
Наступного року професійно-
технічне училище № 5 м. Ковеля 
святкуватиме півстолітній ювілей. 
Цей навчальний заклад готує спе-
ціалістів будівельної галузі, а саме: 
столярів, теслярів, штукатурів, 
плиточників, малярів і різьбярів по 
дереву й бересту. Нещодавно його 
вихованці представили свої роботи 
на обласній виставці в рамках 
проведення свята професійно-тех-
нічної освіти. Вироби, виготовлені з 
дерева, були справжніми шедевра-
ми, і гості заходу відмітили високий 
рівень їх виконання. «Відомості» 
вирішили подивитися, де навчають-
ся майбутні висококласні майстри, 
відвідавши це училище. 

Директор закладу Євген Коб-
ченко провів екскурсію коридорами 
ПТУ і показав майстерні, де учні на-
тхненно трудяться, вдосконалюючи 
свої навики. Попри те, що облад-
нання й станки вже застарілі, ство-
рено всі умови, щоб опанувати ази 
будівничих спеціальностей. Хоча 
навчання завершилось, однак дехто 
з учнів іще працював над дипломни-
ми роботами. Так, зустріли третьо-
курсника Сергія Хмелюка. Хлопець 
вирізав із дерева рамку для дзеркала. 
Він розповів, що родом із Любомль-
ського району, із села Городнє. Каже, 
що різьба по дереву йому дуже подо-
бається, вже виготовив кілька рамок 
під образи, які віддав у церкву. Щодо 
майбутнього працевлаштування, то 
ще не визначився, але хоче шукати 
роботу за спеціальністю. 

Заступник із навчально-вихов-
ної частини Петро Вілінський за-
уважує, що нині проблема з вакан-
сіями існує. 

— Наші випускники проходять 
виробничі практики, а потім часто й 

працевлаштовуються на «Укрдорс», 
на СЛАТ «Тур», ТзОВ «Аміла», 
КП «Ковельбуд» та інші підприєм-
ства, — каже Петро Іванович. — Але 
цього замало. Хоча ті учні, які мають 
бажання працювати, собі роботу за-
вжди знайдуть. Багато випускників 
працює за кордоном — наші спеці-
алісти затребувані у Польщі, Росії. 
Штукатур, маляр, плиточник — 
найнеобхідніші професії, незалежно 
від того, яка влада, робота для них 
завжди знайдеться. Так само й для 
столяра. Багато випускників у гара-

жах поробили собі невеличкі май-
стерні й трудяться. 

— Наше завдання — не тільки 
навчити, а й вселити впевненість, 
— додає старший майстер Микола 
Мороз. — Зараз ситуація така, що 
погано робити не можна, бо конку-
ренція дуже сильна. От дитяче лі-
жечко, виготовлене з масиву, вартує 
8–8,5 тисячі. Звичайно, дорого, але 
попит усе одно завжди є. 

Викладачі запевнили, що учи-
лище дає хороший старт випускни-
кам. Вони навели безліч прикладів, 
коли їхні колишні учні зробили собі 
кар’єру, стали успішними бізнесме-
нами, знаними майстрами. 

— Наші колишні випускники, а 
теперішні підприємці Попки Вадим 
і Костянтин працювали тут, потім 
поїхали у Польщу, з часом закупили 
собі обладнання — і зараз у них по-
тужне підприємство з виготовлення 
меблів із масиву, — продовжує Пе-
тро Іванович. — Працює там 40 чо-
ловік, в основному наші учні. Попки 
вчилися на різьбярів, речі роблять 
на європейському рівні! Войчук Сте-
пан відкрив потужне підприємство 
у Рівному. Євтушик Сергій закін-
чив наше училище, потім вступив у 
Львівський інститут на дизайнера, 
також відкрив фірму. Було солідне 
підприємство у Клевані — також 
наш випускник Вася Драганчук ор-
ганізував, — де різьбили по дереву. 

Професія різьбяра по дереву та 
бересту є справжньою гордістю на-

вчального закладу, адже спеціалістів 
цього напрямку тут почали готувати 
першими в області ще з 75-го року. 

