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*Посміхнемось!

*Офіційно *На прохання читачів

«ТАЛІСМАН» ВАЖЛИВИЙ ВСЮДИ

ПОЛІНА, НІНА ТА МАКСИМ – 
ЩО ЇХ ОБ’ЄДНУЄ?

Ці дві дівчини й хлопець поки що не знають один одного, бо живуть та 
навчаються в різних куточках нашої області, за різним фахом. Але все 
ж таки є те, що об’єднує їх та ще багатьох їхніх ровесників, які оволо-
дівають обраною професію. Це – прагнення увійти до числа справжніх 
фахівців, підкріплене зацікавленим відношенням до навчання, до спра-
ви. А в такому разі успіх приходить неодмінно. 

Ми стали свідками цих успіхів. Два дні в Сєвєродонецькому профлі-
цеї тривав обласний етап Всеукраїнського учнівського конкурсу фа-
хової майстерності з професії «Кравець» (на знімку). Він проходив в 
новій майстерні з сучасним обладнанням, відповідав кваліфікаційним 
вимогам 4-го розряду. 

Дівчата показали міцні знання в теоретичному турі, потім виготовляли 
модний сарафан з вшивними рукавами. Переможницею в загальному 
заліку стала Поліна Нечаєва з Привільського професійного ліцею.

На базі Вищого професійного училища №92 нашого ж Сєвєродоне-
цька проходив обласний етап конкурсу майбутніх продавців продо-
вольчих товарів. І в теоретичному, і в практичному турах відзначилася 
представниця цього училища Ніна Жарова. Вона краще за всіх про-
давала бакалію, працювала на касовому апараті. У підсумку – пере-
мога.

А майбутні муляри Луганщини змагалися у Старобільську. Як пові-
домили нам в обласному Навчально-методичному центрі профтех-
освіти, вони теж поєднали відповіді на теоретичні питання з практикою 
– поклали кілька рядів цегли, скріпивши її розчином. Кращим визнаний 
Максим Ольховський з Кремінського професійного ліцею.

Тиснемо руки усім! Впевнені: за першими професійними перемогами 
буде чимало наступних.

Крістіна ХАРЧЕНКО, 
член учнівської редколегії «Талісману».

Як нам повідомили з офіційних джерел, 
другий номер газети «Талісман» можуть 
побачити та почитати ті, хто опинився в 
районі Контрольного пункту в’їзду-виїзду 
(КПВВ) Станиці Луганської. В першу чергу, 
мешканцям з непідконтрольної території 
адресується вміщений там матеріал ди-
ректора Департаменту освіти і науки 
Луганської облдержадміністрації Юрія 
Стецюка «Молоді «з того боку» та пере-
селенцям» – про шляхи вступу бажаючих 
до українських навчальних закладів. Знахо-
дяться можливості знайомити з ним безпосе-

редньо тих, для кого корисні такі відомості.
Ми налаштовані консультувати наших 

читачів надалі. Відповідні плани щодо цього 
є й у наших партнерів з Програми розвит-
ку ООН – в рамках Проекту «Відновлення 
і примирення в охоплених конфліктом гро-
мадах України». 

Пора тобі скінчитися, війна! 
Тоді нікуди правди вже не діти: 
Луганщина у земляків одна,
До того ж всі ми – України діти. 
 (С.Перцовський).

Прес-служба «Талісману».

*Знай наших!

*Поруч з нами

ЧЕКАЄМО 
НА ПИТАННЯ 

ДО ОЧІЛЬНИКА 
ОБЛАСТІ

Редакція «Талісману» разом з пред-
ставниками влади, обласних асоціацій 
взяла участь в обговоренні комуніка-
тивної політики Луганської області. 
Мета – створення позитивного іміджу 
регіону, підвищення його інвестицій-
ної привабливості. Ця робота йде за 
підтримки ПРООН. Про що розповіла 
її радник Анна Борова. Ми також 
внесли пропозиції щодо просування 
нового бренду Луганщини. Маємо на-
году першими познайомити земляків з 
новою брендовою розробкою (на знім-
ку). Як вам вона, що б ще запропонува-
ли до цього?

