його з 17 
листопада 1941р. Дата вибрана не 
випадково: 28 жовтня 1939р в 
окупованій фашистами Чехословаччині 
студенти відзначали День республіки. 
Відбулась 100-тисячна демонстрація, 
яка була придушена, багато студентів 
зазнали травм. А один з них,  Ян 
Ополітан, від одержаних ран помер. У 
день його похорону 17 листопада, знову 
відбувся виступ проти фашистської 
окупації, який жорстоко був розігнаний: 
близько 2 тисяч заарештовано, 9 
організаторів розстріляно, гуртожитки 
розгромлено, закрито вищи навчальні 
заклади. 
  На засіданні Міжнародної студентської 
ради у Лондоні, в пам’ять про ці 
трагічні події в 1941р прийнято рішення 
про святкування 17 листопада 
Міжнародного дня студентів.  
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   В Україні 17 листопада, крім 
міжнародного свята, святкується ще й 
український День студента. Це свято 
було встановлено указом Президента 
Леоніда  Кучми, ще в 1999р « на 
підтримку ініціативи студентської 
молоді України». 
   Студенти веселий, дотепний народ; 
народ, який відпочиває тоді коли всі 
працюють, і працюють коли всі 
відпочивають. Так хто ж це такий 
студент? В енциклопедії визначено: « 
Студент (перекладається з латинської) – 
той, хто наполегливо працює, 
навчається, займається». 
       

 

ВІДЗНАЧАЄМО 

 

   9 листопада наша країна святкує День 
української писемності та мови. Це 
свято було започатковано Указом 
президента України № 1241/97 від 6 
листопада 1997 року. Традиційно цього 
дня всіх українців запрошують написати 
Всеукраїнський диктант національної 
єдності і перевірити свої знання. 
За православним календарем 9 
листопада вшановують пам’ять 
Преподобного Нестора-Літописця - 
послідовника Кирила і Мефодія. 
Вважається, що Нестор Літописець став 
прабатьком української писемної мови. 
Існують версії, що раніше на території 
України застосовували кілька видів 
писемності, деякі з них 
використовували грецьку абетку або 
латиницю. Сучасний алфавіт 
української мови здебільшого 
складається з аналогів грецьких літер і 
декількох слов’янських знаків, однак 
раніше, крім кирилиці, 
використовувалася так звана глаголиця. 
  
   У 1989 році Верховна Рада надала 
українській мові статусу державної. 
Вона також є рідною мовою українців, 
які проживають за межами України: 
Казахстані, Польщі, Словаччині, 
Румунії, Канаді, США, Австралії та 
інших країнах. Українською мовою 
розмовляють майже 45 мільйонів людей 
і вона належить до найпоширеніших 
мов світу. 
 
   Генеалогічно українська мова 
належить до індоєвропейської мовної 
сім’ї. Про це свідчать і архаїзми, і деякі 
фонетичні та морфологічні ознаки, які 
зберегла наша мова протягом століть. 
   Давньою українською мовою написані 
козацькі державні документи й хроніки, 
створена самобутня художня 
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писемність епох – від Івана 
Вишенського до Григорія Сковороди. 
Українці мають свою могутню класичну 
літературу, визнаних світом геніїв: 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю 
Українку, Михайла Коцюбинського, 
Василя Стефаника… 
    Щодо початку писемності в 
українських землях тривають наукові 
дискусії. Археологічні знахідки 
засвідчують наявність писемних знаків 
на глиняному посуді, пряслицях, зброї 
тощо, ще за трипільської доби. 
    Кілька століть нас привчали до думки 
про нібито «вторинність» української 
мови, ретельно приховуючи від 
українців величезний масив української 
ж писемності, історії та культури, що 
сягає глибокої давнини і налічує багато 
тисячоліть. 
    Давніший із літописів, який дійшов 
до нас, був написаний у 1377 році на 
пергаменті – вичиненій телячій шкірі. 
Він носить назву Лаврентіївського, за 
іменем монаха-переписувача Лаврентія. 
Зокрема до цього списку входить 
“Повість врем’яних літ” (або “Повість 
минулих літ”), написаний на початку 
XII століття. 
Автором “Повісті” вважається монах 
Києво-Печерського монастиря 
Преподобний Нестор-літописець 
(близько 1050 – 1114 рр.). Також його 
перу належать житія святих… 
   Преподобний Нестор працював до 
останнього дня свого земного життя. 
Мощі святого покояться в Ближніх 
печерах Києво-Печерської лаври. 
   Цього дня, це вже стало традицією, 
стартує Міжнародний конкурс знавців 
української мови імені Петра Яцика. 
Щорічна кількість учасників конкурсу – 
понад 5 мільйонів із багатьох країн 
світу. 

