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РІК НЕЗЛАМНОСТІ 

 
24 лютого… День, який розділив 

наше життя на «До» і «Після». Тепер 

ми не кажемо «ще рік тому», тепер ми 

кажемо «ще до війни». 

Повномасштабне вторгнення… О 04:00 

ранку ми всі почули ці жахливі вибухи. 

Чи пам’ятаєте кому дзвонили? 

Паніка, відчай, всі збирали речі та 

їхали…в невідомість. Хтось на дачу чи 

в село за місто, хтось їхав за кордон. 

Сотні тисяч загиблих українців, 

мільйони вимушених переселенців, 

спустошені міста – тотальний геноцид 

нації…події, які назавжди залишаться в 

нашій пам’яті. 

Увесь попередній рік ми усі разом 

боролися та продовжуємо боротись за 

незалежність та свободу нашої України 

проти російської орди. Ми вистояли і 

будемо боротися до самої ПЕРЕМОГИ! 

Вічна пам'ять Героям цієї безжалісної, 

жорстокої війни! 

 

              

14 лютого – День святого 

Валентина 
День святого Валентина – популярне у 

всьому світі свято закоханих. Спочатку 

його відзначали лише у католицьких 

країнах. В Україні це свято почало 

набирати популярності на початку 90-х 

років. 

День усіх закоханих святкується вже не 

перше століття й має дуже романтичну 

історію походження. Так, існує декілька 

легенд щодо "винуватця торжества". 

Ним вважається християнський 

священик Валентин, котрий жив у III 

столітті в місті Терні, що розташоване в 

італійській провінції . 

Одна із найпопулярніших легенд 

розповідає, що у 269 році римський 

імператор Клавдій II готувався до 

завоювання світу, але його армії не 

вистачало воїнів. Причиною цього він 

вважав сімейне життя, яке нібито 

відволікає солдатів від армії. На думку 

імператора, одружений легіонер 

набагато більше думає про те, як 

прогодувати власну родину, ніж про 

славу імперії. Тому Клавдій II видав 

наказ, згідно з яким солдатам 

заборонялося одружуватися впродовж 

усієї військової служби. 

Попри наказ імператора, солдати 

продовжували одружуватися, а 

допомагав їм у цьому молодий 

https://www.unian.ua/lite/holidays/z-dnem-zakohanih-2021-privitannya-z-dnem-valentina-u-virshah-kartinkah-i-listivkah-11319245.html
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священик Валентин. Дізнавшись про це, 

імператор розлютився й прирік його на 

страту. Очікуючи виконання вироку, 

Валентин закохався у сліпу дочку 

тюремника. Маючи певні медичні 

знання, він вилікував сліпоту дівчини. А 

перед стратою надіслав коханій 

прощального листа, якого підписав "Від 

твого Валентина". 

День святого Валентина – це свято 

романтики, кохання та ніжності. 14 

лютого закохані висловлюють свої щирі 

почуття й обмінюються подарунками, 

влаштовують романтичні сюрпризи 

своїй другій половинці. 

Чи не основним атрибутом свята є 

специфічна листівка з освідченням у 

коханні – "валентинка". Її часто роблять 

у формі сердечок, ними ж прикрашають. 

Також ці листівки оздоблюють 

різноманітними квітами, ангелами, 

голубками, поцілунками. 

                  
СВЯТКУЄМО 

15 лютого – Стрітення Господнє 
П'ятнадцятого лютого - свято Стрітення, 

в народі "Стрічання", "Громиця", 

"Зимобор", яке відзначають через 40 

днiв після Рiздва Христового. Як і 

Різдво, Стрітення належить до 12-ти 

найбільших (окрім свята над святами – 

Великодня) свят церковного року. В цей 

день згадується євангельська подія, 

            
коли на 40-й день після народження 

Христа, його земні батьки – Діва Марія 

та Йосип Обручник принесли Немовля 

Ісуса до Єрусалимського храму. Ці події 

яскраво описані в Євангелії від Луки. 

Стрітення належить до числа давніх 

свят. Його описують ще у церковних 

творах ІІІ - V століть. Біблія розповідає, 

що Отож коли маленькому Ісусові було 

сорок днів (за законом кожний 

первісток чоловічої статі на сороковий 

день від народження мав бути 

посвячений Богу), батьки принесли його 

до храму, зустріли праведну та 

благочинну людину, яку звали Симеон. 

