Вісник лідерів
учнівського
самоврядування

грудень,
2017
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ДНЗ “ СУМСЬКИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ПТО ”

Срібна медаль у

Аліна Бровкіна

Всеукраїнському конкурсі
професійної майстерності
WorldSkills Ukraine
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Кожна людина в певний момент життя
обирає свій власний професійний шлях.
Цей вибір продиктований як внутрішніми
потребами особистості, так і соціальними
очікуваннями.
Пошук своїх талантів та справи, якою
подобається займатися, – заняття нелегке. Дивлячись на інших, ми іноді
думаємо, що успіх дістався їм за рахунок
везіння і вроджених якостей. Безумовно,
це так. Але не варто забувати, що в житті
багатьох успішних людей був період, коли
вони не знали напевно, де знайдуть себе й
чим повинні займатися.
Аліна, навчаючись на IV курсі Державного навчального закладу «Сумський
хіміко-технологічний
центр професійнотехнічної
освіти»
за
професією
«Кухар, кондитер»,
теж пройшла свій
нелегкий
шлях,
який позначився й
успіхами, і перешкодами.

На думку Аліни, найголовніше –
вчасно зрозуміти, яке заняття для тебе
буде справою всього життя, і працювати в
напрямку обраної мети. Дівчина свідомо
визначила свою мету ще під час навчання
у школі й після закінчення 9 класу вступила до Державного навчального закладу
«Сумський хіміко-технологічний центр
професійно-технічної освіти», де навчається та набуває фахової майстерності
за обраною професією.
Завдяки наполегливості, завзятості
вона зростає та розкриває свій потенціал.
Результатами діяльності Аліни є постійна
участь в обласних конкурсах фахової
майстерності та перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності
WorldSkills
Ukraine.
Сподіваємося,
що
Аліна й надалі буде
прямувати до своєї
мрії та успіху, адже
кожній людині Бог
дає талант, а решту
вона
реалізує
та
відпрацьовує сама.
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ДНЗ “ СУМСЬКИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ПТО ”

Досягнення у спорті на
всеукраїнському рівні,

Єлизавета
Дідоренко
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Шлях до зростання в кожного свій. У
когось він розтягується на роки, а в
когось і на все життя. В одного він
легкий, в іншого тернистий та з
перешкодами. Яким чином і протягом
якого часу людина долає цей шлях,
характеризує її як особистість, показує,
наскільки вона є сильною, наполегливою, цілеспрямованою.
Саме такі якості характеру має
Дідоренко Єлизавета, учениця Державного навчального закладу «Сумський хімікотехнологічний
центр
професійнотехнічної освіти», яка, не дивлячись на
свій вік, уже відома всій Україні завдяки
досягненням
у
спорті. Єлизавета
бере участь у
чемпіонатах
України з дзюдо,
самбо та лижних
перегонів
як
серед інвалідів з
вадами слуху, так
і серед

стипендіат голови
Сумської обласної
державної
адміністрації
у 2018 році

спортсменів без обмежень.
Завдяки
своїй
силі
волі
та
працелюбності неодноразово ставала
переможцем і призером цих змагань.
Проте Ліза не зупиняється на досягнутому. Виснажливі щоденні тренування
не заважають їй займати активну
суспільну позицію. Показуючи приклад
власними досягненнями, дівчина сприяє
залученню молоді до занять спортом,
пропагуючи таким чином здоровий
спосіб
життя.
Своїми
перемогами
підіймає рівень розвитку спорту серед
людей з особливими потребами.
Шлях до зростання в кожного свій!
І ми віримо, що
в Лізи він тільки
почався.
Бажаємо
їй,
щоб цей шлях
був устелений
золотом
і
бажано
олімпійським…
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ДПТНЗ “ СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ”

Учасник

Владислав
Савченко
іху:
н усп
а
л
п
есія,
й
ф
и
т
о
с
р
и
п
а
Особ
ра
ітнич
б
о
р
ар ’ є
і
к
н
а
д
н
о
піш
сьог
— ус
а
р
т
в
за
Який життєвий шлях обрати? Що таке
успіх? Як його досягти? Ці питання хоча б раз
у житті задавала собі кожна людина.
Ми намагаємося чогось досягти, щоб
мати можливість пишатися собою. Чому ж
одному це вдається, а іншому ні? Адже
людина має реальні можливості керувати
своїм життям і розвивати свої здібності,
удосконалювати власне «Я», здобуваючи
відчуття впевненості й надійності. Життєва
мета людини спрямована на досягнення
добра, щастя, успіху.
Саме так думав учень Державного
професійно-технічного закладу «Сумський
центр
професійно-технічної
освіти»
Владислав
Савченко,
вступаючи
до
навчального закладу. Звичайний хлопець,
уродженець с.Байрак Липоводолинського
району, випускник
Байрацької
ЗОШ
І-ІІІ ступенів. Ще
під час навчання в
школі
Владислав
захопився
радіотехнікою та радіоелектронікою, брав
участь у районних
олімпіадах з інформатики та трудового навчання – відчував потяг до технічної професії.

Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
WorldSkills Ukraine

Одразу після школи пробував свої сили як
студент педагогічного навчального закладу,
але зрозумів, що то не його стежина життя, що
на педагогічній ниві він не зможе досягти
успіху. У нелегкий для країни час – служба в
Збройних силах України ( 2013 – 2015 рр ) .
Усе це гартувало юнака, давало змогу
правильно обрати свій професійний шлях.
Сьогодні Савченко Владислав оволодіває
професією «Електрозварник. Слюсар зі складання металевих конструкцій». Під час
навчання в закладі професійної освіти
Владислав проявив
себе як творчий,
цілеспрямований учень.
Що необхідно для досягнення професійного успіху? Необхідні знання і крапля таланту.
Уроки, практичні заняття, виробнича практика
дали Владиславу змогу підготуватися до
Всеукраїнського конкурсу
«WorldSkills
Ukraine».
Участь у такому масштабному конкурсі – це крок до
успіху, до визнання, до
омріяної професії. Це невелика, але перемога!
Випадкових перемог не
буває.
Владислав
із
гордістю говорить: «Навчання в закладі професійної освіти – це шлях до
успіху!».
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Марина Марочкіна
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Я, Марочкіна Марина, навчаюся за
професією «Перукар ( п ерукар-модельєр ) »
в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумське вище професійне
училище будівництва і дизайну» .
Про майбутню професію замислилася ще
в шкільні роки. Для мене важливим є, щоб
майбутня професія приносила не лише
заробіток, а й моральне задоволення. А для
цього потрібно правильно обрати гідний
навчальний заклад. Обравши цей навчальний заклад, я жодного разу не пошкодувала
про свій вибір і нині з великим задоволенням
пригадую навчання як найкращі моменти
мого життя.
Професія перукаря – це справжнє мистецтво, яке вимагає точності, професіоналізму й бажання бути кращим, надає можливість
зробити світ прекраснішим, допомогти
клієнтам стати вродливішими, упевненішими.
Для цього фахівець
повинен бути в курсі
актуальних напрямків,
тенденцій і віянь моди.
Усі здобуті знання,
уміння і навички, творчі
досягнення та професійні успіхи
маю
завдяки роботі злагодженого, професійного
колективу навчального
закладу.

Учасниця
Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
WorldSkills Ukraine

Навчання в училищі – це можливість не
просто здобути професію, а й проявити себе
в різних видах діяльності.
Мої досягнення:
2015 р. – переможець Всеукраїнського
конкурсу ESTEL «Снігова королева – 2015»
серед студентів навчальних закладів із перукарського мистецтва в номінації «Міс
сучасність» ;
2017 р. – отримувач стипендії голови
Сумської обласної державної адміністрації за
досягнення в навчанні та професійному
зростанні;
2017 р. – учасник Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності
WORLDSKILLS UKRAINE .
Пам ’ ятаймо, знання – найбільший
скарб людини, ціну якого вона сама і визначає. Щоб заволодіти ним, потрібно постійно
вчитися, не боятися відкривати сторінки
нового, невідомого і
пам ’ ятати, що перш
за все, ти навчаєшся
для себе. Ти і тільки
ти обираєш для себе
шлях, яким іти. Знання допомагають людині дістатися свого
джерела, а не насолоджуватися чужим.

06

ДНЗ “ ШОСТКИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО”

Завжди в числі

Олена Толмачова

призерів і переможців з
міні-футболу,
настільного тенісу,
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Олена Толмачова навчається за професією «Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення» в Державному навчальному закладі «Шосткинський
центр
професійно-технічної
освіти».
Олена – весела, енергійна, товариська
дівчина, яку ніколи не лякають труднощі в
житті. Здібна, відповідальна, старанна,
чемна, дисциплінована учениця, активна
на уроках і у громадському житті закладу
й своєї групи.
Незважаючи на те, що дівчина рано
залишилася без батьків ( нею опікується
старша сестра ) , Олена не втратила
любові до життя й гарне ставлення до
людей.
Дівчина захоплюється різними видами
спорту, за що має
низку
спортивних
досягнень і нагород.
Олена завжди в числі
призерів і переможців
змагань з міні-футболу, настільного тенісу, волейболу. Стіни
її кімнаті прикрашає
велика
кількість
почесних
грамот,
медалі та

волейболу

кубки різного ґатунку, серед яких:
 І місце в міській спартакіаді з настільного
тенісу;
 І місце в зональних змаганнях ХХХІ
обласної спартакіади з міні-футболу;
 І місце в міській спартакіаді з волейболу;
 І місце в зональних змаганнях ХХХІІ
обласної спартакіади з настільного
тенісу;
 ІІ місце у фінальних змаганнях ХХХІІ
обласної спартакіади з настільного
тенісу;
 ІІІ місце в зональних змаганнях ХХХІ
обласної спартакіади з волейболу;
 ІІ місце в зональних змаганнях ХХХІІ
обласної спартакіади з волейболу.

Доброзичливий
і
веселий
характер
дівчини сприяє тому,
що вона має багато
друзів, користується
повагою
та
авторитетом
серед
одногрупників.
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Відмінник навчання,
стипендіат голови
Андрій Пальоха
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Часом доводиться чути, що сучасне
молоде покоління інертне, не має ідеалів,
прагнень, живе за течією. Чесно кажучи,
прикро за тих, хто так думає. Сучасна
молодь – це амбітні, енергійні юнаки і дівчата з бажанням самостверджуватися, це майбутнє нашої держави, її надія і сподівання.
Педагогічний колектив Шосткинського вищого професійного училища успішний у
справі виховання молоді. Прикладом цього
слугують учні. Хочеться познайомити вас з
одним з тих, хто заслуговує поваги і уваги.
Пальоха Андрій – відмінник навчання,
дипломант і переможець багатьох конкурсів
обласного рівня, увійшов до складу 19
найкращих учнів училища «ТОП – 19».
«Андрій – життєрадісний, комунікабельний
і наполегливий хлопець. Він хороший товариш і вірний друг. З ним легко знайти спільну
мову. У нього є чому повчитися….», – так
характеризують його одногрупники.
«Скромний, привітний,
усміхнений Андрій завжди відгукнеться на допомогу і одногрупникам, і
викладачам. Він з перших днів навчання став
душею
групи»,
—
говорить майстер виробничого навчання Ніна
Мартиненко.

