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ПОЧАТОК нового 

навчального року. 

Здавалося б, звичайна 

щорічна подія. Але для 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання та 

учнів цей перший день осені 

постає в пам’яті відлунням 

першого дзвоника і початком 

сходження до вершин країни 

Знань. У цей день Межівське 

ПТУ привітно відчинило 

двері для своїх вихованців та 

їх батьків. 

Свято до Дня знань почалося урочистою лінійкою, яку відкрили ведучі свята учні 

третього курсу групи №14 за професією «Кухар» Канівець Сергій та Калько Катерина. 

Право підняти Державний Прапор України було надано кращим вихованцям училища 

Полівчуку Івану, Гавришу Павлу, Коренєвій Анастасії і Єрмаковій Тамарі. 

Директор навчального закладу Кропив’янський В.В. привітав всіх присутніх зі святом і 

підкреслив, що освічені люди дуже потрібні нашій державі. Він наголосив, що цей день 

завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, 

цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. 

Володимир Віталійович побажав усім учням на цьому шляху підкорити нові вершини знань, 

зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. 

Начальник відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарії управління 

Держпродспоживслужби в Межівському районі Костін О.О привітав учнів зі всенародним 

святом мудрості та доброти. Він відмітив, що Україні зараз дуже потрібні високоосвічені 

фахівці, і Межівське  ПТУ  дає можливість реалізуватися молоді в обраній професії. 

Ветеран Другої світової війни, колишній учень та майстер виробничого навчання 

Межівської школи механізації сільського господарства КобаМ.Л. звернув увагу молоді на 

необхідність бути гідним старшого покоління, побажав кожному миру та злагоди у житті. З 

теплими словами привітання із Днем знань та початком нового навчального року до 

присутніх звернулася заступник директора з навчально-виховної роботи Осьмуха Г.О. 

Вона зазначила, що це особлива подія для учнів, адже починається пора нових пізнань і 

звершень; а для батьків - це день великих хвилювань, оптимістичних надій на щасливе 

майбутнє своїх дітей. Галина Олександрівна побажала педагогам професійних успіхів, 

мудрості й терпіння, а вихованцям – наполегливості, відмінних оцінок, творчості в новому 

навчальному році. 

Для всіх учнів училища продзвенів перший дзвоник, який дали учні першокурсники 

групи №10 Риб’янець Олександр та групи №7  Шматко Аліна. Олександр відзначив, що він 

усвідомлено обрав професію ветеринара і пишається тим, що саме в профтехучилищі буде 

здобувати свою професію. 

Слова глибокої  шани у цей день були адресовані найкращим учням та працівникам 

училища. Вони були нагороджені грамотами та подяками дирекції. Стало доброю традицією 



починати навчальний рік уроком знань. Адже знання, освіта – це справді неоціненний скарб, 

що робить людину сильною і багатою. Урок «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя 

Незалежності України» провели бібліотекар та викладач історії і права Жук С.С. 

На нього були запрошені ветеран Другої світової війни Коба М.Л., учасник бойових 

дій на території інших держав Хархота  О.О., воїни-учасники АТО: Безуглий О.Г. та 

випускник ПТУ№76, нині працівник навчального закладу Шматко С.В. Вони привітали 

присутніх з початком навчального року та побажали мирного неба над головою, бути 

молодими, енергійними, розумними, а головне – патріотично налаштованими, серцем і 

душею вболівати за свою країну, любити та захищати її. 

Під час заходу звучали пісні про Україну 

у виконанні Федорченка Влада, Богомолової  

Русіни під керівництвом керівника художньої 

самодіяльності Лисенко В.М. 

Присутні мали змогу переглянути 

презентації та відео кліпи, що розкривали 

сторінки історії України на шляху до своєї 

незалежності. 

Логічним продовженням теми єдності 

народу України та цілісності її території була 

розмова про мужність і героїзм в ім’я свободи, 

незалежності та демократичного розвитку 

нашої держави. Сьогодні на нашу рідну землю 

прийшло нове лихо – біль утрат в зоні АТО. 

Більше двох років ми не можемо спати спокійно: знову гинуть найкращі українці, цвіт нації. 

Серед них – наші земляки, які не задумуючись пішли боронити кордони держави: Шульга 

Андрій Миколайович, Сидоренко Сергій Іванович, випускник нашого училища Кулиненко 

Олег Сергійович. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх Героїв, які віддали життя за 

світле майбутнє України, за спокій мирних жителів,  які полягли в неоголошеній війні на 

Сході України. 

З вітальним словом до присутніх на цьому заході звернулася заступник директора з 

НВР Осьмуха Г.О. Вона зазначила, що незалежність України дає можливість кожному з нас 

стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що 

відбуваються в нашій країні і наші учні – майбутнє України. Своїми знаннями, працею, 

здобутками вони повинні підносити її культуру, своїми досягненнями славити її, бути 

гідними своїх предків, берегти волю і незалежність України. 

Наша Україна – єдина країна! І не має значення, на якій частині нашої держави ми 

проживаємо, ми – єдині. Єдині в думках, помислах, бажанні жити у вільній, незалежній 

державі. Незважаючи на усі негаразди всі ми прагнемо одного – миру,спокою, міцної та 

квітучої держави і чистого неба над головою. 

 

Валентина ЧЕХУТА, бібліотекар ДПТНЗ «МПТУ» 