Бог обіцяв Симеону, що він помре тоді, 

коли побачить Месію. Взявши Ісуса на 

руки, Симеон сказав: "Нині відпускаєш 

раба твого, Владико". Так зустрівся 

(звідси й назва - стрітення) старий 

Симеон з Господом. Передусім, в 

церквах освячували свічки. Їх дбайливо 

берегли протягом року і часто 

використовували як лікувальний, 

протизлодушний чи заспокійливий 

засіб. Дівчата на тих свічках часто 

гадали – щоб “за полум’ям взнати, з 

якої сторони сватів чекати”. Тією 
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свічкою обкурювали хату та інші 

подвірні споруди, щоб оберегти себе й 

худобу від хвороб і нещасть, а також 

вози та інший сільськогосподарський 

реманент, коли вирушали на першу 

оранку, щоб всяка сівбиця рясними 

сходами проросла ”. У цей день, за 

народним повір’ям, зима зустрічається з 

весною. Тепло і відлига в цей день 

віщували ранню і теплу весну, мороз – 

тривалу зиму. Коли на Стрітення ішов 

сніг – весна передбачалася дощова, коли 

лютувала хурделиця – пізня й холодна, 

а коли день був похмурий, без сонця, ще 

не даватимуть спокою морози... Крім 

того, селяни стежили за розміром 

бурульок. Вважалося: якщо увечері 

вони короткі, до весни снігу випаде 

небагато, а якщо довгі – ще будуть рясні 

заметілі. Стрітення чекали і пасічники. 

Вони вважали: як капатиме зі стріх 

водичка, так прибуватиме і мед. Коли на 

Стрітення від морозу яйце 15 лютого – 

Стрітення Господнє 13 трісне, чекай на 

хороший урожай – погода буде 

помічницею. Уранці сніг - урожай 

раннього хліба. Відлига - буде добрий 

урожай пшениці, А вітер – вродять 

фруктові дерева. Якщо на Стрітення 

просохло від вітрів - весну чекай за 

сорок днів. Якщо на Стрітення захід 

сонця ясний - морози більше не вдарять. 

Якщо ні, чекай 24 лютого, на Власія, 

сильних морозів. Якщо на Стрітення 

сильна заметіль мете сніг поперек 

дороги, отже, рік буде дуже бідним. 

Часопис «Українські традиції» 

розповідає нам таке: «На Стрітення 

святили в церкві воду, селяни набирали 

тієї води в нову - ще не вживану - 

посудину, приносили додому і пильно 

берегли. Цій воді приписувалась 

магічна сила. За народним уявленням, 

це - цілюща вода. Нею натирали хворі 

місця і вірили, що "поможе". Найкраще 

ця вода помагала від "пристріту" - від 

хвороби, що її спричиняло "погане" око. 

Одна з важливих і цікавих прикмет на 

Стрітення Господнє - заборона класти 

цього дня гроші на кухонний стіл. Адже 

удача може відвернутися від вас, а 

гроші спливатимуть крізь пальці. В 

Україні цей празник здавна шанувався. 

Селяни намагалися не працювати, а 

стежити за погодою, бо «лютий до 

березня в гості приїжджає», щоб «на 

Стрітення зимі з весною зустрітися». 

Хто кого переборе, то такою вважали, й 

буде погода до початку березня. Про 

цей день у народі живе й досі красива 

легенда. У ній розповідається, що 

зустрівшись на Стрітення, стара Зима й 

молоде Літо сперечаються – кому йти, а 

кому залишитися. Якщо під вечір 

потеплішає – Літо перемогло Зиму, 

якщо похолоднішає – навпаки. 

Оскільки, за народними переказами, це 

свято пов’язується з кінцем зими і 

початком весни, то на Стрітення 

наприкінці дня сільські дітлахи 

збиралися де- небудь на пагорбі і 

починали кликати сонечко, щоб воно 

«виглянуло із-за гор- гори». 
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ВІДЗНАЧАЄМО 

21 лютого – День української 

мови 
Міжнародний день рідної мови — день, 

який відзначають щороку 21 лютого, 

починаючи з 2000 року. Про «підтримку 

мовного та культурного різноманіття та 

багатомовності» було оголошено на 

ХХХ сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня-17 

листопада 1999 року в Парижі.  

 
Оскільки з 6 000 розмовних мов світу 

близько половині загрожує зникнення, 

ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як 

ознаку культурної приналежності особи. 

Рідна мова для кожної людини є 

важливим елементом культурної 

свідомості. Вона накопичує традиції й 

досвід попередніх поколінь і дозволяє 

передати їх нащадкам. Як сказав 

генеральний директор ЮНЕСКО, пан 

Коіхіро Мацуура «Рідна мова дорога 

кожному з нас. Рідною мовою ми 

вимовляємо наші перші слова і 

найкраще висловлюємо наші думки. 

Вона є базою, на якій усі люди 

розвивають свою особистість з моменту 

свого першого подиху, і вона є тим, що 

підтримує нас протягом усього життя. 

Вона є засобом навчати повазі до 

самого себе, до своєї історії, до своєї 

культури і, головне, до інших людей з 

усіма їхніми особливостями». 