Сумської обласної
державної
адміністрації
у 2018 році

Він має активну життєву позицію, член
учнівського самоврядування училища, активний
учасник
драматичного
гуртка,
переймається
питаннями
облаштування
навчального закладу, організацією дозвілля
учнів.
Андрій дуже любить професію, якій навчається, бере участь у програмі «Клуб гурманів» на місцевому телебаченні, де виготовляє справжні шедеври, доводячи, що кондитерська справа – це не ремесло, а мистецтво, відмінно працює під час виробничої
практики, мріє продовжити навчання за
фахом.
Юнак упевнений, що тільки наполеглива
праця, віра у власні сили допоможе пережити
всі випробування і збудувати нову успішну
країну. Займатися тим, що тебе цікавить, від
чого отримуєш задоволення ти і ті, хто тебе
оточує, – така формула успіху Андрія.
Приємно констатувати, що шлях до успіху
починається саме з навчального закладу, з
оволодіння
робітничою
професією.
Тож, є в нас молодь, якою
можемо пишатися. І ми,
дорослі, маємо допомогти
кожній молодій людині
знайти своє місце у вирі
життя, повірити в себе,
досягти
успіху,
адже,
успішна молодь – успішна
країна!
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ДПТНЗ “ СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО З ДИЗАЙНУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ”

Стипендіат голови

Катя Потомаха

Сумської обласної
державної
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Професія перукаря потребує певних
якостей: охайності, сміливості у прийнятті
рішень, упевненості в собі, здатності виконувати монотонну кропітку роботу і любові до
творчості. Саме любов до творчості наштовхнула мене на думку опанувати професію
перукаря і зайнятися цією захоплюючою, не
простою, але дуже цікавою справою.
У 2016 році вступила на навчання професії
«Перукар ( перукар-модельєр ) , візажист» у
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та
сфери послуг».
Буває, що, виходячи з перукарні, багато
людей не відчувають себе задоволеними...
Часто таке відбувалося й зі мною...Захотілося
вивчити перукарську справу, дізнатися, які
існують «образи», як грамотно підібрати
зачіску, яка підходить тільки «твоєму» стилю,
типажу, обличчю.
Я — творча, енергійна, ініціативна
особистість, а зі слів
одногрупників,
є
лідером. Мені все цікаво
і все до снаги. За два
роки навчання стала
постійним
учасником
художньої
самодіяльності центру, театру
мод «Кокетка», здобула
перемогу в обласному
конкурсі-фестивалі

адміністрації
у 2018 році

«Таланти профтехосвіти — 2017» серед ПТНЗ
області у вокальному жанрі ( ансамбль ) та
жанрі «Агітбригада».
Також мені дуже подобається торгова марка
ESTEL, тому постійно беру участь у тематичних семінарах цієї марки.
«Якщо Ви вирішили щось змінити у своєму
житті – почніть із зачіски...» – це моє гасло. Я
обожнюю свою справу. Тому завжди беру
участь у чемпіонатах, конкурсах, показах –
там, де можлива здорова конкуренція.
Так у 2017 році я взяла участь у Відкритому
Сумському регіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та
макіяжу в номінації «Коктейльна зачіска з
елементами плетіння» ( категорія: учні ) , де
отримала диплом призера за І місце; у півфіналі Всеукраїнського конкурсу ESTEL «Снігова
королева — 2017» серед студентів навчальних
закладів з перукарського мистецтва, де отримала диплом за І місце та
можливість
представляти
Сумську
область у фіналі конкурсу
в м. Києві; диплом «Місс
Натхнення»
у
фіналі
Всеукраїнського конкурсу
ESTEL
«Снігова
королева — 2017» серед
студентів навчальних закладів із перукарського
мистецтва.
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ДПТНЗ “ СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО З ДИЗАЙНУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ”

«Руки творять образ, а душа
й розум слухають душу
Катя Савченко

клієнта, намагаючись
зрозуміти його натуру,
приймаючи його цілком,
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Із 2016 року навчаюся професії
«Перукар
( перукар-модельєр ) , візажист» у ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з
дизайну та сфери послуг».
Моє життєве кредо: «Якщо хочеш
досягти успіху, продовжуй вірити в себе і
тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить».
Для мене перукар – це та людина, яка
перетворює не тільки вашу зовнішність,
але й ваш внутрішній світ. Тому дуже
важливо, до якого перукаря ви потрапите.
Моя мрія
– стати висококласним
спеціалістом.
За період навчання я отримала знання
про весь комплекс послуг індустрії краси
( т ому що професіонал – це той, хто
вміє створювати завершений образ ) .
На
І
курсі
майстер виробничого
навчання
запропонувала
мені взяти участь у
конкурсі «Снігова
королева — 2016»
у якості моделі.

слухаючи, даючи поради,
якщо потрібно, зціляючи
його»
Цей досвід пробудив у мене бажання
стати відомим професійним перукарем.
Так у 2017 році я взяла участь у
Відкритому Сумському регіональному
чемпіонаті з перукарського мистецтва,
нігтьової естетики та макіяжу в номінації
«Коктейльна зачіска з елементами
плетіння» ( категорія: учні ) , де отримала
диплом призера за ІІІ місце; у півфіналі
Всеукраїнського конкурсу ESTEL «Снігова
королева — 2017» серед студентів
навчальних закладів з перукарського
мистецтва — диплом за ІІІ місце.
Я вважаю, що найчастіше до перукаря
приходять не для зміни зовнішнього
іміджу, а для зміни внутрішнього стану.
Я винайшла свою формулу успіху:
 учитися в найкращих
майстрів;
 тікати з нетворчих
колективів;
 працювати там, де
дружня атмосфера;
 бути
в
собі
впевненим.
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ДПТНЗ “ СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО З ДИЗАЙНУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ”

Учасниця

Діана Фоменко

Всеукраїнського
конкурсу професійної
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Де і як себе реалізувати? – питання,
що постає перед кожним випускником
школи. Але не для мене. Одяг, стиль,
мода завжди викликали підвищений
інтерес. А так, як моє життєве кредо: «Що
робиться поспіхом, не довго триває», вирішила навчатись улюбленій справі.
Після закінчення школи, не вагаючись, віддала документи на вступ до
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну
та сфери послуг» на професію «Кравець,
закрійник», щоб за часи навчання досконало опанувати всі таємниці справи.
Я завжди знала, що професія кравця
є і найдавнішою, і найсучаснішою, адже
потреба у кравецьких послугах існує
постійно. Фахівці цієї спеціальності – люди творчі, відповідальні, естетично розвинені. А це все про мене.
Провчившись рік, я для себе відзначила, що до нашого центру приходять молоді люди, яким від народження притаманне відчуття гармонії, кольору, форми,
стилю. Таких людей, наділених талантом,
елегантністю, досить небагато. Але, за
бажання, у собі можна розвинути та виховати цей талант. У цьому учням допомагають висококваліфіковані майстри нашого закладу.
Я дуже творча і креативна людина. З
перших місяців навчання в центрі з
головою поринула в його життя. Беру
активну участь у художній самодіяльності,

