Д Е РЖ А В Н И Й Н А ВЧ А Л Ь Н И Й З А К Л А Д
«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфіі та інформаційних технологій»

М О Н ОЛ І Т
«Якщо не ми, ТО ХТО?»
Циклова комісія «Комп’ютерна обробка»10–31.08.2012 р.

1. Ми, учні групи № 3, перший курс, навчаємося в
училище з 1 вересня 2011 року за професією
«Оператор комп’ютерного набору, оператор
комп’ютерної верстки». За період проходження виробничого навчання з 10 серпня по 31 серпня 2012
року відпрацювали вправи навчально-виробничих
робіт згідно переліка, вивчили та закріпили практично тему: «Технології комп’ютерної обробки
інформації». Працювали з програмами Microsoft
Word, Excel, База даних, Робота в Internet.
2. Уроки в/н проходили в комп’ютерній майстерні на
Ленінградській, 56. Теми уроків, метою яких було
закріплення і удосконалення навичок, готували та
проводили наші учні «Майстри-дублери». Особливо запам’яталися: Тичина Євген, Щербінін Олександр – створення ребусів на логічне мислення;
Натха Юлія і Сухойван Марина – «фотоляп
оператора», знайди правильну відповідь, створення
карток завдань на повторення; Овечко Роман і Душенко Денис – піраміда успіху; Савченко Андрій
та Вовчук Дмитро – кросворд на закріплення нової
теми; Шершньов Пилип і Абрамов Ігор – загадки,
кросворд, безпреревна розповідь. Вони готували
презентації до тем, запитували, робили зауваження
і оцінювали наші вправи-завдання. Ці уроки
проходили змістовно, кожен чітко запам’ятав тему,
мету і виконання завдання.
3. У вільний від навчання час ми провели ряд заходів,
таких як: екскурсія на поліграфічне підприємство
«Імекс» видавництво «Весна», прийняли участь в
екскурсії по Дніпру на теплоході «Галина
Андрусенко», відвідали парк «Глоби», де побували
на ярмарку меду, зробили екскурс в минуле – як
раніше набиралися і версталися форми, редколегія
випустила дві стінні газети на теми: «День Незалежності», «День знань» і в заключення провели
«День іменинника».
4.
Група № 3 займалася профорієнтаційною роботою: проводили бесіди з врученням профматеріалу
серед друзів, знайомих та родичів, а також в місцях
скупчення людей та серед учнів шкіл міста і
області.

5.

15 серпня наша група, з майстрами виробничого навчання Завізіон Лідією Адамівною, Васильєвою Світланою Володимирівною,
інженером з техніки безпеки Соколовою С. П.
та керівником відділу кадрів Бондарчук С. В.

вирушили на захоплюючу двох-годинну прогулянку по Дніпру на теплоході під назвою "Галина Андрусенко". Організатором нашої екскурсії була Міжнародна громадська організація «Міжнародний фонд взаєморозуміння і
примирення». Зустріч відбувалася за підтримки проекту «Рука допомоги», на тему:
«Заради майбутнього», керівник проекту
Халепа Антоніна Олексіївна.
Разом з нашим веселим колективом групи № 3
фотографувалися, розглядали околиці міста і просто добре провели час. Всім було дуже затишно і
весело. Мені дуже сподобалося, що ветерани, не
дивлячись на свої роки і похилий вік, вміють так
весело, активно, і різнобарвно відпочивати. І хочу
додати, що нам молодим треба наслідувати приклад старшого покоління, як правильно відпочивати.
Найбільш за все мені запам'яталися цікаві тренінги
по диханню, те, як разом з ветеранами ми співали
пісні "Мы желаем счастья Вам" та "Днепропетровск, мой дом родной".
Наша група відзначилася ввічливістю, чемністю та
увагою до літніх людей, а також примірною
поведінкою в громадських місцях.
6.

Культмасовий сектор провів День Іменинника,
метою якого було: поздоровити з Днем Народження наших учнів групи та весело відпочити за весь І
курс навчання. Ведучі вигадали багато цікавих
конкурсів і розкрили таланти всієї групи. Таким
чином, ми ще більше дізналися, наскільки наші колеги веселі та життєрадісні. Нас приємно вразили
подарунки та солодощі.

7.

І останнє. Першокурсники! Ви тільки починаєте довгий шлях у країну знань. Ніколи не
поділяйте навчальні предмети на головні і
другорядні. Прагнення виховати себе як особливість залишається на всі роки. «Як з маленького
джерельця починається велика ріка, так і в
кропіткій праці виховання людини
важливе і взаємопов’язане».

Ми вітаємо адміністрацію, колег, абітурієнтів та
студентів МВПУ ПІТ з Днем знань. Від щирого
серця бажаємо успіхів, витримки і толерантності.
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