Українська мова пройшла нелегкий 

шлях. Однак, попри всі перешкоди, для 

багатьох мільйонів людей вона була і є 

рідною, є мовою їхніх дідів, батьків і 

буде також мовою їхніх дітей. В Україні 

це свято існує з 2002 року, коли з метою 

зміцнення державотворчої функції 

української мови, сприяння вільному 

розвитку і використанню інших мов 

національних меншин України 

Президент України підписав відповідне 

розпорядження про відзначення 

Міжнародного дня рідної мови. За 

даними Всеукраїнського перепису 

населення станом на 2001 рік 

українську мову вважали рідною 67,5% 

населення України. Російську мову 

визначили як рідну 29,6% населення. 

Частка “інших мов”, які були вказані як 

“рідна”, становила 2,9%. Саме ми, 

заради прийдешніх поколінь, повинні 

зберігати і шанувати мову, як це робили 

наші славні предки. Любімо свою рідну 

мову, бо з нею наше майбутнє і 

майбутнє України!  

 

Шість порад, як почати говорити 

правильно українською: 

 1. Побільше спілкуйтесь українською. 

 2. Читайте українські статті, газети, 

журнали.  

3. Переглядайте україномовні фільми.  

4. Слухайте українську музику. 

5. Користуйтесь українським 

програмним забезпечення.  

6. Корисними є також дописи в 

українських форумах та Вікіпедії, 

спілкування в різних українських 

гуртках та групах. 
 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 
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ВІДЗНАЧАЄМО 

25 лютого День народження 

Лесі Українки 

 
Леся Українка (Лариса Петрівна 

Косач) народилася 25 лютого 1871р. у 

Новограді-Волинському. Мати її — 

письменниця Олена Пчілка — і батько 

— юрист — багато уваги приділяли 

гуманітарній освіті дітей, розвивали 

інтерес до літератури, вивчення мов, 

перекладацької роботи. Серед близького 

оточення майбутньої поетеси були 

відомі культурні діячі: М. Драгоманов 

(її дядько по матері), М. Старицький, М. 

Лисенко. Все це сприяло ранньому 

входженню Лесі в літературу: в дев'ять 

років вона вже писала вірші, у 

тринадцять почала друкуватись. У 

1884р. у Львові в журналі "Зоря" було 

опубліковано два вірші ("Конвалія" і 

"Сафо"), під якими вперше з'явилось 

ім'я — Леся Українка. 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЖИТТТЯ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

В дитинстві Леся Українка була 

надзвичайно кмітливою та схоплювала 

все на льоту, тож її можна було назвати 

дитиною-індиго. Читати навчилась ще в 

4 роки, у 5 вона почала писати 

драматичні твори, у 6 вже майстерно 

вишивала, а у 9 років написала свій 

перший вірш «Надія». Про рівень її 

розвитку свідчить і те, що всього у 19 

років дівчина написала підручник 

«Стародавня історія східних народів» 

для своїх сестер. 
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Леся чудово грала на фортепіано. 

Змалку захоплювалася мистецтвом, 

мала неабиякий хист до музики. На 

жаль, хвороба прикувала її ще 

дівчинкою до ліжка, тому відомої 

піаністки з неї не вийшло. Якби не 

хвороба, можливо, Леся стала би ще й 

геніальним композитором. 

Леся Українка присвятила себе у 

творчості поезії, прозі, епосу й 

драматургії - загалом написала понад 

100 власних віршів і 20 драм. Випустила 

три збірки. 

ПАМ’ЯТАЄМО 

20 ЛЮТОГО ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 

ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

 

20 лютого в Україні на державному 

рівні вшановують День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші 

дні масових розстрілів 

протестувальників під час Революції 

Гідності 2013–2014 років. Пам’ятний 

день встановлено указом Президента 

України 11 лютого 2015 року з метою 

увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги та 

самовідданості, сили духу і стійкості 

громадян, завдяки яким змінено хід 

історії нашої держави, гідного 

вшанування подвигу Героїв Небесної 

Сотні. 

Цього дня ми вшановуємо пам’ять тих 

громадян, завдяки яким було змінено 

перебіг історії нашої держави під час 

подій Революції Гідності, тих, хто 

ціною власного життя захищав ідеали 

демократії, відстоював права та свободи 

людини, європейське майбутнє 

України.  

Гідність, свобода, відвага, єдність, 

честь – стали одними з головних 

об'єднавчих цінностей Революції 

Гідності.  

Майдан перестав бути назвою 

місцевості. Він став символом Свободи. 

Саме тому, Революцію Гідності, як і 

протестний рух 2004 року, і Революцію 

на граніті, можна вважати 

продовженням Української революції, 

визвольних змагань часів Другої 

світової війни.  