майстерності
WorldSkills Ukraine
спортивно-масовій та громадській роботі; є
членом гуртка «Незабудка» з виготовлення
сучасного оздоблення одягу; учасником колективу Театру мод «Кокетка»; учасником
агітбригади. Неодноразово мої поробки
займали призові місця під час проведення
виставок, конкурсів технічної та художньої
творчості з колекцією українських вінків,
пасхальних рушників, дитячого одягу.
Я сміливо і з гордістю можу сказати: «Я
закохана в професію кравця. Для мене це
не робота, а улюблена справа».
Не можливо передати почуття, коли
бачиш результат своєї праці – ексклюзивний одяг, виготовлений власноруч, що
викликає непідробний захват у поглядах
оточуючих.
Кожна перемога, кожна сходинка при
опануванні спеціальністю кравець мене
дуже надихає. І ось я вже конкурсант
Всеукраїнського
конкурсу
професійної
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE».
Це перемога! Передусім для себе.
За часи навчання в центрі я розвинула
в собі цілеспрямованість, дисциплінованість, відповідальність, чесність, порядність, справедливість і найголовніше –
уміння працювати в колективі.
Моя думка: «Якщо Ви бажаєте зробити
внесок у розвиток швейної промисловості,
гарно і зі смаком одягатись та нести людям
радість, створюючи модний одяг, – наш
центр для Вас! Адже він є першою
сходинкою до високих подіумів моди».
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ДНЗ “ ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ”

Учасниця
Ганна Кутузова
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Кутузова Ганна народилася 3 жовтня
1999 року в селі Шулешівка Путивльського району Сумської області.
Ганна зростала та виховувалась у повній родині: її батько, Кутузов Володимир
Петрович, працює руслярем в управлінні
міліорації, мати, Кутузова Валентина
Іванівна, – молодша медична сестра.
Дівчина зростала серед чарівної природи, яка й посприяла формуванню
якостей творчої особистості. Змалку
проявляла себе як неординарна та
яскрава
особистість,
мала
добру
пам ’ ять, багато читала. Приділяла багато часу спорту та хореографії. Саме ці її
здібності вперше помітили під час
навчання в училищі.
У 2014 році Ганна прийшла на навчання до ДНЗ «Глухівське вище професійне
училище» за професією «Кухар, кондитер». Дівчина швидко знайшла спільну
мову з одногрупниками, з перших років
навчання брала активну участь у житті
училища.
Неодноразово Ганна була учасницею
спортивних змагань, а також постійною
учасницею хореографічного гуртка.

Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
WorldSkills Ukraine

Завжди дуже приємно і цікаво спостерігати та спілкуватися з цією чарівною,
завжди усміхненою дівчиною, яка завдяки
своїм талантам уміє дарувати світу
радість.
Ганна — учасниця Всеукраїнського конкурсу
професійної
майстерності
«Worldskills Ukraine», який проходив у
м. Києві у 2017 році.
Під час виконання практичних завдань
дівчина показала високий рівень підготовки та майстерності. Була відповідальною,
комунікабельною, успішно пройшла всі
етапи конкурсу.
Один із членів журі — керівник виробничої компанії «Figaro – Кейтерінг»
–
виділив її серед 20 учасників та
запропонував пройти стажування в
м.Києві.
Наразі
Ганна
успішно
проходить
стажування на виробництві. Керівництво
підприємтва задоволене роботою нашої
учениці.
Бажаємо тобі, Ганно, творчих злетів,
кар ’ єрного зростання та жіночого щастя!
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ДНЗ “ ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ”

Перемога в конкурсі
«Снігова королева –

Катерина

2017»

Міхалева
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Зовсім нещодавно до лав навчально-

За час навчання Катерина зарекомен-

го закладу ДНЗ «Глухівське вище профе-

дувала себе відповідальною, рішучою,

сійне училище» прийшла на навчання

активною, завжди знає, чого прагне і

творча, талановита дівчина – Міхалева

впевнено йде до своєї мети.

Катерина, здобувати професію «Перукар
( п ерукар - модельєр) » .

Дівчина показує високі досягнення з
вивчення спецдисциплін. Має позитивні

Катерина народилася в інтелігентній

відгуки від викладачів та майстрів, які

родині. З дитинства батьки прививали

сподіваються,

що

Катерина

здобуде

любов до спорту. І завжди служили

диплом перукаря - модельєра з відзнакою.

прикладом та зразком для неї, адже тато

Учениця активно проявляє себе в

професійно займався легкою атлетикою,

позанавчальній діяльності: бере

мама має творчий потенціал, і займається

конкурсах,

рукоділлям: малює, вишиває, в ’ яже.

оформлені майстерні, має акторські та

Тому, як результат – Катерина –
талановита,

в

художньому

театральні здібності.

розвинена

Зовсім нещодавно Міхалева Катерина

особистість, а саме: кандидат у майстри

взяла участь у конкурсі від компанії ESTEL

спорту з біатлону, була фітнес-тренером

«Снігова королева – 2017», що проходив

протягом двох років, майстер – бровіст,

у місті Суми та виборола ІІ призове місце.

професійно
косичок, малює.

