
сокого авторитету Миколи 

Петровича серед учнів, 

батьків, колег. 

Моє життеве кредо – Один 

у полі не воїн. 

Моє професійне кредо – 

Щоб горіли в учнів очі,  

необхідно щоб горіли  в 

тебе. 

Пишаюсь –  своїми дітьми 

та онуками. 

Не соромно –  за прожиті 

роки. 

Мої цілі (прагнення) –  

створити найкращі умови 

для навчання учнів про-

фесіям. 

Бажаю читачам –  мирного 

неба, здоров’я, безмежного 

щастя, яскравих емоцій і 

перемог у житті. 

У цьому місяці почесний 

гість нашої газети — Лоси-

на Микола Петрович, ди-

ректор ДНЗ «НПАЛЧО», 

отаман та головнокоманду-

ючий нашого полку ім. Кри-

воноса.  

Микола Петрович наро-

дився 12.05.52 в с. Біль-

мачівка, Ічнянського р-ну. 

45 років перебуває у шлюбі 

з чарівною жінкою Лідією 

Михайлівною. Має двох 

доньок та чотирьох онучок. 

Захоплення —  збирання 

грибів, рибалка та дача, де 

він дуже любить працюва-

ти. 

На посаді директора 

працює вже 35 років. До 

роботи ставиться 

відповідально, такого ж 

відношення вимагає від 

інших. Дуже любить свій 

заклад та свою роботу. 

У своїй роботі  Микола Пет-

рович використовує сучасні 

форми і методи організації 

навчально—виховного про-

цессу, найголовнішим зав-

данням вважає  розвиток 

особистості учнів. 

Порядність, чесність вимог-

ливість до себе і до коллег, 

принциповість, доброзичли-

вість складають основу ви-

01.12.85—Декрет Ігор Миколайович 

01.12.62—Пилипенко Світлана Вікторівна 

03.12.48—Вигулярний Микола Володимирович 

07.12.72—Кривенко Олександр Дмитрович 

08.12.52—Фурса Олександр Михайлович 

19.12.65– Шелест Тетяна Василівна 

21.12.64– Покидько Сергій Іванович 

22.12.65—Федіна Людмила Григорівна 

26.12.87—Єфанов Максим Володимирович 

28.12.79—Левченко Оксана Михайлівна 

28.12.85—Поплавський Сергій Сергійович 
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Учись, 

козаче,  

отаманом 

будеш! 

Запрошуємо 

до нас на 

навчання 

Козацьому роду нема переводу  

Спорт у нашому полку 

Нова професія НПАЛ 
Рішенням Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки Ук-

раїни від 13 листопада 2019 ро-

ку в ДНЗ «НПАЛ ЧО» ліцензо-

вано нову професію «Зварник». 

Що являє собою ця професія? 

Професія “Зварник» включає в 

себе 4 спеціалізації, а саме: Руч-

не дугове зварювання покрити-

ми електродами (Е1); Ручне 

дугове зварювання неплавким 

металевим електродом в інерт-

них газах (Е2); Механізоване 

дугове зварювання плавким 

металевим електродом (Е3); 

газове зварювання (Г). До про-

ходження навчання допускати-

муться кандидати, які мають 

повну загальну середню 

освіту і не мають медич-

них протипоказань для 

роботи за професією 

„Зварник”. Термін нав-

чання 1.5 роки . Навчан-

ня буде здійснюватися на 

базі Регіонального на-

вчально-практичного 

центру зварювальних 

технологій. Ліцензійний об-

сяг обмежений 30 особами. 

Запрошуємо випускників 

шкіл до Ніжинського профе-

сійного аграрного ліцею для 

проходження випробувань 

на визначення кандидатів 

для навчання за професією 

«Зварник». Випробування 

будуть проходити під час 

зимових та весняних канікул 

на базі РНПЦ зварювальних 

технологій. Заявки приймає-

мо за адресою; 

npal2004@ukr.net 

ЛосинаМ.П. 

 

(гр.1910) - друге місце. 

Третє місце зайняли юна-

ки ліцею.  

Вітаємо! Ковтуна Богда-

на,учня групи 596 сріб-

ного призера XІІ міжнаро-

дного турніру з боксу, 

який відбувся у місті Сла-

вутичі! 

Вітаємо наших  

переможців!!! 