Революція Гідності стала 

наймасштабнішим протестом у новітній 

історії України, боротьбою українських 

громадян за свої права і демократичний 

європейський вибір. 

«Небесною Сотнею» називають 

загиблих учасників Революції Гідності.  

Герої Небесної Сотні – уособлення 

людської, громадянської та 

національної відваги й самовідданості.  

Героями Небесної Сотні стали люди, 

різні за віком, статтю, освітою, з різних 

куточків України та з-за кордону. Серед 

них були успішні підприємці й 

пенсіонери. Найстаршому – Іванові 

Наконечному – виповнилося 82 роки, а 

наймолодшому – Назарієві Войтовичу – 

лише 17.  

Євромайдан увійшов в історію України 

як символ і взірець жертовності, 

патріотизму та героїзму. Він у котре 

підтвердив те, що у найкритичніші та 

найважливіші періоди нашої історії 

знайдуться герої, ладні пожертвувати 

власним життям заради майбутнього 

України як незалежної демократичної 
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держави. Саме на 20 лютого припадає 

пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у 

центрі Києва. Цього дня у середмісті 

столиці загинуло та отримало 

смертельні поранення близько 50 осіб. 

Революція Гідності засвідчила: українці 

не просто обрали шлях до Європи, а й 

готові за нього боротися, відстоюючи 

власні права та свободи. У світі Україну 

почали сприймати як державу з власною 

самобутністю, історією та гідністю, і, 

головне, державу, яка здатна захистити 

суверенітет.  

              

 
Спасибі Вам усім звитяжні браття, 

Низький уклін від серця до землі, 

Ви розпалили не на вулиці багаття, 
А в серці кожного жагу до 

боротьби! 

Спасибі Вам за кожен день й 
хвилину, 

Яку Ви на Майдані провели! 

Ви захищали весь народ й країну 
Від чорної ядучої чуми. 

Спасибі всім, хто був тут на 
Майдані 

Й хто руки свої досі не зложив. 

Спасибі й тим, хто думкою за нами 
Хто плакав гірко, вірив і молив… 

БУДНІ УЧИЛИЩА 
03.02.2023 року майстер виробничого 

навчання Оксана ОВСЯНИК провела 

показовий урок виробничого навчання 

на тему: “Приготування змішаних 

напоїв: глінтвейнів” для здобувачів 

освіти групи № 34, що опановують 

професію "Бармен". 

На уроці здобувачі освіти ознайомилися 

з історією походження глінтвейнів, 

дізналися тонкощі використання 

прянощів та секретних  інгредієнтів. 

 
 

Вітаємо Ольгу ВАСИЛИШИН ученицю 

36 групи із зайнятим третім місцем у 

XXVI обласному творчому конкурсі 

авторської пісні та поезії серед учнів, 

студентів, працівників закладів 

професійної (професійно-технічної), 

вищої та фахової передвищої 

освіти.(керівник гуртка Лілія 

ОХРИМЧУК) 
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Колектив ДНЗ «ЧОРТКІВСЬКЕ ВПУ» 

вітає Дмитра ВОЗНЯКА учня  групи № 

11 з першим місцем в ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної освіти області) з 

історії  (викладач Юрій ШАМРИЛО),  

Василину ПЛЕЧІНЬ ученицю  групи № 

36 з другим місцем з географії 

(викладач Світлана ВОЛОЩУК), Делла 

Луна Маджіо Даніеля учня  групи № 22 

з другим місцем з іноземної мови 

(викладач Ірина ПОБУРИННА). 

А також Висловлюємо вдячність 

Дмитру ВІВСЯНИКУ учню  групи № 

31, Анастасії СМЕКАЛІНІ учениці  

групи № 26,  Вікторії РЕП'ЯК учениці  

групи № 15,  Миколі КЛИМ  учню  

групи № 25 , Ользі ВАСИЛИШИН  

учениці  групи № 36  та Катерині 

ПРИГАР  учениці  групи № 26 за участь 

в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної 

освіти області). 

 
 

Математичний квест в ДНЗ 

«Чортківське ВПУ» 

Сьогодні 7.02.2023 р. викладач Тетяна 

ЧОЛОВСЬКА провела гру-подорож по 

станціях математичних здібностей, на 

яких командам пропонувались різні 

завдання на кмітливість, деякі носили 

практичний характер, показуючи красу, 

практичність і доступність математики. 

 
 

07.02.2023 року майстер виробничого 

навчання Степанія ШЕВЧУК провела 

показовий урок виробничого навчання 

на тему: “Приготування млинцевого 

тіста та виробів з нього” у групі № 26 з 

професії "Кухар, Кондитер". 

