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Шановні колеги та учні нашого 
навчального закладу! 

    Вітаю з  Новим 2023 роком. 
Бажаю залишити все погане в 
минулому, бажаю з новими 
мріями, прагненнями і світлими 
надіями ступити на поріг нової 
історії життя, яка обов’язково буде 
для нас щасливою. Нехай цей рік 
принесе нам перемогу, мир, спокій 
в наших домівках,  удачу, радість, 
достаток і успіх. Бажаю міцного 
здоров’я і незгасимої любові 
серця! 

З повагою директор 
 Державного навчального закладу  

«Чортківське вище професійне 
училище» 

 

ВІДЗНАЧАЄМО 
300 років від Дня народження 

Григорія Сковороди 

 

   Він не залишив по собі філософської 

школи, але його учнями є всі ми, 

українці. Адже він був першою 

усвідомлено вільною людиною на цій 

землі. 

 

   Григорій Сковорода у масовому 

сприйнятті залишається скоріше 

літературним персонажем, такою собі 

постаттю з оповідей про славне і давнє 

минуле, якого насправді, може, й не 

було Таким його зробили не так час, як 

викладачі, з їх радянською ще манерою 

трактування історичних персонажів. А 

попри те мандрівний мислитель-аскет 

Сковорода є творцем самобутньої 

системи мислення і осмислення буття, 

причому без використання десятків 

малозрозумілих загалові термінів, через 

які не продертися звичайній людині. 

Читаючи Сковороду, ми раптом чуємо 

наших пращурів – так вони говорили, 

так писали, так думали, так звучала 
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мова, що була і лишилася українською 

триста років тому. 

   Сковорода, чий 300-літній ювілей ми 

відзначаємо, радше не філософ, як його 

заведено називати, а мислитель. 

«Дурень думкою багатіє» кажуть 

зневажливо,  але це висловлювання 

правдиве лише тоді, коли головною 

метою людини стає багатство. 

Сковорода за ним ніколи не гнався, хоча 

й мав такі можливості. Пропозиції були 

заманливими – кар’єра при 

імператорському дворі, зліт до 

поважних посад у церковній ієрархії, 

зрештою безбідне життя вихователя 

дітей  вельможних батьків. Проте 

Григорій Савич все це відхиляв. Його 

життя і творчість - яскравий приклад 

того, що мудра людина може 

задовольнятися малим, і що не статки є 

головним у житті. 

ВІДЗНАЧАЄМО 
5 грудня, в Україні 

відзначають Міжнародний 
день волонтера 

 

 

Зараз важко вже знайти такого українця, 
який би не мав стосунку до 
волонтерства: діти роблять обереги й 
листівки для військових; їх батьки — 
випікають для наших захисників 
смаколики, роблять борщові набори, 
тушківку й енергетичні батончики, 
купують, ремонтують та перевзувають 
машини; а бабусі й дідусі — плетуть 
маскувальні сітки, зігрівають воїнів 
рукавичками, шкарпетками та 
буржуйками власного виробництва. 

Ви, волонтери, під звуки вибухів 
видаєте гуманітарну допомогу, 
розвантажуєте тисячі тонн 
продовольства для українців, які 
постраждали від війни. 

Ви знайдете що завгодно і де завгодно, 
просто тому, що так треба! 

Ви стали пліч-о-пліч, щоб врятувати 
нашу свободу. 

Саме люди, що відкладають власні 
справи, аби допомогти іншим стають 
другим диханням наших оборонців та 
наділяють неймовірною мужністю 
слово «волонтер». 

Ви — справжні. 
Ви — українці. 
Вітаємо вас зі святом і дякуємо!                         

Ми разом все подолаємо! 

ДО ПЕРЕМОГИ!!! 
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ВІДЗНАЧАЄМО 
6 грудня Україна святкує 

День Збройних Сил 
   Це свято завжди відзначалося з 
гордістю та пошаною, але у 2022 році 
під час повномасштабної війни його 
важливість зросла ще більше. ЗСУ - це 
меч і щит України, наша опора і захист. 
Найкращі сини і дочки України 
борються в Збройних силах за 
незалежність і свободу своєї 
Батьківщини.  Цього року дуже важливо 
подякувати тим, хто щодня захищає 
нашу рідну землю від ворогів.  
   Святковий день на честь Збройних 
Сил України був створений 1993 року 
постановою ВРУ. Щорічно його 
святкують 6 грудня. Дату обрали не 
випадково. Саме цього дня 1991 року 
ухвалили Закон України "Про Збройні 
сили України". 