У листопаді відбулися 

обласні замагання з лег-

коатлетичного кросу на 

приз Філіпова серед учнів-

ської молоді. Збірна ко-

манда дівчат нашого лі-

цею виборола перше міс-

це серед учнів ПТНЗ . 

Щербина Катерина 

(гр.1804) - перше місце. 

Дяченко Катерина 

 

Протягом останнього часу 

учні нашого закладу прий-

мали участь у першому ета-

пі  Всеукраїнського конкур-

су професійної майстерності 

«WorldSkils Ukraine 2019»  

Дяченко Катерина (гр. 

1910) “Перукарське мистец-

тво” Ломашевскій Ігор (гр. 

1701) - “Слюсарні роботи” 

Випускники нашого закладу 

Гапей Владислав, Андру-

сенко Артем—”Кулінарне 

мистецтво” 

Та Марковський Юрій 

(гр. 596), який здобув 

перемогу у 1– му етапі  

конкурсу професійної 

майстерності. Бажаємо 

гідно представити заклад 

на фінальному етапі у м. 

Києві. 

21. 11. 19 відбулася літера-

турна зустріч “Полум’я 

серця” Представник нашо-

го закладу, чарівна козач-

ка Федорина Альона (гр. 

1904) зачитала вірш, напи-

саний Карпенко Л. Г. 

«Вічне слово Мама» 

В І С Н И К   



Козак святкує 

С Т Р .  3  В И П У С К  1  

1 грудня—Всесвітні день 

боротьби зі СНІДом 

2 грудня—Міжнародний день 

боротьби з рабством 

3 грудня—Міжнародний день 

людей з обмеженими фізи-

чними можливостями 

5 грудня—Мжнародний 

день волонтера 

6 грудня—Вшанування 

пам’яті  студенток, розстрі-

ляних у Монреалі 

6 грудня—День Збройних 

Сил України 

9 грудня—Міжнародний 

день пам'яті жертв геноци-

ду 

9 грудня—Міжнародний 

день боротьби з корупцією 

10 грудня—Міжнародний 

день захисту прав людини 

14 грудня— День вша-

нування учасників ліквідації 

наслідків аваріїна Чорно-

бильській АЕС 

18 грудня—день народ-

ження Миколи Куліша 

(1892-1937) письменник, 

драматург 

19 грудня — день Святого 

Миколая 
24 грудня—день народ-

ження Вячеслава Чорново-

ла  

задавати цікаві питання, прагне 

розвиватися, вміє користувати-

ся комп’ютером. 

Ти не отримаеш за це нічого, 

окрім досвіду, який є безцінним. 

За детальною інформацією 

звертатися до  заступника з 

виховної роботи Карпенко Л. Г. 

або до психолога Музирі Н.В.   

Учні нашого закладу будуть 

мати можливість вести одну 

колонку на місяць. Це будуть 

замітки про учнів, про педа-

гогічних працівників, про ціка-

ве ліцейне життя. 

Запрошуємо стати корре-

спондентом «Вісника 

НПАЛ». Потрібен комуніка-

бельний учень, який вміє лег-

ко спілкуватися, не боїться 

жінок. Насилля проти жінки – це 

не міф, а реальна проблема, від 

якої навіть сьогодні, у XXI сто-

річчі, потерпають українські 

жінки. Щороку 600 представ-

ниць слабкої статі гинуть в Ук-

раїні від домашнього насильст-

ва. Жінки у всьому світі потер-

пають від домашнього насильст-

ва більше, ніж від пограбувань 

та в автомобільних катастрофах, 

разом узятих. Ми маємо визнати, 

що проблема насилля в Україні 

існує. 

 Домашнє насильство – це не 

проблема однієї сім’ї це пробле-

ма соціальна і стосується кожно-

го з нас. Якщо хтось б’є або 

принижує жінку, дитину, будь-

кого. Не можна проходити повз 

закривши очі та серце. Нам всім 

повинно бути не байдуже. Адже 

від цього може залежати чиєсь 

життя.  

Долучись до  

міжнародної акції! 

Щорічно в Україні в рамках 

загальнонаціональної акції про-

водяться різноманітні заходи, 

спрямовані на те, щоб приверну-

ти увагу суспільства до проблем 

насильства в сім’ї, торгівлі 

людьми, захисту прав дітей, 

Всеукраїнська акція 16 днів  

проти гендерного насильства 

Оголошення 

Шановні читачі! 