Впродовж уроку  здобувачі освіти 

закріпили теоретичні знання з 

розрахунку сировини, організації 

робочого місця, дотримання вимог 

санітарії та гігієни, правил техніки 

безпеки та охорони праці, а також 

сформували професійні компетенції з 
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технології приготування млинцевого 

тіста та виробів з нього. 

 
 

8 лютого в ДНЗ “Чортківське ВПУ” 

відбувся відкритий виховний захід на 

тему: “Жити за законами людської 

доброти ” 

в групі 36 з професії “Кондитер”. 

Здобувачі освіти з педагогами 

обговорювали важливі життєві цінності: 

добро, милосердя, допомога 

ближньому, бідним, повага до старших, 

батьків, любов та мудрість. 

Творення добра - це дуже просто, це 

щоденні добрі справи та усмішка. 

Неймовірні відчуття радості та щастя 

може осягнути кожен, хто творить 

добро. 

То ж бережімо та плекаймо добро, 

шануймо батьків！ 

 
 

9.02.2023 р. викладач Віктор ДУДЯК 

провів цікавий та пізнавальний захід на 

тему "Соціальна дилема". На якому 

звернув увагу на залежність людства від 

соціальних мереж та шляхи подолання 

цієї залежності. 

Під час заходу учні 23 та 33 групи  

переглянули документальний фільм з 

елементами ігрового кіно.  У фільмі 

представлені інтерв'ю з багатьма 

колишніми співробітниками, 

керівниками та іншими професіоналами 

з провідних технологічних компаній та 

соціальних мереж, таких як Facebook, 

Google, Twitter, Instagram та Apple. Ці 

респонденти розповідають про свій 

безпосередній досвід роботи у 

технологічній галузі та навколо неї. 

 
 

13 лютого 2023 року викладач Наталія 

ЛАПИЧАК провела показовий урок 

теоретичного навчання з предмету 

«Організація обслуговування в 

ресторанах» на тему: “Загальні правила 

та послідовність сервірування столу” в 

групі 24 з професії “Офіціант”. 

Застосування ігрового компоненту 

(різноманітних конкурсів, розгадування 

кросвордів і виконання цікавих 

практичних завдань)  підвищило  

мотивацію і пізнавальну активність 

здобувачів освіти та  сприяло 



   
 

 

11 ALMA MATER  

ALMA MATER  
Вісник Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» щомісячне видання 

опануванню професійними 

компетентностями. 

 
 

Вітаємо найактивніших учасників, які 

популяризують заклад освіти в 

соціальних мережах  tiktok, facebook та 

instagram. ППО працівників та учнів 

ДНЗ «Чортківське ВПУ» 

 
 

" Я-моє здоров'я - моє життя"- 

"психологічна хвилинка "під час уроків 

І курсу учнів ДНЗ "Чортківське ВПУ" 

Збереження і відновлення здоров’я 

залежить від рівня культури. Це – не 

тільки знання, а й поведінка людини, 

сукупність її моральних засад. Серед 

потреб людини здоров’я не завжди 

посідає перше місце порівняно з 

побутовими речами та іншими 

матеріальними благами. Звичайно, 

здоров’я залежить від добробуту, але 

збагачення, накопичення модних і 

дорогих речей для багатьох людей 

стало, на жаль, метою всього життя, 

заради якого вони нехтують фізичним і 

духовним удосконаленням... 

Практичний психолог Валентина 

ГУЗІК. 

 
 

13 лютого 2023 року викладач Наталія 

ЛАПИЧАК провела показовий урок 

теоретичного навчання з предмету 

«Організація обслуговування в 

ресторанах» на тему: “Загальні правила 

та послідовність сервірування столу” в 

групі 24 з професії “Офіціант”. 

Застосування ігрового компоненту 

(різноманітних конкурсів, розгадування 

кросвордів і виконання цікавих 

практичних завдань)  підвищило  

мотивацію і пізнавальну активність 

здобувачів освіти та  сприяло 

опануванню професійними 

компетентностями. 
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14.02.2023 року майстер виробничого 

навчання Уляна СИДОР провела 

показовий урок виробничого навчання 

відповідно до теми освітньої програми: 

“Механічна кулінарна обробка риби, 

приготування напівфабрикатів з неї” у 

групі № 16 з професії "Кухар, 

Кондитер". 

 
 

15.02.2023 року викладач професійно-

теоретичної підготовки Ірина 

МАРКІНА провела засідання 

предметного гуртка з професії "Кухар, 

офіціант, бармен" в групі №14 на тему 

"Історія кухонної техніки".  

В ході заходу здобувачі освіти 

презентували свої проєкти, над якими 

працювали протягом місяця. Під час 

підготовки учасники ознайомилися з 

історією походження окремих кухонних 

машин; знайшли в Інтернеті та 

літературі цікаві факти з розвитку 

устаткування ПГХ; проаналізували 

зібраний матеріал та створили 

комп'ютерні презентації. 