Тоді ж відбулася бесіда з начальни-
ком управління стратегічних комуні-
кацій облдержадміністрації, кандида-
том філософських наук Людмилою 
Долгоновською. Вона схвально 
відгукнулася про нашу газету та ініці-
ативу провести зустріч її молодіжного 
авторського, читацького активу з очіль-
ником області Юрієм Григоровичем 
Гарбузом. Отож, про що б ви хотіли 
запитати його? Напишіть нам про це, й 
авторів найцікавіших питань запроси-
мо на зустріч.

Редакція.

Ця скромна трудівниця 
працює в Сєвєродонецькому 
вищому профучилищі з вечо-
ра до ранку. Сторожує, дбає 
щоб навкруги було охайно. 
Але Катерина Павлівна 
Толстоп’ятенко (на знімку) 
– не просто пенсіонерка, а 
народна майстриня Луганщи-
ни. Вже десять років веде по-
пулярний клуб «Натхнення», 
де займаються ті, хто створює 
різноманітні художньо-ужит-
кові твори. Знадобився її мис-
тецький, педагогічний хист.

У свій час вона з відзнакою 
закінчила те ж училище, потім, 
після індустріально-педагогіч-
ного технікуму, повернулася 
сюди майстром виробничого 
навчання. Готувала фахівців 
з електротехніки, силікатних, 
гіпсових виробів (деякі досі 
прикрашають училище).

–До речі, – всміхається ве-
теран педагогіки, – практика 
у нас була в цеху, яким керу-
вав теперішній директор ВПУ 
Юрій Кіндратович Кузьмінов. 
Наші випускники працювали 
на багатьох будовах не тіль-
ки Сєвєродонецька. Адже ми 
вчили молодь навіть з Серед-

ньої Азії. Намагалися завжди 
бути з учнями – з ранкової 
гімнастики до вечірніх гурт-
ків. Звісно, своїм дівчатам да-
вала й життєві поради.

В училищі Катерина (вона 
й зараз по-молодому врод-
лива) познайомилася з май-
бутнім чоловіком. Той вчився 

тут на автокранівника – як 
згодом й один з їх синів. Саме 
для дому почала займатися 
ручним художнім вишиван-
ням. Талановито, – отож по-
ступово стала визнаним ав-
тором вишиванок, рушників, 
скатертин тощо. Вони несуть 
людям радість, відзначені на 
численних виставках далеко 
за межами Луганщини. Відо-
ма карта нашої області, ви-
шита в їхньому клубі.

В кожному творі майстрині 
– щось самобутнє. Нові обра-
зи, творча, тонка, копітка пра-
ця, власні секрети, якими охо-
че ділиться з іншими. У знавців 
захоплення викликає також 
бездоганний виворіт вишивок 
дуже відповідальної Катерини 
Павлівни. Традиційність вона 
поєднує з сучасними напрям-
ками. Незабаром одна з її ро-
біт поїде до Південної Кореї. 
Українське народне мисте-
цтво підкорює світ!

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ.

ПРИДУМАЙТЕ ПІДПИС – ОДЕРЖУЙТЕ ПРИЗ
Наш конкурс на кращі підписи під жартівливими 

знімками набирає обертів. Цього разу автора-пере-
можця чекає цікавий приз-сюрприз від популярної 
ветеринарної клініки та магазину, аптеки для 
тварин «ЗОО ЧУДО». 

Керівник цієї мережі Сергій Чудик (повний тезка 
та ще й син відомого в регіоні лікаря-травматолога) 
вважає, що домашні тварини додають гумору. На під-
твердження, будь ласка, передайте свої підписи під цим 
фото (добре було б – й короткі смішні історії про ота-
ких ваших улюбленців) до «ЗОО ЧУДА»: м. Сєвєро-
донецьк, вул. Гагаріна, 54-Б, тел. (066) 881 50 41;  

м. Лисичанськ, вул. Менделєєва, 56, тел. (066) 
567 33 35; м. Рубіжне, вул. Студентська, 31, тел. 
(099) 243 33 83. Ел. пошта: zoochudo@gmail.com 
Або до редакції. Про підсумки «диво-конкурсу» 
повідо мимо.