 

Вітають тебе і тополька, й калина, 
І синє озерце, й тендітний ручай 
Зі святом – із Днем Збройних сил 

України, 
Ти свято це, воїне, гідно стрічай! 

Стрічай його гордо, сміливо і славно, 
Стрічай за звичаєм дідів-козаків, 

Хай служба іде і звитяжно, і вправно 
І Бог береже хай вовіки віків! 

 

ПАМ’ЯТАЄМО 
1 грудня Всесвітній День 

боротьби зі СНІДом 

 
Чума 21-го століття, як часто сьогодні 
називають СНІД, була офіційно 
відкрита 5 червня 1981 року в Центрі 
контролю захворювань Сполучених 
Штатів Америки. Синдром набутого 
імунодефіциту в останні десятиліття 
поширюється зі швидкістю епідемії. 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом - 
ще одна нагода привернути увагу 
суспільства до проблем ВІЛ-
інфікованих, замислитись над тим, як 
запобігти поширенню хвороби та 
згадати про важливість вчасної 
діагностики ВІЛ-СНІД. Цей день став 
одним із найбільш визнаних 
міжнародних днів здоров'я. 
Відзначається щорічно 1 грудня. 
Уперше захворювання було виявлено в 
1980 році в Нью-Йорку і Каліфорнії. За 
декілька років поширення СНІДу 
набуло характеру всесвітньої епідемії, 
що охопила населения практично усіх 
країн. До 1996 року у світі налічувалися 
вже більш як 21 млн інфікованих. Нині 
ця цифра стрімко зростає. 

Згідно зі статистикою Міністерства 
охорони здоров'я, лише протягом 
першого півріччя 2011 року в Україні 
було зареєстровано близько 17 тисяч 
нових випадків зараження ВІЛ/СНІДом 
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- кількість, що дорівнює населенню 
середньостатистичного українського 
райцентру. Наразі ж кожен сотий 
українець хворий на синдром набутого 
імунодефіциту людини або є носієм 
ВІЛ. Проте, як кажуть ті ж самі лікарі, 
кількість хворих треба множити на 5, 
адже не всі звертаються для 
обстеження... Метою Всесвітнього дня 
боротьби проти СНІДу є підвищення 
глобальної обізнаності про ВІЛ та СНІД 
і демонстрація міжнародної 
солідарності перед пандемією. Заходи, 
що проводяться в цей день, традиційно 
відбуваються із символом — Червоною 
стрічкою. Її вигадав художник Франк 
Мур. У 1991 році цей символ був 
використаний вперше. Тепер кожен, хто 
надягає Червону стрічку 1 грудня, 
висловлює свою надію на майбутнє без 
СНІДу. Вважаю, що ми повинні бути 
лояльними до людей, хворих на СНІД, 
адже не всі вони заразилися через свій 
аморальний спосіб життя... Часто люди 
стають хворими через халатність 
медичного персоналу, або фатальну 
випадковість... Найбільше шкода 
маленьких дітей, що заразилися від 
батьків... Здоровим людям треба обачно 
поводитись, адже "береженого Бог 
береже". 

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ 
7 грудня – День української 

хустки 

   День української хустки почали 
відзначати у 2019 році, щоб об’єднати 
жінок різного фаху, віку та 
національності для збереження 
українських традицій. А з давніх-давен 
в українських сім’ях оберегом, 
символом любові й злагоди слугувала 
саме хустка.  

   Цього дня зазвичай проводять 
флешмоб «Зроби фото з хусткою», під 
час якого жінки можуть одягнути 
хустку, сфотографуватися й 
опублікувати фото у соцмережах.     