всебічно

допомагає

участь у

займається

плетінням

Бажаємо

Катерині

натхнення,

подальших творчих злетів та здійснення
мрій.
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ДНЗ “ СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ”

Ольга Приходько

Віце-президент обласної
ради лідерів учнівського
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Приходько Ольга – учениця Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» є
віце-президентом Сумського округу.
З вересня 2017 року займає посаду
лідера
учнівського
самоврядування
навчального закладу. Активна, талановита, комунікабельна, толерантна, креатинна особистість.
Ольга разом з іншими членами учнівського самоврядування активно працює над
поставленими завданнями та творчо
підходить до їх виконання. Бере участь у
багатьох місцевих та обласних виховних
заходах і святкових концертах ( до Дня
вчителя, Дня партизанської слави, Дня
захисника України, до міжнародного
жіночого дня, Дня перемоги тощо ) .
Долучилася до Міжнародної акції
«Тризуб – це Україна».
Крім цього, Ольга активно залучає
інших учнів закладу до
благодійних
акцій
«Серце до серця»,
«До світлого дня –
світлі вчинки», новорічно-різдвяних привітань літніх людей з
пансіонату та дітей із
соціально-психологічного центру реабілітації,
хворих
дітей
Сумської
обласної
дитячої клінічної

самоврядування ПТНЗ
Сумського округу

лікарні.
Приходько Ольга є співавтором двох
проектів: «Творимо культуру миру разом»
та «Моральний вчинок». У межах цих
проектів розроблено відеоролики «Культура миру через призму толерантності» та
«Хай оживає істина стара: Людина починається з добра». Метою стало привернення уваги учнівської молоді до соціально незахищених верств населення, які потребують нашої з Вами допомоги, а саме: люд
ей похилого віку та дітей соціально
незахищених категорій.
ЇЇ кредо як лідера:
«Те, що ми зібрались разом, – це тільки
початок, те, що ми продовжуємо залишати
ся разом, – це вже досягнення, те, що ми
працюємо разом, – це справжній успіх!»
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ДПТНЗ “ ПУТИВЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ”

Анастасія
Корцигіна
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Я, Корцигіна Анастасія, навчаюся у
ДПТНЗ
«Путивльський
професійний
ліцей» за професією «Штукатур. Маляр.
Лицювальник-плиточник». Живу в стародавньому місті Путивль.
У дитинстві мені подобалося спостерігати за роботою малярів. Захоплюватися
роботою простих жінок, які перетворювали сірі стіни на мальовничі, затишні оселі.
Пізніше я зрозуміла, що професія
маляра дуже значуща в суспільстві, так як
саме люди цієї професії вдихають життя в
сірі споруди. Я твердо вирішила, що буду
працювати
маляром – штукатуром,
дарувати людям радість, сподівання,
прикрашаючи
їхні
оселі
цікавим
розмаїттям,
оволодівати
обраною
професією, тонкощами роботи, бо в
майбутньому мрію про
власну студію дизайну –
інтер ’ єру.

Віце-президент обласної
ради лідерів учнівського
самоврядування ПТНЗ
Центрального округу

Протягом І – ІІ курсів навчання в ліцеї я
була
заступником
голови
осередку
учнівського самоврядування, допомагала
у вирішенні завдань, які ставились перед
учнівським колективом та керівниками
закладу. І, напевно, моя активна позиція і
стимулювала проявити довіру до мене,
обравши
головою
осередку
лідерів
учнівського самоврядування.
Намагаюся
не
тільки
сумлінно
виконувати свої обов ’ язки, а й з шаною
та повагою ставитися до всіх: викладачів,
учнів, батьків, знайомих.
Шукаю натхнення в живому спілкуванні
та результативній співпраці.
Брала активну участь у соціальному
проекті «Творимо культуру миру разом», а
зараз із учнями працюємо над проектом:
«Змінимо майбутнє на
краще», у якому закликаю
і вас взяти участь і
допомогти зупинити війну
в Україні.
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Анатолій

Стипендіат голови

Поповченко

Сумської обласної
державної
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Кожен із нас прагне бути успішним, але не
всі досягають своєї мети. Річ у тому, що лише
одиницям притаманні потрібні для цього риси
характеру:
цілеспрямованість,
рішучість,
упевненість, здатність сконцентруватися й
повністю присвятити себе справі.
По-перше, початковий крок є найважливішим, адже на шляху до здійснення своєї мрії
часто доводиться боротися із самим собою:
ми вимушені робити те, чого не хочемо, і
відмовлятися від того, що приносить задоволення.
По-друге, саме перший крок зазвичай і
стає мотивацією для подальших дій, а рішучий, вдалий початок здатен надихнути на
великі звершення.
Прикладом цілеспрямованої, рішучої та
упевненої у своїх силах людини є Анатолій
Поповченко, учень ДПТНЗ
«Реутинський професійний
аграрний ліцей», який навчається
за
професією
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
( л ісогосподарського ) виробництва ( категорії «А
1», «А2» ) ; водій автотран
спортних засобів ( категорія С ) ».
Анатолій постійно працює
над
підвищенням
свого професійного рівня,

адміністрації
у 2018 році

наполегливий у навчанні, уміло використовує
набуті знання, уміння та навички під час виробничого навчання. Він є творчою, енергійною, ініціативною особистістю, лідером у
групі. На змаганнях з легкоатлетичного кросу
за програмою XXXII обласної спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладів, що проходила 12 жовтня 2017 року в місті
Суми, на дистанції 1000 м з результатом
2.59,4 посів III місце. У вересні 2017 року в
Литві брав участь у 21 Чемпіонаті Європи зі
спортивної радіопеленгації, входив до складу
команди Ч-19 з трьох осіб, які на діапазоні
144 Мгц стали срібним призерами, і на цьому
ж діапазоні в особистому заліку Анатолій
отримав бронзову медаль.
Поповченко Анатолій — активний учасник
художньої самодіяльності, член волонтерської організації «Тимур», яка
проводить
роботу
з
надання допомоги людям
похилого віку та учасникам
бойових дій.
Отже, шлях до успіху,
безперечно,
починається
з першого кроку. Головне,
зробити
його
назустріч
своїм мріям, адже кожна
по-справжньому
успішна
людина робить себе сама,
пройшовши тріумфальний
шлях до успіху.
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Руслан
Овчаренко

Президент обласної ради
лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ Сумської
області,
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Роменське вище професійне училище –
престижний сучасний освітній заклад, про
діяльність якого знають далеко за межами
області та країни. Найціннішим надбанням та
гордістю училища є успішні, активні, креативні
та громадсько свідомі учні. Серед таких
Руслан Овчаренко, учень IV курсу, який навчається за спеціальністю «Будівництво та
цивільна інженерія».
Прийшовши на навчання до училища,
Руслан відразу ж проявив себе як талановита
та успішна особистість. Значні успіхи в
навчанні й отриманні професійних навиків під час
виробничого навчання й проходження практики на виробництвах доповнюються творчими
досягненнями в позаурочний час.
У жовтні 2017 року Руслана Овчаренка,
шляхом відкритого голосування в соціальній
мережі Facebook, було обрано Президентом
обласної ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів Сумської області.
Руслан — активний учасник різноманітних
конкурсів. Зокрема, у 2017
році, узявши участь у ХХ
Міжнародному конкурсі
шкільних медіа в Миколаєві, отримав перемогу в номінації «Краще репортажне фото»., зайняв І місце в
номінації «Декламатор» в
обласному фестивалі художньої самодіяльності
«Таланти профтехосвіти».

