СПЕЦВИПУСК
до нового
навчального року

НАШЕ ЖИТТЯ
Учні 1, 3, 4, 8, 13, 14, 16, 19 груп
пройшли у серпні місяці виробничу
практику, яка була перенесена у
зв’язку з проведенням Євро-2012.
***
В кабінеті «Інформаційні технології» (ауд. 10) та «Технологія кулінарної
справи» (ауд. 7) було оновлено матеріально-технічну базу.
***
Під час літніх канікул були
проведені ремонтні роботи в учбовому
та
адміністративно-виробничому
корпусах. В учбовому корпусі капітально відремонтований 4 поверх та
приміщення
бібліотеки.
В
адміністративно-виробничому корпусі
відремонтовані та поновлені офсетні
та палітурні цеха.

1 – День знань
1 – початок другої світової війни
8 – День фізичної культури і
спорту України
22 – День партизанської слави
України
26 – Європейський день мов
30 – Всеукраїнський День
бібліотек

ПРАВО НА УСПІХ У ВАС Є!
Шановні учні!
Ось і розпочався новий
навчальний рік. Педагогічний колектив щиро вітає
всіх учнів ВПУ із його початком! Ми раді бачити
першокурсників у стінах нашого навчального закладу і
сподіваємось, що
ДНЗ
«МВПУ ПІТ»
став для них по-справжньому рідним. Маємо
надію, що новий навчальний рік стане не менш
яскравим, ніж попередній, а педагогічний колектив і адміністрація докладуть максимум зусиль
для цього!
Як директор, вважаю за свій обов’язок
створити і всіляко підтримувати сприятливі
умови для Вашого навчання, виховання, дозвілля, щоб кожен з Вас у наших стінах міг реалізуватися як творча особистість.
До речі, хотів би нагадати, що одним з
найважливіших показників особистості є, як відомо, здійсненність (або нездійсненність) життєвого плану. Я бажаю всім молодим людям, які
прийшли до нас вперше, взяти життєвим
девізом один з найулюбленіших американських
висловів – «self-made man» - «Людина, що
зробила себе сама». У суспільстві поважають
людей, які досягли вершин без багатих батьків,
впливових родичів, коли все залежить від
власних рис характеру, здібностей і безмежного
бажання піднятися щаблями процвітання.
Тож попереду на нас усіх чекає багато цікавого! Шукайте щось нове для себе в усьому,
працюйте, навчайтеся, помиляйтеся та виправляйте помилки! Не бійтеся труднощів і
успіх до Вас прийде!
С повагою,
від імені педколективу

Макаров В.А.

1 вересня 2012 року
виповниться 180 років з
дня народження Олександра
Миколайовича
Поля.
Це
український
дослідник-археолог,
українсько-німецького
походження, верхньодніпровський поміщик, шляхтич, краєзнавець і підприємець, меценат.
Олександр Поль – активний громадський
діяч і підприємець, брав участь у впровадженні
селянської, земської і судової реформ на Катеринославщині, 15 років він віддав на детальне
вивчення залізних руд Кривого Рогу і доведення їх промислового значення.
О. Поль особисто сприяв тому, щоб у 1881
році розпочались промислові розробки, які
визначили подальший бурхливий економічний
розвиток Придніпровського регіону.
У 1887 йому надано звання почесного громадянина м. Катеринослава (Дніпропетровськ).
Помер 1890 р. у Катеринославі і був похований на Севастопольському кладовищі. Нині
могила О.М.Поля є втраченою.
Бібліотекар,
Слинько Н.В.

Протягом 2011-2012 навчального
року в нашому закладі проводився
загальноучилищний конкурс «Учень року».
Мета цього конкурсу підвищити рівень навчання учнів, сформувати активну життєву позицію та
громадську діяльність молоді.
Результати конкурсу були підведені у серпні
місяці. Комісія провела ретельний аналіз запропонованих кандидатур учнів та відібрала
найкращих. Переможців обирали за наступними
номінаціями:
 «Прометей науки». Вимоги: високий рівень
навчання, зразкова дисципліна та активна життєва
позиція. Переможець - Онищенко К.С., учениця 19
група.
 «Молода генерація». Вимоги: участь у
громадському житті ПТНЗ, проектах, олімпіадах,
високі моральні та культурні якості. Переможець –
Томчук Д.О., учень 11 групи.
 «Лідер самоврядування». Вимоги: активна
участь в організації громадської роботи в ПТНЗ.
Переможець – Голованьов О.В., учень 12 групи.
 «Творчий взлет». Вимоги: старанне навчання, перемоги у творчих конкурсах.
Переможець – Селезньова О.Ю., учениця 3 групи.
 «Вдалий старт». Вимоги: старанне навчання, перемоги на спортивних аренах та змаганнях. Переможець – Лєжнєва Ю.В.,
учениця 14 групи.
Заст директора з НМР,
Юденкова О.П.