   Раніше дівчата та жінки носили 
хустки протягом усього року. При 
цьому хустина була обов’язковим 
головним убором заміжньої жінки. 
Також хустка була маркером  
соціального стану жінки: молодиці 
носили білі або яскраві хустки, старші 
жінки – темні, вдови – чорні. Водночас 
хустина свідчила про рівень достатку 
родини, адже заможні жінки носили 
хустки із дорогих тканин, а бідні – із 
дешевих.   

    Хустину використовували й у різних 
обрядах, зокрема весільних. 
Найпопулярніший – покриття голови 
нареченою хусткою. Це символізувало 
вихід із дівоцтва та початок заміжнього 
життя. Ця традиція, до речі,  зберіглася 
в Україні і до сьогодні.   

   Дівчата ДНЗ «Чортківське ВПУ» 
долучилися до флешмобу і одягнули 
українські барвисті хустки. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В 
УЧИЛИЩІ 

Традиційно День святого Миколая – 
популярне зимове свято для дітей та 
дорослих. Головна ідея свята – відчуття 
безкорисливого добра, прагнення 
подарувати іскру радості та надії. Це не 
тільки сімейна традиція, але й один із 
символів духовного тепла. Мало кому 
відомо , що в цьому святі прихована 
історія життя людини, яка жила у другій 
половині третього сторіччя. Він 
прославився своєю добротою, чуйністю 
допомогою нужденним. Миколай за 
переказами, був народжений в місті 
Патари, в Лакії. Його батьки були 
правовірними людьми. Хлопчик з 
ранніх років виділявся серед інших 
особливою любов’ю і чуйністю, 
співчуттям до оточуючих, завжди 
допомагав бідним, роздавав убогим 
монети, залишаючи у своїх тільки 
необхідне. За добродушність і 
милосердя Миколая отримав велику 
подяку і шану від людей і був 
піднесений до рангу святих.   

19 грудня до наших учнів завітав святий 
Миколай, щоб підтримати їх у важкий 
час, вселити віру і надію! 
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НАШІ УСПІХИ 
 

20.12.2022 року, в рамках проведення 
Всеукраїнської конференції 
«Професійна орієнтація: успішні 
практики та нові виклики», заступник 
директора з навчально-виробничої 
роботи Світлана ВІЗНЮК ДНЗ 
"Чортківське вище професійне 
училище" мала честь представляти 
кращі практики професійної орієнтації 
закладу освіти. 

 
 

 
 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА 
Асертивність: як сказати 

«Ні» і не почуватись винним 
Сьогодні світ мінливий та стрімкий, в 
якому люди, події, відносини швидко 
змінюються. В такому темпі та ритмі 
життя людина має бажання бути 
постійно впевненою у собі, долати 
складні життєві ситуації, досягати своїх 

мрій, мати задоволення від життя та 
стосунків. Для цього гарно мати 
навички, які допомагають помічати свої 
особисті межи та межи інших людей у 
спілкуванні та подоланні спільних 
кризових або конфліктних ситуацій. 
Впевненість у собі зміцнюється, коли 
людина знає та усвідомлює, що вона 
керує своїми емоціями, думками, діями. 
Відчуття можливості мати та 
висловлювати свою думку допомагає 
людям створювати комфортні 
відносини з іншими людьми, формуючи 
довіру, співчуття, близькість, любов. 
 