стипендіат голови Сумської
обласної державної
адміністрації у 2018 році
Два роки поспіль брав участь в обласному конкурсі «Учень року»: у 2016 році здобув перемогу в
номінації «Професіонал», у 2017 році – у номінації
«Творча особистість».
Руслан – активний учасник художньої самодіяльності навчального закладу, має гарні вокальні дані,
постійний ведучий виховних заходів, займається у
драматичному гуртку Роменського ВПУ. Неоднораз
ово ставав лауреатом Всеукраїнського конкурсу
«Червона рута».
В училищі Руслан Овчаренко працює в
центрах учнівського самоврядування. Розробляє цікаві заходи в центрі молодіжного дозвілля, займається волонтерською діяльністю,
неодноразово в шефському центрі проводив
роботу з надання допомоги дітям з інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам. Активно бере
участь в організації та проведенні різноманітних загальноучилищних заходів та акцій, серед
яких «Міняю цигарку на цукерку», «Дерево
здоров ’ я», «Червона стрічка», «Від серця до
серця», «Квітка толерантності», «У пошуках
нових зірок», «Доброта Миколая» тощо.
Невід ’ ємною складовою
структури учнівського самоврядування є Рада
гуртожитку Роменського
ВПУ, де Руслана обрано
головою.
За характером – щирий,
відвертий, відкритий, чуйний,
доброзичливий, ввічливий.
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Олександр Шишка
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Кожна людина мріє про успіх, але він не
дається просто, його не можна отримати в
подарунок, узяти з полички магазину. Тільки
та людина його досягає, яка вміє працювати
над собою, самовдосконалюватися, ставити
мету й крок за кроком досягати її, долаючи
перешкоди й «буревії» сучасного життя.
У свідомості людини успіх завжди асоціюється з роботою, професією, кар ’ єрним
зростанням. Олександр вважає, що «активна
молодь України, яка співпереживає за
майбутнє своєї Батьківщини, має обирати
фах, що сприятиме відродженню національної економіки, виробництва й дозволить нашій
державі стати лідером в усіх сферах суспільного життя». Це його велика мрія з дитинства.
Тож і обрав шлях до ліцею цілеспрямовано,
знаючи, що здобуде тут міцні знання та
хороші професійні навички.
Шишка Олександр у ліцеї опановує професію «Кухар. Кондитер». За період навчання
Олександр зарекомендував себе як здібний
та відповідальний учень. Наполегливо вивчає
предмети спецдисциплін, загальноосвітньої
складової підготовки робітничих кадрів, має
високі досягнення в освітній діяльності,
спорті, культурі, мистецтві. У конкурсі за професією «Кухар» зайняв I місце і став кращим
за професією ( 2016 р.) . У 2017 році педагогічна рада ліцею визначила Олександра
претендентом на нагородження золотою
медаллю «За високі досягнення у навчанні»,
за результатами 2016/2017 навчального року
отримав Похвальний лист.

І місце в конкурсі
фахової майстерності
з професії “ Кухар”
( 2 016 рік )

Прагнення Олександра – відкрити власний
ресторан у рідній Україні для іноземних туристів. Для цього він почав досконало вивчати
англійську мову, компонувати рецепти європейської кондитерської школи з національними традиціями в системі ф ’ южен. Перших
результатів уже досягнуто – кращий учень у
вивченні англійської мови
( 2016 рік) ,
Диплом фестивалю робітничих професій «My
professional is the best»( 2 016 р. ) .
У вільний час Олександра часто можна
зустріти у спортзалі, він займається футболом, настільним тенісом. Фізична культура
для нього – це запорука не лише здорового
способу життя, але й можливість самореалізації в системі особистих пріоритетів «красаздоров ’ я — професія — навчання упродовж
життя — компетентності — успіх».
Захоплюється
літературою,
цікавиться
історією рідного краю. Краєзнавчі дослідження
Олександра з геральдики покладено в
систему створення учнівського проекту «Герб
Синівки».
Активно бере участь у культурно –
мистецьких заходах. Жодне свято, жодна
виховна
година
не
обходиться
без
Олександра – «голосу» ліцею; його декламаторські здібності, комунікабельність, партнерство імпонують педагогам й учням закладу.
Олександр
має
авторитет
серед
ровесників, є головою учнівського самоврядування, староста групи, старанно виконує
громадські доручення. Має багато товаришів,
які завжди його підтримують і радіють його
успіхам.
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Олена

Віце-президент обласної

Лобачова

ради лідерів учнівського
самоврядування
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Лобачова Олена – рішуча і впевнена
в собі дівчина.
Народилася Олена в маленькому
прикордонному містечку Середино-Буді,
що на Сумщині. Так сталося, що дівчинку
виховували мама та бабуся. Саме вони,
близькі і найрідніші для Олени люди, з
дитинства виховували почуття любові до
чарівного.
За волею долі Олена втрачає найріднішу у своєму житті людину і залишається
з бабусею. З того часу вона зрозуміла, що
її майбутнє тільки в її руках. У спадок від
матусі вона отримала хист до
співу та добру фізичну форму,
тому була активною учасницею
шкільної
самодіяльності та
спортивних заходів.
У
ДНЗ
«Шосткинський
центр ПТО» обрала професію
майстра
ресторанного
обслуговування,
тому
що
полюбляє не тільки об'єднуювати навколо себе людей, а й
експериментувати,
фантазувати в ресторані.