 

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 

21 листопада вся країна відзначає День 
Гідності та Свободи. Свято встановлено 
на честь двох знаменних і доленосних 
подій у новітній українській історії – 
Помаранчевої революції 2004 року та 
революції Гідності 2013 року.  

Цього дня ми віддаємо шану 
патріотизму й  мужності громадян, які 
восени 2004 року  та у листопаді 2013 
року – лютому 2014 року постали на 
захист демократичних цінностей, прав і 
свободи людини і громадянина, 
національних інтересів нашої держави 
та її європейського вибору. 

День Гідності та Свободи – особлива 
дата для кожного свідомого українця, 
для кожного справжнього патріота, 
адже саме в цей день найгостріше 
відчувається сила єдності та безмежна 
гордість за те, що наша Україна багата 
на справжніх героїв з великим серцем і 
високим духом, спроможних захистити 
національну свободу та боротися за 
щасливе майбутнє наших дітей. 

Низький уклін всім захисникам нашої 
України, які назавжди залишаться в 
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пам’яті народу та будуть гідним 
прикладом для майбутніх поколінь.  

 

 

ПАМ’ЯТАЄМО Голодомор 1932 – 
1933 років в Україні – акт 
геноциду української нації 

 

Четверта субота листопада – це 
день спільного болю, спільної пам’яті, 
спільного обов’язку. Обов’язку 
закарбувати в серцях пам’ять про тих 
безневинних, кого прирекли на страшну 
смерть – смерть від голоду. Обов’язку – 

не забути правду про злочин, 
влаштований комуністичним режимом 
шляхом насильного вилучення 
продовольчих запасів в селян, яке 
поєднувалось із широкими репресіями 
проти різних верств населення. 
 Мільйони життів відібрано жорстоким 
спланованим актом геноциду проти 
українського народу. Ми повинні 
передавати цю правду з покоління в 
покоління. Адже життя людини — 
найцінніший дар, дорожчий за всі цін-
ності на землі. 

       Період Голодомору 1932-1933 років 
може бути означений в нашій історії 
одним словом “жах”. Жах у тому, що 
українські села безневинно і безжально 
вимирали. Вимирали тихо, болісно… 

       Боляче згадувати  таке страшне 
минуле, але це  минуле нашого народу, 
яке до цих пір є страшною раною  у 
наших серцях. Ми з вами повинні 
донести нашу історію у майбутнє: 
справжньою, нехибною, неприхованою, 
 щоб захистити набутою пам’яттю 
підростаюче покоління. 

       Голодомор 1932–1933 рр. – штучно 
організований та умисно підтримуваний 
тоталітарним комуністичним режимом 
голод в Україні з метою придушення 
антирадянських настроїв та виступів 
проти колективізації на селі. Втрати 
України внаслідок Голодомору склали 
близько 4,5 млн осіб, з яких понад 3,9 
млн – померлими від голоду і 0,6 млн – 
ненародженими. Понад 90% загиблих 
були етнічними українцями.  

Пам’ятати  минуле, щоб майбутнє 
не затьмарили хмари колишніх 

жахів… 
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СТОРІНКА ПСИХОЛОГА 
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Булінг, дитяча жорстокість, 
дискримінація… 

 Як із усім цим впоратися? Рішення є! 

Саме 16 листопада, у Міжнародний 
День толерантності, є чудова нагода 
допомогти  зрозуміти інших, 
привідкрити завісу табуйованих тем та 
розвинути людяність. День 
толерантності – це не просто формальна 
подія для підвищення загальної 
обізнаності, а дієвий інструмент, що 
сприяє створенню здорової 
психологічної атмосфери у групі та 
запобіганню насилля. 

