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День Незалежності 

 

24 серпня в Миколаєві відбулись заходи до Дня Незалежності.  

Педагоги та учні нашого училища взяли участь в урочистому 

проходженні громади від пам’ятника Тарасу Шевченку до пам’ятника 

В’ячеславу Чорноволу, а далі – до меморіального комплексу на честь 

героїв-ольшанців. 



ДЕНЬ ЗНАНЬ 
2 вересня 2019 року в ДНЗ «ВПУ-7 м. Миколаїв» пролунав перший дзвоник, який 

розпочав новий навчальний рік. 

День знань – це свято мудрості, доброти і 

людяності. Адже саме з нього починається 

нова, цікава і, водночас, нелегка дорога – 

дорога до нових знань, до нових звершень. У 

цей день для учнів училища лунали слова 

привітання від в. о. директора Г. О. Секкер, 

заступника з виховної роботи О. Л. 

Морванюк, методиста В. А. Ничипоренко, а 

також викладачів та майстрів виробничого 

навчання училища. 

Розпочався навчальний рік першим уроком «Ми 

відродимо Україну!». Урок пройшов в дусі 

любові до рідного краю та до людини як 

найбільшої цінності на Землі. 

Цікавість переповнювала учнів, особливо 

першокурсників, адже для них та гостей 

училища були підготовлені виставки: 

- проект «Малі архітектурні форми»; 

- фонтан; 

- «Ростові квіти»; 

- проект «Медична палата»; 

- проект «Кабінет адміністратора». 

Для учнів було організовано пізнавально-оглядову екскурсію 

до краєзнавчого музею училища. Бібліотекар Н. О. 

Мойсеєнко провела невеличкий екскурс в історію училища 

«Як все починалося…». Також учні відвідали бібліотеку, 

спортивну залу та навчальні 

кабінети тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так пройшов перший навчально-

пізнавальний день наших учнів. 

Нехай новий навчальний рік стане для кожного часом звершень і відкриттів. 

Навчайтесь та працюйте із задоволенням, використовуйте кожен день для 

підкорення нових вершин в освіті, культурі та спорті.  

Успіхів всім нам у новому навчальному році! 
 

 



День міста 

У кожного з нас є велика і мала Батьківщина. 

Велика-це наша рідна Україна з її нелегкою і 

непростою долею, мала – наш рідний край, 

наша степова Миколаївщина з її просторами, 

багатими ланами і квітучими садами. 

14 вересня Миколаїв відзначає свій 230-День 

народження. З нагоди свята міська рада 

підготувала для миколаївців та гостей міста 

насичену святкову програму, яка завершиться 

святковим концертом на Соборній площі. 

День міста став справжнім святом для 

миколаївців, завдяки заходам, які були 

організовані міською радою. Святковий парад, у якому взяли участь підприємства, 

навчальні заклади, Будинки творчості міста презентації навчальних закладів, 

культурно-розважальні програми не залишили байдужими майже нікого. 

Наше училище також взяло участь у святкуванні. Цього року експозиція 

Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» 

була яскраво представлена учнівськими проектами. У виставці взяли участь учні та 

педагоги училища. 

Майбутні фахівці електрики не тільки здобувають освіту,але й активно 

проваджують теоретичні знання та новітні технології в практичну діяльність. Гості 

виставки з цікавістю і задоволенням звертали увагу на проекти «Малі архітектурні 

форми у ландшафтному дизайні» (керівник проекту О.Осадча, Л.Ковальова), 

проект-фонтан «Весела сімейка», проект електрика «Ростові квіти-торшер» 

(керівник проекту Л.Ковальова). Привертали увагу творчі роботи, виконані учнями 

під керівництвом майстра виробничого навчання 

О.Борисюк (Панно «Грація», «Метелики», «Квіткова 

мозаїка», «Поцілунок літа»). 

Завдяки учням нашого 

навчального закладу кожен охочий 

міг дізнатися додаткову інформацію 

про умови вступу до нашого 

навчального закладу і про те, як 

саме відбувається навчання. 

Місту завжди є чим приємно здивувати не тільки його 

жителів, але і гостей . 

Ніхто не залишиться без яскравих вражень. 



Виховна година 
В навчальному закладі з метою попередження 

травмування учнів електричним струмом проведено 

виховну годину  на тему  «Небезпека електричного  

струму". 

В гості до учнів училища завітав 

інспектор дільниці 

Миколаївобленерго Онда Костянтин Олексійович, який на 

прикладі  реальних випадків  розповів про можливі наслідки 

халатного ставлення до електроструму та власної небезпеки. 

 

 

Засідання методичної секції 
25.09.19 на базі ДНЗ ВПУ №7 м. Миколаїв відбулося засідання методичної секції 

викладачів та майстрів в/н закладів професійної освіти області що здійснюють 

підготовку кваліфікованих робітників з професій медичного та соціального 

обслуговування (Соціальний робітник; Нянька; ММС; Гувернер; Покоївка; Портьє). 

Засідання секції відкрила директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Миколаївській області Шаповалова Н. В., яка привітала всіх 

присутніх та побажала плідної співпраці під час семінару. 

В. о. директора ВПУ-7 Галина Секкер представила візитну картку навчального 

закладу. 

Досвід своєї роботи під час атестаційного періоду презентувала 

Нестерчук Тетяна, викладач вищої категорії, ст. викладач та 

голова МК. Тетяна Нестерчук поділилася досвідом щодо 

впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку 

кваліфікаційних робітників з професії. 

Також 

практичним 

досвідом 

роботи поділились майстри в/н з 

професії ММС; Нянька; 

Гувернер Борисюк Оксана та 

Авраменко Ганна. Майстрами 

було представлено показ 

трудових дій під час вивчення 

та закріплення навичок з тем: «Заміна постільної білизни та переміщення лежачого 

хворого», «Догляд за новонародженою дитиною». 

Досвідом своєї роботи з упровадження в освітній процес закладів 

професійно-технічної освіти стандартів з робітничих професій 

презентувала майстер в/н ВПУ № 21 Зарицька Галина. 

Алфєр’єва Тетяна, соціальний педагог ВПУ №21 провела цікаві 

тренінги та вправи. 

Зустріч відбулася в теплій, позитивні атмосфері співпраці та 

обміну думками. 

Підсумки семінару підвела директор НМЦ ПТО Шаповалова Н. 

В, яка подякувала вім присутнім учасникам і побажала успіхів та наснаги.  
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