ВДЯЧНІ 
МІГРАЦІЙНІЙ 

СЛУЖБІ
До нашої газети звернулися хлопці, 

дівчата та їхні батьки, які хочуть висло-
вити вдячність співробітникам місце-
вих підрозділів Державної міграційної 
служби. Ті чітко забезпечили отриман-
ня ID-карток майбутніми вступника-
ми до навчальних закладів. Вперше 
паспорт громадянина України вида-
вався не пізніше ніж через 20 робочих 
днів з дня оформлення заяви-анкети.

Ми із задоволенням передаємо ці 
подяки керівникам управління ДМС 
в Луганській області Ю.І. Скіртачу 
та Сєвєродонецького міського відділу 
К.О. Павловій, їхнім колегам. Все 
ними зроблено вчасно та якісно, в 
тому числі для осіб з непідконтроль-
ної території.

«Звідти їдуть діти, молодь, щоб от-
римати українські паспорти. Про що 
це говорить? Про те, що ці люди ві-
рять в Україну, вважають себе укра-
їнцями, не відокремлюють себе від 
України», – сказав Ю.І. Скіртач.

Наша довідка. Управління ДМС:  
м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 
12. Гаряча лінія: (067) 315 85 81. 

Ел. пошта: lg@dmsu.gov.ua

ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФТЕХОСВІТИ
Уряд ухвалив рішення, яке забезпечить у цьому році субвенції у сумі 100 млн грн. 

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних на-
вчальних закладів. Йдеться про ПТНЗ, на базі яких при підтримці Міністерства освіти 
і науки України будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників 
за професіями: «Тракторист-машиніст сільгоспвиробництва»; «Токар. Верстатник 
широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник»; «Електро-
зварник», «Електромонтер. Електромонтажник». 

На Луганську область розподілено 2 930 тис. грн. На ці кошти згідно тендерних 
процедур буде придбано обладнання для наших закладів профтехосвіти.

Володимир АРТЮШЕНКО, директор НМЦ ПТО.

НАРОДНА МАЙСТРИНЯ 
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ВСІ ПРОФЕСІЇ – 

Газета «Талісман» Сєвєродо-
нецького ВПУ вже була лау-
реатом Міжнародного конкурсу 
шкільних медіа, який проводять 
Національні Спілка журналістів 
(НСЖУ) та Академія педнаук, 
Асоціація молодіжної преси Укра-
їни, Миколаївський Коледж преси 
та телебачення. У конкурсі 2018 
року взяли участь 2032 роботи з 
України, інших країн, але знову 
ми змогли одержати лауреат-
ський Диплом за газету та сайт.

Цьому успіху була присвяче-
на зустріч (на знімку) у програ-
мі «Ранок» телеканалу UA Донбас з 
керівником «Талісману», заслуженим 
журналістом України, секретарем Лу-

ганської регіональної організації НСЖУ 
С. Перцовським (http://newsvideo.su/
video/8804824). Аналогічні матеріали 
вийшли у виданні «Восточный фарва-

тер», на радіо «49-а паралель», сайтах 
«Громадськість Луганщини», обласного 
Ресурсного Центру Розвитку Громад та 
ін., у групах Фейсбуку, готуються в жур-
налах «Профтехосвіта», «Журналіст 
України». Йдеться й про те, що зараз, 
завдяки одержаній за конкурсом під-
тримці ПРООН (UNDP), газета набула 
унікального статусу обласної учнів-
ської. Паперове видання дублюється на 
сайтах ВПУ, НМЦ ПТО, групою ФБ «Ді-
ємо разом», підтриманою UNDP/RPP/
RGR, тощо.  