 
 

16  лютого майстер виробничого 

навчання Лілія БОЙКО  і викладач 

Юрій ШАМРИЛО провели показовий 

бінарний урок з історії України та 

виробничого навчання на тему: “Життя 

трьох народів в ХІХ ст. в м. Чортків” 

для здобувачів освіти групи № 14 з 

професії "Кухар". 

Учасник уроку мали змогу поринути в 

неймовірно цікавий світ культури 

Чортківщини, де в різні епохи жили 

єврейська, польська та українська 

національності, почерпнути знання про 

здорову їжу, ознайомитися із 

походженням національних кухонь та 

автентичністю страв цих народів. 

Колорит приготовлених страв  вражає. 

 
 

21 лютого відзначається Міжнародний 

день рідної мови. 

Українська мова – одне з найцінніших 

надбань, яке залишили нам наші 

пращури. 

В історії української мови були доволі 

складні часи – її забороняли, 

викорінювали з побуту, культурного та 

політичного життя. Попри всі 

складнощі український народ зміг 

зберегти квітучу мову, якою 

розмовляють понад 45 мільйонів людей 

по всьому світу. 

 



   
 

 

13 ALMA MATER  

ALMA MATER  
Вісник Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» щомісячне видання 

 
 

З метою гідного вшанування подвигу 

Героїв Небесної Сотні, які віддали своє 

життя під час Революції гідності, 

захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України, в 

нашому закладі освіти бібліотекар 

Ольга ПЕТРІВ спільно із керівником 

гуртка Лілією ОХРИМЧУК  провели 

виховний захід, приурочений 

вшануванню пам'яті Героїв Небесної 

Сотні. 

 
 

20.02.2023 року майстер виробничого 

навчання Зоряна СЕМЧИШИН провела 

показовий урок виробничого навчання  

на тему: "Обслуговування відвідувачів. 

Зустріч відвідувачів та прийом 

замовлення. Подача страв та напоїв" для 

здобувачів освіти групи №24, що 

навчаються за професією "Офіціант". 

Під керівництвом майстра виробничого 

навчання, здобувачі освіти формували 

професійні компетенції зустрічі та 

розсаджування гостей,  сервірування 

столу, приймання замовлення, 

подавання перших, других страв, 

прибирання посуду в умовах 

наближених до реального закладу 

ресторанного господарства. 

 

 
 

21 лютого 2023 року викладач Оксана 

ГОЛОДЮК провела мовознавчий 

турнір серед здобувачів освіти професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування; 

водій автотранспортних засобів» 

присвячений Міжнародному дню рідної 

мови. 
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Незаперечним є твердження, що педагог 

повинен учитися впродовж всього 

життя. Специфіка освітянської роботи 

полягає в тому,  що йому необхідно 

виходити до здобувачів освіти зі 

знаннями, думками та переконаннями, 

які відповідають потребам часу і 

суспільства.  

22.02.2023 р. Ірина МАРКІНА, голова 

методичної комісії загальнопрофесійної 

підготовки, професій «Машиніст 

холодильних установок» та «Оператор з 

обробки інформації та програмного 

забезпечення» провела розширене 

засідання методичної комісії на тему: 

«Професійна компетентність педагога».  

Захід проводився у формі педагогічного 

квесту. Під час його перебігу, викладачі 

та майстри в/н працювали над 

розвитком методичної компетентності, 

шляхом розв'язання завдання з 

педагогіки, методики, історії педагогіки 

тощо. 

 
 

Засвоєння хімічних знань - це складова 

культури цивілізованої людини, здатної 

використовувати ці знання для 

соціальної адаптації, в різних життєвих 

ситуаціях, в тому числі й на дозвіллі. 

27.02.2023 року викладач Галина 

Маркіянівна Жовтюк провела хімічні 

розваги для здобувачів освіти груп № 11 

і 12 під час яких продемонструвала як 

цікаво, весело і з гумором можна 

застосовувати знання з хімії. 

 
 

«НАБЛИЖАЄМО ПЕРЕМОГУ» 

27.02.2023 р. викладачі Марія ПАНЬКІВ 

та Михайло ЧОРНІЙ організували 

плетіння маскувальної сітки для захисту 

українських захисників та їх позицій. 

До акції долучилися працівники та учні 

училища. 

Виготовляючи маскувальну сітку, ми 

зберігаємо життя та здоров’я наших 

воїнів, які борються за територіальну 

цілісність України! 
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«Про "100" логіка» на таку тему 

28.02.2023 р. викладач математики 

Тетяна ЧОЛОВСЬКА провела 

позаурочний захід на якому учні із 

застосуванням своїх знань та логічного 

мислення розв’язували цікаві задачі, 

ребуси та згадували народні прислів’я. 