Прийміть наші найщирі-

ші вітання зі світлим свя-

том зимової казки —

Днем Святого Миколая. 

Нехай прекрасні зимові 

свята принесуть мир та 

злагоду. 

Бажаємо родинного теп-

ла, любові та здійснення 

мрій. 

Досить 

терпіти! 

Телефонуй 

0 800 500 335 

або  

386 

Безкоштовно, 

анонімно, 

цілодобово 



Прокинувся зранку весь обкладений 

квітами. Думаю, все, капець, похова-

ли. Піднімаю голову, а ні, клумба, 

все добре. 

*** 

Політики — вони, як голуби! Коли 

вони в низу — вони їдять у вас з рук, 

а коли злітають на верх — вони га-

дять вам на голову. 

*** 

Вища освіта необхідна! Раптом вам 

пощастить стати сторожем, як Ви 

без освіти будете кросворди розга-

дувати? 

*** 

- Альо, це військкомат? 

- Так. 

- А ви можете мене забрати тепер в 

армію? 

- Можемо, де ви знаходитесь? 

- Я у в’язниці. 

*** 

- Доню, потрібно присісти на 

доріжку! 

- Навіщо? 

- Така традиція. 

- Зрозуміло! Аскільки разів? 

*** 

Хто підкаже, де є школа з вікнами, 

шторами, дверима і без батьківсь-

кого комітету?  

*** 

Справжній байкер, катаючись без 

шолома, може розрізнити на смак 

до 30 видів комах… 

*** 

 

Насильство та жорстоке поводження – 

головні причини болю та страждань і 

навіть  смерті серед підлітків. 

Насильство – це будь-які навмисні дії однієї 

людини по відношенню до іншої, які 

порушують її конституційні права й 

свободи і наносять їй моральну шкоду, 

шкоду її фізичному чи психічному 

здоров’ю. Воно може бути фізичним, 

Насильству  та  жорстокому  поводженню  можна запобігти, а 

у випадку, коли вони трапляються, на них треба ефективно та 

негайно реагувати! 

Що робити, якщо ти став жертвою насилля в навчально-

му закладі або ти знаєш, що когось ображають? 

1.     Розкажи про це дорослим – батькам, класному керівни-

ку, директору школи, психологу. 

2.     Уникайте місць, в яких можна стати жертвою насилля. 

3.     Ходи разом із друзями. 

4.     Нападнику важливо, щоб ти звернув на нього увагу, бо-

явся його, то намагайся не помічати його, ігноруй виклики на 

твою адресу. 

Правила які допоможуть запобігти насильству на вулиці: 

1.     В пізній час не ходіть одні по вулиці; 

2.     Знайте елементарні прийоми самооборони; 

3.     Продумайте свої дії в тому випадку, якщо акт насильства 

можливий; 

4.     Майте при собі один із засобів безпеки:  газовий балон-

чик дезодорант, пилочку…. Та продумайте їх використання в 

разі здійснення акту насильства; 

5.     Відчуваєте небезпеку – терміново тікайте; 

6.     На вас напали – кричіть, біжіть, привертайте до себе ува-

гу; 

7.     Телефонуйте до міліції, швидкої , 

8.     Виключіть непорозуміння: будьте впевнені , що ваш зна-

йомий друг знає межі дозволеного; 

9.     Не впускайте в будинок незнайомців, особливо, якщо ви 

почуваєте себе не спокійно; 

10.      Не заходь з незнайомцями до ліфту; 

Хвилинка 

психолога 

Козак жартує 

Національна гаряча 

лінія 0 800 500 335 

Газета «Вісник НПАЛ» створена для Вас. Ця газета про наше з вами життя. Кожен може стати автором 

розділу. Якщо у Вас є цікаві, креативні ідеї щодо розвитку газети, або Ви хочете поділитися цікавою 

інформацією звертайтеся до Карпенко Л.Г. 

З повагою, редакція Вісник НПАЛ 

Українці завжди славились 

своїм почуттям гумору. 

Навіть в ситуаціях, коли не 

зовсім до жартів, завжди 

знайдеться місце для влучно-

го дотепу чи свіженького 

анекдоту.  