Пройшли цікаві презентації «Талісма-
ну» на заходах ПРООН, з профорієн-
тації, обласних виставці профтехосвіти, 
медіавернісажі, нарадах, курсах пра-
цівників ПТО, у Кризовому медіацентрі 

«Сіверський Донець», бібліотеках… 
З газетою знайомляться керівники 
облдержадміністрації, освіти, під-
приємств, профспілки, міжнародні 
організації. Й, зрозуміло, учні, їхні 
батьки зі всієї (крізь розмежуван-
ня) Луганщини. Вона гідно оцінена 
й на тренінгу Академії української 
преси її президентом, професором  
В. Івановим, патріархом журна-
лістики В. Мостовим, відомим поль-
ським журналістом П. Андрусечко. 
Все це – відповідальність, творчий сти-
мул.

Поздоровляємо й керований С.В. 
Мозговою гурток «Погляд через 
об’єктив» Золотівського профлі-
цею, який теж став лауреатом конкур-

су шкільних медіа! На своїй сторінці у 
ФБ ліцей дав фото- та відеорепортажі 
гуртківців, що побували в м. Миколаїв 
на яскравих фінальних заходах конкур-
су. Чекаємо їхніх світлин про учнівське 
життя для «Талісману».

Юрій КУЗЬМІНОВ, голова 
обласної Асоціації працівників 

профтехосвіти.

Це підтвердилось під час нещо-
давньої виставки-презентації 
«Наш труд і творчість тобі, рідна 
Луганщино!». Її присвятили 80-й 
річниці створення Луганської 
області. Експозиції закладів 
професійної (професійно-тех-
нічної) освіти нашого краю були 
розміщені у приміщеннях та на 
території ВПУ №92 м. Сєвєродо-
нецька.

ДОБРА ІНІЦІАТИВА
Виставлені матеріали приваблювали 

яскравістю, оригінальністю, різноманіт-
тям. А ще цікавішим для гостей виставки 
– старшокласників, які обирають майбут-
ню професію, як й нам, було бесідувати 
з учнями, педагогами презентованих за-
кладів з різних кінців 
області. Кожний зміг 
приємно здивувати. 
Про це казали й за-
ступник голови облдер-
жадміністрації О.П. 
Лішик, директор Де-
партаменту освіти і нау-
ки ОДА Ю.В. Стецюк, 
їхні колеги, голова 
Федерації профспілок 
Луганської області та 
профкому об’єднання 
«Азот» В.С. Черниш, 

заступник директора облас-
ного Центру зайнятості Д.І. 
Поліщук, керівники закладів 
освіти, в тому числі вишів, під-
приємств-замовників кадрів, 
соціальні партнери, котрі охо-
че завітали на виставку. 

–Вона, – розповів нам ди-
ректор НМЦ ПТО В.І. Ар-
тюшенко (до речі, потім, 
на сцені він майстерно вів 
художню програму), – стала 
своєрідним продовженням 
обласного профорієнтацій-
ного конкурсу «Вернісаж 

професій», який ми започаткували ми-
нулого року. Цей успішний приклад під-
хопили в інших областях. 

На ювілейній виставці презентовані 
22 ПТНЗ та обласний Центр проф-
техосвіти Держслужби зайнято-
сті, професії, за якими вони готують 
кваліфікованих робітників, молодших 
спеціалістів. Її учасники представили 
досягнення та здобутки, показали май-
стерність, винахідливість й завзяття. Усі 
бажаючі змогли випробувати себе на 
майстер-класах з різних професій, від-
чути ритм робочих буднів ПТО. Прива-
блювали інформаційні та фотостенди, 
відеоролики, поліграфічна реклама. Ви-
кликали захоплення плоди технічної та 
художньої творчості, арт-шедеври кулі-

нарного та кондитерського мистецтва, 
інші експонати. 

… ПЛЮС ОПТИМІЗМ
Сєвєродонецьке вище профучи-

лище до того ж показувало спортивну 
майстерність своїх хлопців, що готують-
ся стати охоронцями. Пояснення до його 
великої експозиції давали директор учи-
лища Ю.К. Кузьмінов, його заступни-
ця Т.Д. Склярова (на знімку), а діючі 
моделі техніки демонстрували керівник 
техтворчості О.П. Мащенко, учні.