По завершенні заходу найактивніших 

учасників нагороджено хорошими 

оцінками. 

 

 
 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА 

Життя дано на добрі 

справи…

  

 

Доброта - це те, що може побачити сліпий і 

почути глухий   

 

 

Марк Твен 

Всесвітній день спонтанного прояву 

доброти, який відзначається 17 лютого 

— щире, чисте та світле свято, 

позбавлене усілякого політичного 

забарвлення та національних кордонів. 

Кому і коли спала на думку чудова ідея 

внести його в календар пам'ятних дат — 

достеменно невідомо. Відомо лише те, 

що кілька великих міжнародних 

благодійних організацій 5 років тому 

об'єдналися та виступили з блискучою 

ініціативою про започаткування 

неофіційного Дня Доброти. 

Доброта — це якість, яка повинна бути 

притаманна кожній людині. Тому 

виявляти добрі наміри у всіх своїх діях 

повинен кожен. А День спонтанного 

прояву доброти – це чудова нагода, ще 

раз згадати про істинні цінності нашого 

життя і про те, що доброта здатна 

зцілити від душевних проблем. 

День спонтанного прояву доброти дає 

змогу зрозуміти, наскільки наші 

елементарні дії, вчинки важливі для 

інших людей: дякувати, посміхатись, 

подавати руку, говорити приємні слова, 

просити вибачення і таким чином 

зробити звичайний день – ДНЕМ 

ЛАНЦЮГОВОГО ПРОЯВУ ДОБРОТИ. 
 

 

 

ДОБРА БАГАТО НЕ БУВАЄ! 

ТЕСТ НА ДОБРОТУ 
   

 

(Пройди тест, добра людина ти 

чи ні. Ділися тестом зі своїми 
друзями.) 
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1. У вас з'явилися гроші. Чи могли б ви 

витратити їх на подарунки друзям? 

2. Знайомий  розповів вам про свої 

проблеми. Чи дасте ви йому зрозуміти, 

що вас це мало цікавить, навіть якщо це 

й справді так? 

3. Ви граєте в шахи, карти, теніс і т. п. із 

знайомим, який грає набагато гірше. Чи 

будете ви йому іноді піддаватися, щоб 

зробити йому приємне? 

4. Чи говорите ви приємне людям, 

просто щоб підняти їм настрій? 

5 .Чи любите ви позлити людей, 

пожартувати зі злістю? 

6. Чи злопам'ятні ви? 

7. Чи вистачить вам терпіння вислухати 

те, що вас зовсім не цікавить? 

8. Чи вмієте ви на практиці 

застосовувати свої здібності? 

9. Якщо програєте, чи кидаєте ви гру? 

10. Якщо ви впевнені, що праві, чи 

відмовляєтеся ви слухати докази 

опонента? 

11. Чи охоче ви виконуєте прохання? 

12. Якщо вам захотілося розвеселити 

оточуючих, чи будете ви жартувати над 

кимось?  

Результати тесту: додайте собі 1 бал за 

відповідь «так» на запитання 1,3,4,7,11 і 

за відповідь «ні» на запитання 2, 5, 6, 8, 

9, 10, 12. 

Більше 8 балів. Ви люб'язні та 

подобаєтеся оточуючим, умієте 

спілкуватися з людьми. У вас, імовірно, 

багато друзів. Однак є й застереження: 

ніколи не намагайтеся мати гарні 

відносини з усіма - усім не догодиш, та 

й на користь це не піде. 

4 – 8 балів. Ваша доброта - питання 

випадку. Ви не з усіма добрі. Для одних 

- підете на все, але спілкування з вами є 

дуже неприємним для тих, хто вам не 

подобається. Хоча... це не так вже й 

погано. Але все-таки треба намагатися 

бути рівним з усіма, навіть із тими, хто 

не подобається, - не варто кривдити 

людей. 

Менше 4 балів. Спілкування з вами, 

треба визнати, часом буває дуже важко, 

навіть для найближчих людей. Будьте 

доброзичливішим - і друзів у вас буде 

більше, і життя стане трохи світлішим. 
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Талановита дитина - гордість родини та майбутнє України 

 

Учні  36 групи  ДНЗ «Чортківське ВПУ» перемагають на олімпіадах з 

географії, та беруть участь в дослідницьких проектах Малої Академії наук.   

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, 

честь України, її світовий авторитет. Завдання викладачів полягає в тому, щоб 

дбайливо плекати талант кожного учня. 

Кожна обдарована дитина - індивідуальність, яка потребує особливого 

підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого 

середовища, зокрема, спеціальної освіти, яка виходить, як правило, за межі 

навчання.  