«Усі люди мають недоліки – хто більші, 
хто менші. Ось чому і дружба, і 
допомога, і спілкування були б 

неможливими, якби не існувало між 
нами взаємної терпимості» Г. 
Гвіччардіні  
Толерантність – не вроджена якість, її 
треба виховувати поступово і 
наполегливо, її треба плекати як одну з 
найцінніших людських чеснот. І ми  
маємо навчитися чути і поважати думку 
один одного, ставитись до оточуючих з 
повагою, приймати  інакшість, 
необразливо обґрунтовувати власну 
позицію поступатися, домовлятися, 
взаємодіяти і створювати толерантне 
освітнє середовище, в якому  буде 
комфортно. Наш обов’язок виховувати 
толерантну особистість, якій 
притаманна доброта, терпіння і  
взаєморозуміння,  повага. 
Говорячи про «рівне ставлення до всіх», 
ми залишаємо невидимі соціальні групи 
поза межами дискурсу. Говорячи 

відкрито про дискримінацію та 
табуйовані теми, ми знижуємо рівень 
насилля і неприйняття у суспільстві. 

Порада: будьте готові до того, що всі 
люди різні – не кращі й не гірші, а 
просто різні; навчіться сприймати 
людей такими, якими вони є, не 
намагайтесь змінити в них те, що нам не 
подобається; цінуйте в кожній людині 
особистість і поважайте її думки, 
почуття, переконання, незалежно від 
того, чи збігаються вони з вашими; 
зберігайте „ своє обличчя ”, знайдіть 
себе і за будь-яких обставин 
залишайтеся самим собою. Будьте 
завжди толерантними самі та до 
оточуючих.  
 
Психологічний тест: Троянда, яку ви 
вибрали, розповість чи збудеться 

ваше бажання 

 
 
Перед вами п’ять троянд, загадайте 
бажання і виберіть одну з них.  
Кожна троянда характеризує Вас і 
повідомляє, коли збудеться Ваше 
бажання. Не роздумуйте, перш ніж 
вибрати одну, довіртесь своїй інтуїції. 
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Якщо Ви вибрали троянду № 1 
Ви емоційна людина. Троянда номер 
один символізує ніжність, тому що і 
сама так виглядає. У Вас чиста душа 
дитини і Ви емоційно вразливі. Ви легко 
засмучуєтеся і легко гніваєтесь, Ви не 
дуже любите розповідати свої секрети. 
Для Вас важливо довіряти людині. У 
будь-яких відносинах Вам важливо 
знати чи можна вірити тому, хто з вами 
поруч. Ваше бажання збудеться 
набагато раніше, ніж Ви розраховуєте, 
якщо Ви докладете трохи зусиль. 
 
 
 
Якщо Ви вибрали троянду № 2 
Троянда номер два, як і її колір, 
символізує любов в будь-який час і в 
будь-якому місці. Люди, які вибирають 
цю троянду, готові на все, заради їх 
щастя. Нічого не роблять випадково, ні 
наполовину, не вибирають засобів, 
роблять все, щоб досягти своєї мети. У 
цьому випадку метою є здійснення 
бажання. Природно, що бажання 
збудеться, але все буде трохи інакше, 
ніж Ви собі уявляєте. 
 
 
 
Якщо Ви вибрала троянду № 3 
Ви веселі і у Вас легка вдача. Ваша 
поведінка схожа на поведінку метеликів 
навесні, для кожної проблеми, 
знаходиться рішення, тому що Ви не 
любите складнощів, і для вас немає 

нерозв’язної ситуації. Ваші думки дуже 
яскраві й оптимістичні, Ви у всьому 
бачите позитивні сторони. Вас люблять 
в сім’ї, і Ви симпатичні навколишнім. І, 
звичайно ж, ваше бажання збудиться, 
але доведеться трішки почекати. 
 
 
 
Якщо Ви вибрали троянду № 4 
Ви ніколи не можете бути впевнені, Ви 
вибрали троянду, чи троянда вибрала 
вас. Ви не звичайна людина. Ви інакше 
бачите світ. У Вас є певні здібності, які 
Вам необхідно розвивати. Ви бачите те, 
що інші просто не помічають, Ви часто 
дивуєте людей. Ви мудра і серйозна 
людина. У цьому житті багато в Ваших 
руках, Ваше бажання залежить від 
Ваших дій і Вашого емоційного 
настрою. Ви вирішуєте збудеться це 
бажання чи ні. 
 