Гостинно пригощали своїми смако-
ликами господарі з торгово-кулінарно-
го ВПУ №92. Теж Сєвєродонецькі 
професійний будівельний ліцей та 
профліцей показали хист у виконанні 
оздоблювальних робіт (перші) та мод-
них зачісок, одягу (другі).

Вразили оптимізмом представники 
Золотівського та Щастинського 
профліцеїв. Працюючи в дуже склад-
них умовах біля лінії розмежування, тут 
не відстають від сучасності. Це ж можна 
сказати й про Щастинське відділен-
ня Центру профосвіти ЛНУ ім. Т. 
Шевченка, Попаснянський про-
фліцей залізничного транспорту. 
Сподобалося, як учениця Анастасія 
Чумак з Золотого миттєво, на очах з 
одного відрізу матерії робила на мане-
кен зовсім різні сукні (на знімку). 

Рубіжанський професійний хі-
міко-технологічний лі-
цей порадував широким 
діапазоном охоплених ним 
професій, ступеневою під-
готовкою з них. Делегації 
Лисичанських ВПУ №94 
та професійного торго-
во-кулінарного ліцею, 
Привільського профлі-
цею довели, що гідно про-
довжують трудові традиції 
«колиски Донбасу». Не 
відстають й Кремінський, 
Старобільський профлі-

цеї. Креміняни заохочували відвідува-
чів навіть кубинським «мохіто».

Швидко знайшли спільну мову з тими, 
хто закінчить випускні 9-ті та 11-ті класи, 
й аграрні заклади. Марківський, Но-
воайдарський, Новопськовський, 
Білокуракинський, Біловодський, 
найстаріший Сватівський профе-
сійні аграрні ліцеї мають розвинуту 
базу, перший – й філію в Міловському 
районі. У кожного є своя «родзинка» – 
інноваційні технології, досвід, добрі гур-
тожитки, їдальні, гуртки, спортзали та 
інше, включаючи… пасіку. Новоайдарці 
вразили своєю унікальною лаборато-
рією хіміко-бактеріологічного аналізу. 
Майстер Н.В. Махарашвілі консуль-
тувала з вибору ковбас.

Про все побачене не розкажеш. Го-
ловне: відчувалися відданість справі, 
яка обрана, впевненість в тому, що вона 
буде корисною тобі, родині, іншим лю-
дям, країні.

ТРОЯНДА 
МАЙСТЕРНОСТІ
Власну студентську газету – сестру 

«Талісману» (такої немає й в місцевому 
університеті) привіз Первомайський 
індустріально-педагогічний тех-
нікум. Він переміщений до Рубіжного, 

де співпрацює з відомим спорідненим 
РІПТ. Ми розмовляли й з тими, хто пе-
реїхав сюди вчитися «з того боку». 

В переповненій актовій залі були пока-
зані дотепні презентації навчальних за-
кладів, номери художньої самодіяльнос-
ті, дефіле моделей. Палкі аплодисменти, 
посмішки доповнили теплу, дружню ат-
мосферу, яка царювала навкруги.

Звісно, учасники, гості виставки одер-
жали наш «Талісман», й у нього з’яви-
лися нові друзі. Серед перших – Дар’я 
Головко з місцевої школи №18 (на 
знімку нижче – з газетою). Вона бажає 
зробити у нас «пробу пера». А господарі 
експозиції РПХТЛ доповнили її номером 
«Талісману» з фото свого учня В. Голу-
ба, який переміг в обласному конкурсі 
профмайстерності електрозварників. 
Публікація вміщена поруч з унікальною 
творчою роботою Валентина – стальною 
трояндою (на знімку нижче).

* * *
Всі учасники виставки-презентації за-

служили подяки. Вона викликала неаби-
яке піднесення. З якого й починаються 
вибір, любов до своєї професії.

Спецкореспонденти 
«Талісману».

Фото на розвороті С. Підгайка 
та С. Перцовського.

ЧУДОВІ!

МИ – ЛАУРЕАТИ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ


