
Профтехосвіта Дніпропетровщини продовжує волонтерський рух з метою 

допомоги учасникам бойових дій АТО. У Дніпровському професійному 

залізничному ліцеї 6 грудня  2019 року відбулося відкриття куточку 

вшанування пам'яті випускникам, котрі загинули в зоні проведення ООС - 

Коренченкову Олегу, Серебрякову Олександру та Черненко Роману. 

 

Горить свіча і пам'яті сльозу 

Додолу з неї краплями стікає. 

Земля ридає, плачуть небеса- 

Героїв Україна пам'ятає. 

Вічна пам'ять загиблим Героям! 

Слава Україні!!! 

 

 

 
«Ми пам’ятаємо, ми допомагаємо» - 
саме під таким гаслом стартував 
проект з 2018 навчального року, до 
якого долучилися всі учні та увесь 
педагогічний колектив ДПТНЗ 
«Дніпровський професійний 
залізничний ліцей».  
 
     
 
 
  
 
  У рамках акції "Добро починається з 
тебе" - учні ліцею зібрали  посилки з 
малюнками, листами, оберегами, які 
відправили в зону бойових дій.  Нехай 
зігрівають душі тих, хто в ці дні 
захищає нашу незалежність. 

 



За сприяння керівництва Придніпровської залізниці у 2015 р. був відкритий 

волонтерський куточок на центральному вокзалі м.Дніпро. Він став одним із 

перших та кращих в Україні місць відпочинку для бійців АТО, яке 

облаштували безпосередньо на території залізничного вокзалу. Це місце 

відпочинку наших захисників, де вони можуть переночувати, попити 

запашної кави чи чаю та просто отримати моральну підтримку. Педагогічний 

та учнівський  колектив ліцею організував збір смаколиків, медикаментів та 

необхідних речей для учасників АТО. Велика вдячність за допомогу та 

координацію учениці групи №11 Лукашовій  Варварі за організацію акції «Ми 

віримо у силу доброти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Війна на Сході України триває довше, ніж на Східному театрі військових дій 

Другої світової війни. Довгий час лінія фронту стабільна, хоча щодня 

вибухають снаряди, гинуть українські захисники і страждають мирні люди. 

Новий 2019 рік розпочався з вірою у Перемогу та зі збору необхідних 

продуктів та медикаментів бійцям 74-го розвідувального батальйону  

«Світлодарська дуга». Вже другий рік ми підтримуємо хлопці даруючи їм своє 

тепло, свої побажання повернутися  додому до своїх рідних, і отримуємо 

відповіді у відео і фото форматі. І це теж є частою складової нашої майбутньої 

Перемоги, яку ми  так всі чекаємо. 

 



    Щасливі ми, що 

народилися на 

такій мальовничій 

землі – на нашій 

славній Україні!  

Тут жили наші діди 

та прадіди, тут 

корінь роду 

українського. І 

саме в цей наша 

Україна, наша мати, потрапила в біду, переживає важкі часи, кровоточить 

рана на сході країни, гинуть її сини…Чи можемо ми залишатися осторонь? Ні! 

Кожен із нас має  зробити все залежне , щоб  підтримати і допомогти  тим, 

хто цього потребує. Нашим бійцям потрібні маскувальні сітки. Тому чоловіки, 

жінки та дівчата міста Дніпро збираються після роботи, та плетуть сітки, потім 

волонтери везуть їх на фронт, або самі Павучки відправляють поштою.  

 

Хто такі павучки? 

Запитаєте Ви. Нам 

самим стало цікаво 

тож знайшовши 

інформацію у ФБ – 

ми попрямували за 

вказаною адресою. 

Так ми долучилися 

до плетіння 

маскувальних сіток, 

нас навіть стали 

називати «Залізні 

павучки», чим особисто ми пишаємося. Віримо в Перемогу, наближаємо 

Перемогу, беремо участь у житті своєї країни, бо хто, як не ми. В зимній 

період учні ліцею збирали білий матеріал для плетіння сіток білого кольору. 

 