Олена — активна, цілеспрямована та
життєрадісна людина. Саме ці якості допомогли їй стати лідером учнівського самоврядування в закладі.
Дівчині подобається працювати в колективі. Вона легко знаходить спільну мову з
оточенням. Бере активну участь у художній
самодіяльності та спортивних змаганнях.
ЇЇ життєве кредо: «Усе в моїх руках,
тому не можна їх ніколи опускати. Тільки
людина, яка полюбляє життя, здатна
дарувати радість іншим».
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ІІІ місце у
XX Ювілейному

Надія Жура

Чемпіонаті України
з перукарського
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Жура Надія – творча, позитивна,
відповідальна, доброзичлива учениця
групи 28-П Державного навчального
закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти».
З дитинства Надія любила малювати і
прикрашати виробами власної творчості
все навкруги. З шостого класу відвідувала
в художній школі заняття з малювання.
Закінчивши школу, нарешті здійснила
мрію: вступила на навчання за професією
«Перукар ( перукар-модельєр ) , манікюрник, педикюрник».
Розвинені в дитинстві якості, дають
плоди в майбутньому. Надія – освічена
особистість, має хист до творчості в будьякому напрямку. Завжди з відповідальністю береться за доручену роботу. На сьогодні вивчає професію «Манікюрник».
Вражає своїми роботами з покриття нігтів
гель-лаком, художнього оформлення
нігтів, роботами з
гелем.
Під час навчання одразу проявила
свої художні здібності, активно бере
участь у всіх масових
заходах
навчального

мистецтва, нігтьової
естетики і макіяжу

закладу, обласних та всеукраїнських конкурсах і чемпіонатах.
У 2016 році Надія брала участь в
обласному конкурсі «Снігова Королева», у
2017 році — у XX Ювілейному Чемпіонаті
України з перукарського мистецтва,
нігтьової естетики і макіяжу, де посіла
ІІІ місце в номінації «Викладка френчманікюру без форм, гелева технологія»,
категорія – юніори.
Можна впевнено сказати, що Надія
обов ’ язково буде працювати у сфері
послуг, творчості, натхнення, краси, адже
її серце наповнене любов ’ ю до прекрасного, неперевершеного, бездоганного. Її
почуття витонченого смаку дозволить
клієнтам завжди гарно виглядати, відчувати нотку позитиву у своєму житті.
Бажання пізнавати нове, надзвичайна
працелюбність і цілеспрямованість, щирість і любов до
батьків не можуть
не викликати поваги
до цієї всебічно
обдарованої
та
неповторної, кмітливої та винахідливої, веселої і товариської дівчини.

20

ДПТНЗ “ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ВПУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ”

Богдан Усик

Віце-президент обласної
ради лідерів учнівського
самоврядування ПТНЗ

:
спіху
у
н
,
а
л
фесія
тий п
о
с
р
и
п
б
ича
Осо
ра
обітн
р
і
к ар ’ є
н
а
д
н
о
г
ш
і
сьо
– у сп
а
р
т
в
за
Богдан народився і виріс у м. Кролевці
Сумської області. З дитинства полюбляв
рибалити з дідусем, відпочивати з
родиною на березі річки, збирати гриби та
ягоди, на які багатий край. Спілкування з
природою переросло у вибір подальшого
професійного самовизначення. Мрія стати
лісником була не примарною. Вибір сина
підтримали батьки та старший брат. А
отримати професію «Лісник, тракторист–
машиніст
сільськогосподарського
( л і согосподарського )
виробництва
( к а т е горії
«А1»,
«А2» ) ,
во дій
автотранспортних засобів категорії «С»
Богдан приїхав до ДПТНЗ «Лебединське
вище професійне училище лісового
господарства».
Перший місяць навчання – сум
за

Південного округу

рідною домівкою, а далі – активне
учнівське життя: керівник вокального гуртка
виділила з-поміж інших усміхненого хлопця,
який ще ніяковів на сцені. Згодом активний
учасник агітбригади, виступи на тематичних
святах. А надалі розвинувся професійний
азарт. Узяв участь у загальноучилищному
конкурсі «Учень року», де посів почесне
І місце. Відкритим голосуванням був
обраний заступником голови учнівського
самоврядування училища. Перейшов на
вищий рівень у ІІІ етапі обласного конкурсу
«Учень року – 2017», І місце в конкурсі
«Світ моїх захоплень», нагороджений
дипломом «Креативний учень року».
Сьогодні Богдан – віце – президент обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ Південного округу та голова учнівського самоврядування училища.
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ДНЗ “ СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ”

Олексій Петренко
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У мальовничому селі Миропіллі над
Пслом у сім ’ ї
простих робітників
народився Олексій Петренко. З дитячих
років хлопчик проявив чимало талантів.
Ще в п ’ ятирічному віці Олексій зміг
власноруч,
під
наглядом
бабусі,
приготувати справжній український борщ.
Після
закінчення
9
класу
Миропільської середньої школи 1 вересня
2015 року Олексій переступив поріг
Державного
навчального
закладу
«Сумський центр професійно-технічної
освіти харчових технологій, торгівлі та
ресторанного сервісу».
У стінах навчального закладу юнак
зміг
розкрити
справжній
потенціал
власних сил і талантів. Олексій не
тільки опанував професією кухарякондитера,
але
й
займається
волонтерською діяльністю, готує сухі
пайки для воїнів АТО, збирає кошти на
подарунки дітям-сиротам.
Петренко Олексій бере активну
участь у щорічних місцевих, обласних,
всеукраїнських олімпіадах з настільного
тенісу, бадмінтону, футболу, на яких
займає призові місця.