 
 
Якщо ти вибрала троянду № 5 
Троянда змін і прогресу в усіх аспектах 
Вашого життя. Все те, що до сих пір 
було без руху, зараз починає 
змінюватися. Багато варіантів Вибору. 
Багато різних доріг. У Вас починається 
найцікавіший життєвий етап. Ви багато 
отримали від життя, але Вам необхідно 
ще більше. Ви генеральний директор в 
Вашому житті. Вас міняти — тільки 
псувати. Ваше бажання буде 
неактуальне в світлі майбутніх змін. 
Задумайте щось інше.  
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БУДНІ УЧИЛИЩА 

Радіо диктант національної єдності в 
ДНЗ "Чортківське вище професійне 

училище" 
   Ми всі українці, маємо свої звичаї і 
традиції – національні, сімейні, 
особисті. Однією із національних 
традицій до Дня української писемності 
та мови є написання щорічного радіо 
диктанту. У цей день учні нашого 
навчального закладу долучилися до 
його написання. Назва диктанту: «Твій 
дім» - символічний текст під час війни, 
коли українці героїчно захищають рідну 
землю, свій дім. Це дало нам 
можливість усім відчути надзвичайне 
почуття єдності, приналежності до 
чогось великого, масштабного, 
важливого… 

 

 
 

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЕНЬ СТУДЕНТА ??? 
Неважливо на якому ти курсі, як 
навчаєшся , чи яку спеціальність обрав, 
зразкова чи задовільна поведінка!? 

Важливо тільки одне ТИ СТУДЕНТ ! А 
тому 17 листопада , кожен здобувач 
освіти отримує багато привітань, 
побажань, теплих та хороших слів. 
Але окрім привітань З ДНЕМ 
СТУДЕНТА в ДНЗ «Чортківське ВПУ» 
нашому закладі освіти, усі учні мали 
змогу випробувати свою вдачу та 
отримати подарунки, ставши 
учасниками І етапу акції «ФОРТУНА 
СТУДЕНТА».  
Вітаємо переможців ! 
Дорогі учні, студентські роки – це 
найкращі та найцікавіші моменти в 
житті кожного. Дні і тижні 
студентського життя пролітають, а за 
ними й ці самі студентські роки. 
Цінуйте їх… 
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З метою розвитку культури 
спілкування, подолання психологічних 
бар'єрів спілкування, розвантаження 
емоційно-психологічного стану 
здобувачів освіти в умовах війни, 
Наталія ФАРІЙОН провела показову 
виховну годину класного керівника в 31 
групі на тему "Ти мені як хрін у носі". 
Захід проходив з елементами 
театрального мистецтва в жанрі 
імпровізації. 
До дійства були залучені гості: режисер 
вокально- театральної студії 
"Едельвейс" Катерина ЧУЙКО та 
акторка студії  Вікторія БАРАНОВА. 
 

 

 

В рамках декади професії 
"Машиніст холодильних установок", 
викладач професійно-теоретичної 
підготовки Маркіна Ірина Геннадіївна 
провела в 17 групі показовий урок 
теоретичного навчання, який був 
насичений інноваційними формами 
роботи. 
            

 

 

09. 11. 2022 року, в рамках декади 
професії "Машиніст холодильних 
установок", майстер в/н Атаманчук 
Андрій Олександрович провів 
показовий урок виробничого навчання, 
в ході якого здобувачі освіти групи № 
17 змогли набути професійних 
компетентностей щодо різання металу. 
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З метою формування в учнів 
розуміння єдності, патріотизму та 
цілісності держави,  майстер в/ н Руслан 
ДУБИК провів показовий 
інформаційно-просвітницький захід  в 
групі № 12 на тему: "За Україну, за її 
долю". В якому висвітлив створення та 
розвиток українського війська від 
козацтва до сьогодення. 

 
 

 
 
Голодомор 1932-1933 років - це не 

історична давнина, а фізична і духовна 
рана. 
Сьогодні ми згадуємо трагедію 
вселенського масштабу – геноцид 
українського народу. І наш святий 
обов’язок пам'ятати про цю трагедію та 
вшанувати пам’ять жертв Голодомору-
геноциду. 