Книга – источник знаний.
Библиотека – вместилище книг.
Знание – это сила,
Мудрости свежий родник.
Библиотекарям слава!
Они нам могут помочь
Извлечь и направить на благо
В книгах сокрытую мощь!
С сайта http://www.pozdrav.ru/27-5.shtml

Є люди, які не можуть просто жити. Їм мало
просто існувати. Для них справжнє життя – це
активна діяльність. Від кожного дня вони чекають
чогось нового. Про таких кажуть: «Живуть повним
життям».
Сьогодні саме життя вимагає від нас «жити на
повну», чи, просто кажучи, бути лідерами. Брати
самим, а не чекати поки дадуть.
Сучасний громадянин України повинен бути,
насамперед, морально стійкою людиною, яка веде
здоровий спосіб життя, є працелюбною, підприємливою, скромною, совісною, милосердною, без
шкідливих звичок і т. ін. Саме такі властивості
треба виховувати у сучасної молоді. Наші учні
повинні вчитися самостійно організовувати своє
життя, вести активне громадське життя, розвивати
високий ступінь трудової активності, підприємливості, бути мобільними, адаптованими до виробничих і соціальних вимог. Цього можна досягти
завдяки учнівському самоврядуванню.
Учнівське самоврядування потрібне учням
тому, що самоврядування – це:
• практична школа для тих, хто хоче
спробувати себе в якості адміністратора;

можливість реалізувати себе;
постійне вдосконалення комунікативних
навичок;
• шлях до громадської діяльності;
• можливість творчо проявити себе.
Завдяки самоврядуванню ми отримаємо лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити не ординарно. А лідери мають подавати приклад іншим. Так буде
формуватися покоління людей, які мислять і працюють по-новому.
Майстер в/н Юдіна М.В.
•
•

Шановні учні!
Запрошуємо вас взяти участь
у формуванні структури учнівського
самоуправління в нашому закладі.
Активістів з пропозиціями
просимо звертатися до координатора
прес-сектора Марії Василівни Юдіної (лабораторія ІКТ, к.10).

Структура молодіжного самоуправління ДНЗ «МВПУПІТ»

 Лондон является единственным городом в истории Олимпийских Игр, который принимает соревнования уже в третий
раз.
 Олимпийский стадион игр
2012 года рассчитан на 80 000
мест и при этом является самым
легким стадионом в истории
Олимпийских игр.
 Вес каждой медали составлял 400 грамм. Всего было
выпущено 4700 медалей.
 Тренерам и спортсменам из
разных стран запрещается сочетаться узами брака во время проведения Олимпийских Игр.
 В этот раз впервые на
Олимпиаде женщины будут
представлены во всех видах
спорта.
 Самым старым спортсменом Летних Олимпийских Игр в
Лондоне являлся всадник из
Японии Хироши Хокетсу. Мужчине в марте исполнился 71 год,
первый раз он выступил на
олимпиаде еще в 1964 году.
 В Олимпийских Играх принимала участие беременная женщина из Малайзии по имени Нур
Саряни Мохаммед Таиби. Она
была на девятом месяце беременности. Но, это не помешало
ей принимать участие в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Лето – это тот период, когда у нас появляется возможность отдохнуть от повседневной жизни. Для учащихся – каникулы, для преподавателей – отпуск. В любом случае – да здравствует свобода! Вот только
что с этой свободой делать? То есть, как лучше всего потрать уйму свободного времени?
Для меня нет ничего лучше, чем путешествие. Только так, можно
увидеть необычные пейзажи, рукотворные и природные чудеса, окунуться в атмосферу нового и неизведанного, прикоснуться к истории.
Сколько себя помню, я всегда путешествовала. Вот только путешествия мои имели по большей части характер экскурсий – беготня толпы,
возглавляемой массовиком-затейником, очередь возле очередной достопримечательности, дабы увековечить себя на память, погрузка в автобус
раньше, чем хотелось бы (а ведь столько еще осталось мест, куда нога
моя не ступала!) и долгий путь домой…
Поэтому, когда пару лет назад мне предложили пойти в поход по
горному Крыму, я с радостью согласилась, еще не зная, на что себя обрекаю.
Все свое ношу с собой – это как раз тот случай. Себя нужно обеспечить домом, кроватью, кухней, гардеробом и прочими удобствами, а
главное компактно уложить перечисленное в рюкзак. Если удалось, значит можно отправляться в путь. Главное перед выходом собрать группу
(из десяти желающих в поход обычно идут двое), разработать маршрут
(занимает от нескольких дней до нескольких месяцев), взять карту и
компас (можно и навигатор, но, поверьте, не нужно – лишний вес и пожиратель батарей).
А дальше начинается самое интересное: поиски нужной тропы, долгие подъемы и спуски, блуждание по непролазным чащам (хотя нет, мы
же пролезли!), борьба с кровожадными насекомыми (весной еще и гусениц с себя снимаешь), подвернутые ноги, сбитые пальцы, переходы и
ночевки без воды, попытки выйти сухими из-под дождя (дождевик спасает частично; спрятаться в пещере более надежная защита, но так везет
не всегда), разведение костра из сырых дров и прочее, прочее, прочее…
Ага (возрадуется кто-то лежащий на диване), хотела путешествия,
вот и получи со всеми последствиями! Получила, но, ни разу, не пожалела – все тяготы пути ничто, по сравнению с приобретенной в горах гармонией.
Попробуйте, хотя бы раз! И
тогда вы точно будете знать, на
что способны сами, поймете, кто
настоящий друг, и увидите то, что
ни одна экскурсия не покажет.
Природа – лучший наставник, целитель и художник!
Мастер п/о
Лебедь Л.А.

РЕДКОЛЕГІЯ:
Відповідальний за випуск – бібліотекар Слинько Н.В.
Майстер в/н Юдіна М.В.
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