Зазвичай у кожному закладі освіти є місцеві 

знаменитості — обдаровані діти. Завдяки таким 

учням навчальні заклади чи не найбільше 

поліпшують свої різноманітні рейтингові показники.  

 

Увесь педагогічний колектив вітає  Плечінь 

Василину ученицю 36 групи за здобуте ІІ місце в 

обласній олімпіаді з географії. Бажаємо бадьорого 

настрою і справжньої гордості за те, що все вийшло і 

перемога в твоїх руках. Бажаємо також браво, 

хвацько і красиво перемагати у будь-якому 

життєвому бою, також старанно і гідно йти до 

вершин своїх успіхів, до своїх мрій. Удачі, 

підтримки рідних і друзів, оптимізму і внутрішньої 

впевненості. 

 

 

 

Також вітаємо  Фірмана Олександра з 

відмінними результатами в дослідницькому 

проекті з географії та написанні наукової 

роботи в Малій  Академії Наук. Нехай твої 

успіхи радують  не тільки тебе, але і друзів, 

рідних, близьких. Нехай твої досягнення 

стануть відправною точкою для нових 

великих звершень та хорошим стимулом і 

мотиватором для участі у нових конкурсах та 

змаганнях! 

Прагніть старайтеся, досягайте, ніколи не 

втрачайте віру в себе! 

  Ми пишаємося талановитими учнями - здобувачами освіти, ми гордимося 

педагогами - справжніми професіоналами своєї справи, які уміють розпізнати 

іскорки таланту та запалити жагу до знань в дитячих серцях; ми безмежно 

вдячні батькам, які виплекали своєю любов'ю і підтримкою, терплячістю і 

мудрістю ті паростки таланту, що дали перші сходи в їхніх дітях.  

Впевнені, що наші учні - майбутнє нашої України!  
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ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ МРІЇ!? 

Кожна людина про щось мріє. Це можуть бути 

матеріальні або духовні мрії.  Коли людина мріє про 

хороше, виникає бажання діяти, рухатися, жити, 

знижується тривожність за майбутнє чи теперішнє. 

Щоб мрії ставали реальністю, треба чітко знати, чого 

насправді ви хочете.   

Вступивши в ДНЗ «Чортківське ВПУ», Вадим 

Півторак, учень 11 групи, втілив у життя свою мрію. 

«Завжди любив ремонтувати техніку, ще малим 

хлопцем цікавився як сконструйовані дитячі іграшки», 

- розповідає Вадим.  

«Коли прийшов час 

вступати, переді мною 

постав вибір, яку професію обрати!? Побачивши у 

Тik Tok «прикольні» відео з учнями ДНЗ 

Чортківське ВПУ, я вирішив його відвідати та 

поцікавитися, яку професію я зможу тут опанувати.  

Заклад мене приємно здивував гарним 

інтер’єром та великою кількістю техніки. Але 

найбільше мою увагу привернув кремезний, 

ввічливий, мудрий чоловік, як виявилося згодом, це 

майстер виробничого навчання механізаторів, я 

побачив в ньому людину для наслідування, тому 

вирішив остаточно, що 

саме в ДНЗ 

«Чортківське ВПУ» зможу себе реалізувати. З 

нетерпінням чекав початку навчального року», - 

ділиться своїми враженнями учень. 

І це не дивно, тому що Вадим проявив себе як 

спокійний, врівноважений та наполегливий учень. 

Він не тільки старанно навчається, але й спробував 

себе в художній самодіяльності і зараз з радістю 

відвідує вокальні гуртки.  

Сподіваюсь, що кожен з наших учнів знайде 

шлях до втілення у життя всього, що забажає.  

 

 

 

 

 

 Голова ППО 

працівників та учнів «ДНЗ Чортківське ВПУ» Світлана Волощук 
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Від щирого серця вітаємо   

іменинників 

 
Гузік  Валентину Богданівну  (03.02) 
Шевчук Стефу Володимирівну  (03.02) 

Друк Світлану Миронівну  (05.02) 

Верес Галину Михайлівну  (06.02) 

Паньків Марію Дмитрівну (14.02) 

Малиш Оксану Михайлівну  (14.02) 

Лазар Оксану Степанівну (17.02) 

Паньків Андрія Романовича (19.02) 

 
Здоров’я міцного на довгі роки, 

Щиро бажаємо  Вам залюбки, 

Хай доля дарує щастя довіку, 

Достатку і миру у домі без ліку. 

Калиною радість в душі хай квітує, 

Сопілка любові хай серце хвилює, 

А роси ранкові безмежно і щиро, 

Щоденно дарують наснагу і силу! 

З Днем народження! 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:  

вул. Паркова, 12, смт  Заводське, 

Чортківський р-н, Тернопільська 

область, 48523 

 тел. (03552) 2-49-77 

Веб-сайт: ch-vpu.te.ua 