В цю скорботну дату здобувачі 
освіти ДНЗ Чортківське ВПУ" 31 групи 
разом з класним керівником Наталією 
Фарійон відвідали віртуальну онлайн -
екскурсію в Національному музеї 
Голодомору-геноциду, що зберігає 
пам'ять про жертв Голодомору та 
висвітлює історію геноциду української 
нації в 1932-1933 роках. Музей є 
центром вшанування пам’яті про 
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мільйони українців, знищених 
комуністичним тоталітарним режимом 
під час Голодомору. 

 

 
 
 

24 листопада, в рамках місяця 
будівельних професій, викладач 
професійно-теоретичної підготовки 
Паньків Марія Дмитрівна провела 
показовий урок теоретичного навчання 
для здобувачів освіти з професії 
«Опоряджувальник будівельний». 
Тема уроку: «Виробництво керамічної 
плитки. Технічні характеристики 
плитки.» 
В умовах повної відсутності 
електроенергії, викладачу вдалося 
створити позитивну і творчу атмосферу, 
орієнтовану на засвоєння здобувачами 
освіти теми уроку. 
 

 
 

 
 

З метою підтримки реформи 
професійно-технічної освіти в Україні  
в рамках програми EU4Skills: кращі 
навички для сучасної України” ДНЗ 
,,Чортківське вище професійне 
училище” отримало автобус.  

 

 
 
24 листопада уі ДНЗ,, Чортківське 

ВПУ,, практичним психологом 
Валентиною ГУЗІК та Оленою 
ОВСИНСЬКОЮ - головним фахівцем із 
зв'язків з громадськістю та пресою 
Чортківського місцевого центру БВПД 
проведена виховна година для учнів 17 
та 12 групи на тему: ,,Запобігання та 
протидія домашньому насильству ,, 

Домашнє насильство – це дії або 
навпаки бездіяльність не тільки 
фізичного, а й психологічного, 
сексуального або економічного 
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насильства, що вчиняються в сім’ї або 
між родичами, незалежно від того, 
спільно чи окремо вони проживають. 

 

 
 
Цікаво та пізнавально Світлана 

ВОЛОЩУК провела виховний захід із 
здобувачами освіти групи 16, 
приурочений до Дня Гідності на тему: 
"Перемогли на майдані , переможемо і  
у війні" 

 

 

 
Сьогодні ми живемо в 

інформаційному світі, в якому сучасний 
учень бажає навчатись за новими 
технологіями.  STEM-освіта зумовлює 
не тільки різнобічний розвиток 
індивідуальності учня на основі 
виявлення його задатків і здібностей, а й 
підвищення педагогічної майстерності 
педагога.  
Викладачі ДНЗ "Чортківське ВПУ", 
Світлана ВОЛОЩУК та Віктор ДУДЯК  
вдало впроваджують  STEM-навчання 
на уроках загальноосвітньої та 
професійної підготовки. 
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НА ДОЗВІЛЛІ 
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Від щирого серця вітаємо  
іменинників 

 

 
 

Нефьодову Ольгу Петрівну (10.11) 
Бегман Лесю Іванівну (20.11) 
Охримчук Лілію Володимирівну (30.11) 
                                                                                       

                                                                                     

На струнах осінь пісню підбира, 
А ми сьогодні з щирістю й любов’ю 

Бажаєм довгих років і добра, 
Багато радості та доброго здоров’я. 

На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 

Стелися, доле, крізь усе життя 
Лише добром для доброї людини. 
Всіх благ земних ми Вам бажаєм 

За вдачу людяну й просту, 
Всі квіти світу ми даруєм 
За серце щире й теплоту. 

Хай праця радість лиш приносить,  
А в дім – достаток і тепло, 
Хай доля високо підносить  

Надії світлої крило. 
Хай лік рокам ведуть зозулі 

Ще довго-довго на землі, 
Нехай же Вас всі біди обминають, 

Щоб хліб святий був завше на столі. 
Нехай Господь Вас охороняє, 

Матір Божа здоров’я посилає. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса:  

вул. Паркова, 12, смт  Заводське, 

Чортківський р-н, Тернопільська 

область, 48523 

 тел. (03552) 2-49-77 

Веб-сайт: ch-vpu.te.ua 