  
Багатьом відома ситуація, коли у 
відповідь на прохання хотілося 
кричати «НІ», а вголос сказали «ТАК». 
Як говорив Стів Джобс, тільки 
відмовляючи, можна зосереджуватись 
на вагомих речах. Втім важливо не 
лише вміти відмовити, а й робити це 
асертивно. 
ЩО ТАКЕ АСЕРТИВНІСТЬ? 
Асертивність — це вміння відстоювати 
свої права та межі, висловлювати 
почуття, погляди та отримувати бажане 
чесно, прямо та з повагою. Власне 
повага — найважливіша. Коли людина 
не поважає себе — це пасивне 
ставлення (важливі всі, окрім мене). 
Тоді як брак поваги до інших 
призводить до агресивного ставлення (я 
— важливий, а ви — ні). Тільки 
поважаючи одночасно себе та інших, 
можна досягнути асертивного мислення 
(я — важливий і ви — також). 
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Які ознаки різних ставлень? 
Пасивні люди зазвичай сутуляться і 
тихо говорять. Вони уникають зорового 
контакту й не використовують міміки. 
Послуговуються такими словами, 
фразами: мабуть, можливо, я просто…, як 
скажете, якщо ви так хочете чи не 
заперечуєте тощо. 
Агресивні люди розмовляють голосно 
та перебивають інших. Їхні 
висловлювання зазвичай провокативні, 
ворожі, образливі та глузливі. Такі люди 
применшують та шантажують інших, 
щоб самоствердитись. Вони схильні до 
сарказму (та невже; та що ти кажеш), 
приниження інших та оцінювальних 
суджень. Агресивні люди мають звичку 
тикати пальцем, їхнє тіло — напружене, 
погляд — злостивий, руки — схрещені 
на грудях, а на обличчі — зневажливий 
вираз. 
Асертивні люди говорять щиро, не 
перебивають. Вони спокійно можуть 
розповісти про те, що їх розлютило, і це 
кращий варіант, аніж підвищений голос. 
Коли виникає проблема, асертивні люди 
зосереджуються на її вирішенні, а не на 
пошукові винних.   
ЧОМУ АСЕРТИВНІСТЬ ВАЖЛИВА? 
Авторитет. Може здатися, що потрібно 
бути агресивним, щоб мати авторитет. 
Насправді вплив агресивних людей 
короткотерміновий і триває до першої 
помилки, яку їм не пробачать. Такі 
люди не лідирують, а домінують. 
Позаяк міцною основою лідерства є 
довіра, а не страх. Лише асертивні люди 
можуть отримати довготермінову 
довіру й бути авторитетом для інших. 
Чесність. Асертивні люди знають про 
думки та почуття інших, бо асертивне 
спілкування сприяє чесності. 
Менше стресу. Асертивні люди впевнені 
в собі, своїх діях та словах. 

Контролювання емоцій допомагає чіткіше 
думати й ухвалювати кращі рішення. 
Повага. Асертивні люди поважають себе, 
інших й отримують те саме у відповідь. 
ЯК СТАТИ АСЕРТИВНИМИ? 
1.Говоріть чесно, відверто й лише те, що 
маєте на увазі. Уникайте слів, які 
можуть бути використані проти вас чи 
когось іншого. 
2.Нічого не приймайте особисто. Вчинки 
інших — не ваша вина. Те, що вони 
роблять і говорять, — це проекція їхньої 
ж реальності чи мрії. Коли ви зміцните 
імунітет щодо чужих слів та дій, то 
звільните себе від безсенсових 
страждань. 
3.Не припускайте. Знайдіть у собі 
мужність поставити запитання чи 
попросити те, чого хочете. Спілкуйтеся 
з іншими якомога відкритіше, щоб 
уникнути непорозумінь та драматизму. 
4.Докладайте до всього максимальних 
зусиль. Ваш максимум змінюватиметься. 
Втім за будь-яких обставин виконуйте 
свою роботу так добре, як тільки 
можливо в тій ситуації. Так ви не 
матимете підстав, щоб картати себе і 
також це зміцнить вашу впевненість у 
собі. 
Пам’ятайте, що ви маєте право: 

 Щоб до вас ставились із 
повагою; 

 Дотримуватись власних 
принципів і захищати їх; 

 Казати НІ; 
 Відхиляти необґрунтовані 

вимоги; 
 Озвучувати свої думки, ідеї, 

почуття та потреби; 
 Пишатися своїми 

досягненнями; 
 Ввічливо не погоджуватися; 
 Відчувати та виражати гнів; 
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 Просити про допомогу чи 
послугу; 

 Отримувати допомогу, коли її 
потребуєте; 

 Відчувати підтримку 

 

НА ДОЗВІЛЛІ 
Оберіть чашку кави на 

картинці - це розкриє головну 
рису вашого характеру 

 
Багато з нас обожнюють цей чарівний 
напій. Кава дає нам бадьорість, заряджає 
енергією на весь день. Цей напій 
благородний і повинен бути в кожному 
домі. 
Пропонуємо вам пройти цікавий 
психологічний тест на кавову тему. 
Виберіть чашку на зображенні і дізнайтеся 
про свою головну рису характеру. 