Завжди в числі призерів і
переможців з настільного
тенісу, бадмінтону,
футболу

Поряд з цим Олексій знаходить час для
занять танцями: бальними, латиноамериканськими й спортивними. Виступаючи на
змаганнях по всій Україні, Петренко
Олексій посідає І місця, про що свідчать
його численні грамоти й медалі.
Після перемоги з настільного тенісу за
програмою ХХХІІ обласної спартакіади в
листопаді 2017 року Олексій заявив, що
сподівається продовжити серію перемог.
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ЛІДЕРАМ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПТНЗ

Наші плани
ЛЮТИЙ

Проведення обласної благодійної акції “ Патріотична хвиля ” .
Умови
Завдання акції:
об ’ єднання творчої, патріотично мотивованої учнівської молоді, небайдужої до подій в
Україні;
залучення учнівської молоді до благодійної роботи через проведення заходів, що утверджують
принципи загальнолюдської моралі;
активізація дитячо-юнацького волонтерського руху на Сумщині;
привернення уваги громадськості до проблем учасників АТО, їхніх сімей.
Учасники акції – учні ПТНЗ.
Етапи, терміни проведення акції:
І етап – у межах територіально-адміністративних одиниць – лютий – квітень 2018 року.
Проводиться волонтерська акція «Добро починається з тебе», що передбачає допомогу сім’ я м
загиблих бійців АТО за місцем проживання, концертні програми, тематичні свята, вистави за
участю дітей, сімей воїнів АТО. Заходи в межах акції у форматі естафети добрих справ
висвітлюються на Інтернет-ресурсі щомісяця.
II етап – обласний – у травні 2018 року проводиться у форматі «круглого столу» під час
проведення обласних зборів ОРЛУС ПТНЗ Сумщини.
Для участі у ІІ етапі літописи про роботу в межах акції ( друковані, відеозвіти, мультимедійні
презентації ) , а також заявки на участь подаються під час реєстрації учасників круглого столу.
Програма роботи круглого столу передбачає презентацію учасниками своєї волонтерської
роботи в межах акції. Виступи учасників круглого столу можуть мати мультимедійний супровід.
Тривалість виступу – до 5 хвилин.
Учасники круглого столу визначають подальші заходи в межах акції.
Вимоги до оформлення літописів
Матеріали про проведення волонтерської роботи в межах акції ( д о 5 сторінок друкованого
тексту ) подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях інформації ( документ
Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0 у форматі RTF ) .
На окремій сторінці зазначаються прізвище, ім'я та по батькові учасників акції; прізвище, ім ’ я,
по батькові керівника, місце роботи та номер телефону; списки учасників волонтерських загонів із
зазначенням місця їх навчання.
Підбиття підсумків
За результатами роботи в межах акції буде підготовлено Літопис волонтерського руху
учнівської молоді Сумщини.
БЕРЕЗЕНЬ

Видання вісника лідерів учнівського самоврядування.
Збори лідерів в округах.
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ЛІДЕРАМ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПТНЗ
КВІТЕНЬ

Підготовка літописів про роботу в межах обласної благодійної акції
“ П атріотична хвиля ” .
Організація проведення в закладах конкурсу фотоматеріалів з дослідження
української сорочки “ Слобожанський оберіг ” .
Умови
Завдання:
популяризація національних культурних традицій;
відродження українського народного мистецтва;
вивчення та поширення регіональних традиційних технік вишивки;
створення умов для духовної єдності поколінь;
формування в дітей та учнівської молоді національної самосвідомості.
Учасники конкурсу – учні ПТНЗ.
Етапи, терміни проведення:
Конкурс проводиться у два етапи:
перший етап ( у навчальних закладах ) – березень-квітень 2018;
другий – обласний – травень 2018.
Заходи в межах конкурсу
Виставки фотосвітлин, презентації-інсталяції, фотосесії, демонстрації сорочок, майстер-класи.
Вимоги до оформлення робіт:
На обласний етап конкурсу до 30 квітня подаються кольорові фотороботи надруковані та в
електронному вигляді ( 3 00 dpi ) на диску СD або DVD ( формат 30 х 40 ) із зображенням
традиційних українських сорочок стародавніх або сучасних зразків ( відтворених згідно з
регіональними традиціями та місцевим колоритом ) .
Фотороботи можуть бути створені в будь-якій художній формі: портрет, груповий портрет,
композиція, колаж тощо.
До фотороботи додається паспорт і додаток.
Паспорт містить інформацію про автора: прізвище, ім ’ я та по батькові, назву навчального
закладу, прізвище, ім'я та по батькові, посаду керівника, номер його телефону.
У додатку ( обсягом до 1 сторінки ) подається інформація в довільній формі ( ким і коли
створена сорочка, ким відтворена, регіон, назви технік і мережок, історичні відомості тощо ) у
друкованому вигляді та на електронних носіях ( документ Miсrosoft Word, шрифт Times New
Roman – 14 pt, інтервал – 1,0 у форматі RTF) .
Підбиття підсумків
Переможців конкурсу буде запрошено до роботи в заходах мистецької платформи обласного
форуму патріотичних справ дітей та учнівської молоді «Голос крові: ми – Українці».

ТРАВЕНЬ
Збори ОРЛУС в Роменському ВПУ.
Підбиття підсумків упровадження проекту “ Змінимо майбутнє на краще” ,
“ С лобожанський оберіг ” .
Засідання ОРЛУС у форматі “ круглого столу ” щодо проведення обласної
благодійної акції “ П атріотична хвиля ” .

ВІД РЕДАКТОРА

Шановні читачі!
Глобальні зміни в нашому суспільстві виявили потребу в людях
творчих,

активних,

вирішувати

неординарно

поставлені

завдання.

мислячих,

здатних

Проблема

навчання

нестандартно
талановитої

молоді – найважливіша у сфері освіти. Тому в закладах профтехосвіти
викладачі та майстри прикладають максимум зусиль, щоб у самостійне
життя вийшов успішний випускник, здатний адаптуватися до змінних умов,
комунікабельний і конкурентоздатний.
У видання лідерів учнівського самоврядування «Час молодих»
увійшли двадцять найуспішніших учнів, які, по-перше, здобувають освіту в
професійно-технічному
найбільших

успіхів

в

навчальному
оволодінні

закладі,

професією,

по-друге,
суспільній

досягли
діяльності,

культурі та спорті. У номері юнаки та дівчата профтехосвіти Сумщини
розповідають про свої досягнення, цілі, які

ставлять перед собою, та

кроки, які роблять задля їх досягнення.
Пам ’ ятаймо, що кожна людина володіє величезною безліччю
можливостей, реалізувати які можна в закладі професійної освіти
Сумщини!
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