Чашка № 1 
Ви повинні бути в усьому найпершою і 
найкращою. Саме до цього ви прагнете. Ви 
воюєте за своє місце під сонцем, 
витрачаєте багато часу і сил на роботу. Вас 
поважають і цінують люди і вважають 
тактовною з оточуючими. Єдине, що ви не 
можете пробачити нікому, – зраду і 
зрадництво. 
Ваша головна риса: Ви не здаєтеся не 
дивлячись ні на що. Це Ваша внутрішня 
сила , ви ніколи не втрачаєте надію і вірите 
в себе. Справжній боєць за своє щастя, 
благополуччя і любов. 
Чашка № 2 

Ви не любите самотність , вам потрібне 
спілкування, як ковток свіжого повітря. 
Вам подобається спілкуватися з людьми і 
добре проводити час у цікавій компанії , 
але в пріоритеті у Вас завжди дім, сім’я і 
все, що з цим пов’язано. Ви зробите все і 
трохи більше для того , щоб ваші близькі 
відчували себе добре і комфортно. 
Ваша головна риса: ви чесна і щира 
людина. Ви не будете брехати ні собі, ні 
людям. Ви розумієте вираз “брехня для 
порятунку”, але це точно не для вас. 
Чашка № 3 

Цей номер , як правило , вибирають люди , 
які вірять , що трійка – це їхнє щасливе 
число. Трійка – число унікальне: 
символізує минуле , майбутнє і сьогодення. 
Ви особлива людина, яка може прийняти 
своє минуле як належне і не соромитися 
його. 
Навіть якщо з вами раніше відбувалося 
щось, за що може бути соромно, – це 
потрібно прийняти , як пройдений етап і 
історію, яка сформувала вас. Колишнього 
не змінити. 
Ваша головна риса – це вміння любити. 
Сильно і від щирого серця. На це не кожен 
здатний, адже таким чином ви впускаєте 
когось в своє серце, даруєте себе. Любити 
когось безкорисно – це велика рідкість. Ви 
здатні на серйозні вчинки. 
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Чашка № 4 
Ви – та людина , яка не бажає бути ні 
кращою, ні гіршою. Завжди вибираєте 
золоту середину і хочете перебувати в 
гармонії. Ви не звикли вимагати від життя 
занадто багато, і випрошувати у когось 
допомоги ви також не подобається. Для 
Вас головне, щоб люди, яких ви любите 
були живі і здорові , і вам цього цілком 
достатньо. Ви мудра людина. 
Ваша головна риса – це сила слова. Люди 
кажуть , що у вас специфічний тембр 
голосу або що вам хочеться вірити. Ви 
прекрасно викликаєте прихильність до себе 
оточуючих. У Вас приємний голос , який 
здатний заспокоювати , а здатність вчасно 
знайти потрібні слова просто 
дивовижна.

 

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ 

Вітаємо викладача професійно-
теоретичної підготовки ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» Наталію 
ЛАПИЧАК. 
З метою підвищення педагогічної 
майстерності викладачів предметів 
професійно-теоретичної підготовки, 
впровадження в навчальний процес 
сучасних форм і методів роботи, а 
також поширення педагогічного 
досвіду, протягом листопада 2022 року 
Навчально-методичним центром ПТО в 
Тернопільській області проведено ІІ 
етап обласного конкурсу методичних 
розробок з предмета «Організація 
обслуговування в ресторанах» серед 
педагогічних працівників ЗП (ПТ)О. 

Згідно з рішенням журі конкурсу, 
викладач професійно-теоретичної 
підготовки ДНЗ «Чортківське ВПУ» 
Наталія ЛАПИЧАК увійшла до складу 
переможців і нагороджена Дипломом ІІІ 
ступеня. 

 

 

 

Вітаємо Світлану ВОЛОЩУК і Віктора 
ДУДЯКА, викладачів ДНЗ «Чортківське 
ВПУ»! 
З метою популяризації ідеї STEM – 
освіти через розробку інтегрованих 
уроків/проєктів та заохочення 
викладацької спільноти застосовувати 
STEM-технології під час освітнього 
процесу, мотивації до професійного 
зростання викладачів, упровадження 
інноваційних технологій в освітній 
процес, активізації використання 
педагогами інтерактивних 
мультимедійних технологій у своїй 
діяльності, виявлення і поширення 
кращого педагогічного досвіду, 
підвищення цифрової компетентності 
викладачів математики, фізики, 
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інформатики, хімії, біології, географії, 
Навчально-методичним центром ПТО в 
Тернопільській області проведено 
конкурс методичних розробок серед 
викладачів природничо-математичних 
дисциплін закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти «Кращий 
STEM - урок» 
Згідно з рішенням журі конкурсу, 
викладачі ДНЗ «Чортківське ВПУ» 
Світлана ВОЛОЩУК і Віктор ДУДЯК 
увійшли до складу переможців і 
нагороджені Дипломом ІІ ступеня. 

 

 

Вітаємо майстра виробничого навчання 
Світлану КОСТІВ! 
З метою популяризації ідеї освіти через 
розробку інтегрованих уроків/заходів та 
заохочення викладацької спільноти 
застосовувати сучасні технології під час 
освітнього процесу, мотивації до 
професійного зростання викладачів та 
майстрів виробничого навчання, 
активізації використання педагогами 
інтерактивних мультимедійних 
технологій в своїй діяльності, виявлення 
і поширення кращого педагогічного 
досвіду щодо розробки інтерактивних 
форм та методів педагогічної 
діяльності, підвищення цифрової 
компетентності 

викладачів професійно-теоретичної та 
майстрів виробничого навчання 
професійної підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Штукатур», 
Навчально-методичним центром ПТО в 
Тернопільській області проведено 
конкурс методичних розробок.  
Згідно з рішенням журі конкурсу, 
майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» Світлана КОСТІВ 
увійшла до складу переможців і 
нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.                                   

 

Вітаємо викладача професійно-
теоретичної підготовки Марію 
ПАНЬКІВ! 
З метою популяризації ідеї освіти через 
розробку інтегрованих уроків/заходів та 
заохочення викладацької спільноти 
застосовувати сучасні технології під час 
освітнього процесу, мотивації до 
професійного зростання викладачів та 
майстрів виробничого навчання, 
активізації використання педагогами 
інтерактивних мультимедійних 
технологій в своїй діяльності, виявлення 
і поширення кращого педагогічного 
досвіду щодо розробки інтерактивних 
форм та методів педагогічної 
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діяльності, підвищення цифрової 
компетентності 
викладачів професійно-теоретичної та 
майстрів виробничого навчання 
професійної підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Штукатур», 
Навчально-методичним центром ПТО в 
Тернопільській області проведено 
конкурс методичних розробок.  
Згідно з рішенням журі конкурсу, 
викладач професійно-теоретичної 
підготовки ДНЗ «Чортківське ВПУ» 
Марія ПАНЬКІВ увійшла до складу 
переможців і нагороджена Дипломом ІІ 
ступеня. 
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Від щирого серця вітаємо 
іменинників 

 
Волощук Світлану Василівну (8.12) 
Павлінського Андрія Євгеновича (12.12) 
Бондю Андрія Михайловича (13.12) 
Дудяка Віктора Богдановича (18.12) 
Карпик Ганну Володимирівну(21.12) 
Петрів Ольгу Зіновіївну (25.12) 

 
Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній 

годині 
Нехай обминають болі й тривоги, 

Хай стелиться довга життєва дорога, 
Хай легко працюється, гарно живеться, 

Все вміється, множиться і удається! 
Здоров’я міцного, щастя без краю, 

Усього найкращого ми Вам бажаєм! 
 

      Автори номера : 

                                 
 
                                Ольга Петрів 

                  (бібліотекар) 
 
 
 
                        

                           Валентина Гузік 
(практичний психолог) 

 

                                                       

 
Наша адреса:  

вул. Паркова, 12, смт  Заводське, 
Чортківський р-н, Тернопільська 

область, 48523 
 тел. (03552) 2-49-77 

Веб-сайт: ch-vpu.te.ua 
 