— На цю спеціальність по дві 
групи на рік набирали, — продовжує 
старший майстер. — Тоді при кож-
ному підприємстві були цехи з ви-
готовлення сувенірів. Цю професію 
будь-що потрібно втримати. У субо-
ту збирається моя група, яка 25 ро-
ків тому закінчила навчання. У цій 
групі було 13 дівчат, фактично поло-
вина, але різали нарівні з хлопцями. 
Пам’ятаю Іру Стемкову з Рожища, 

потім вона закінчила Івано-Фран-
ківський університет. Приїжджає, 
а руки в неї чорні, питаю: «Що ро-
биш?» — «Ріжу сувеніри і вожу на 
продаж до Польщі». Але сьогодні 
вона вже працює за кордоном. 

До речі, майстри Ковельського 
училища — також його колишні ви-
пускники. 

— Ті, кому Бог дав талант, тут 
розкриваються, — продовжує Ми-
кола Макарович. — Інколи прихо-
дять із села і досягають рівня, коли 
їхні роботи нічим не відрізняються 
від тих, що виконали учні після ху-
дожньої школи. Звичайно, творцями 
не завжди стають, але бути хорошим 
виконавцем також дуже важливо. 

Училище мало би більший потен-
ціал для розвитку, якби не «фінансові» 
рамки, про які розповів директор. 

— Ми якщо більше ніж на 
300 тисяч гривень виконаємо робіт, 
наприклад, плата за гуртожиток, по-
слуги населенню, практика і так далі, 
то потрібно сплатити 20% податку, 
— розповідає Євген Володимиро-
вич. — Для нас це великі кошти, і ми 
не можемо собі дозволити стільки 
віддавати. Не раз це питання стави-
ли перед Міністерством освіти, од-

нак нічого не змінюється. 
Також директор нарікає на те, 

що, на жаль, робітничі спеціальнос-
ті не є популярними. Батьки вважа-
ють, що вища освіта — це престиж-
но, тому всіма силами намагаються 
дитину вчити в університеті. 

— У Європі, наприклад, діти ще 
до вузу здобувають якусь спеціаль-
ність — щоб легше було заробити 
на хліб. А у нас тільки в університет 
прагнуть, а далі що? 

Людмила ШИШКО 
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Луцька плавчиня 
виборола срібло на 
чемпіонаті України 
З 18 по 23 червня у Дніпропетровську тривав 
чемпіонат України з плавання та чемпіонат 
України з плавання серед молоді з олімпій-
ських видів програми. На дистанціях 200 та 
100 метрів брасом Юлія Смаль виборола 
другі місця. Юля є вихованкою КЗ «СДЮШОР 
плавання» Луцької міської ради. 

На Волині розпочалися жнива 
В області цьогоріч мають зібрати збіжжя зі 
270,5 тис. га зернових культур. Значно збільшено по-
сіви пшениці, сої та гороху, натомість зменшено жита. 
Початок збирання ранніх зернових очікується 26–27 
червня, а озимого ріпаку — 5–6 липня. Закінчити 
жнивну кампанію на Волині збираються впродовж 
10–12 днів. В усіх категоріях господарств планують 
зібрати понад 900 тис. т збіжжя. Врожайність, за про-
гнозами спеціалістів, очікується на рівні 40–42 ц/га 
пшениці та 32–33 ц/га ріпаку. 

Хвора на саркому дівчинка малює ангелів і дуже вірить в одужання «Екскурсоводи 
у відпустці» 
повертаються 

Проект «Екскурсоводи у від-
пустці», започаткований два 

роки тому в Луцьку, знову роз-
починає свою діяльність. 

Перша тематична екскурсія 
відбудеться на День Конституції, 
28 червня, о 14-й годині й стар-
тує з Театрального майдану, по-
відомили в Центрі туристичної 
інформації та послуг. 

Метою проекту є покращен-
ня іміджу Луцька серед його 
мешканців, ознайомлення лучан 
і гостей міста з маловідомими 
сторінками історії Луцька, а та-
кож із його знаменитими жите-
лями. Надалі екскурсії відбува-
тимуться щотижня. 

Заняття у майстерні

На професії, яких навчає Ковельське 
ПТУ, завжди є попит 

Біда постукала у двері В’ячеслава 
й Ірини Лисиків із Володимира-
Волинського у жовтні минулого 
року, коли в їхньої меншої донечки 
Ангеліни лікарі діагностували рак 
м’яких тканин ІV ступеня. Відтоді ді-
вчинка вже не відвідує рідну другу 
школу, а її вчителькою стала ненька 
Ірина Володимирівна, котра дні й 
ночі проводить із нею в обласному 
онкодиспансері. 

— «Не переживай, матусю, по-
сміхнись і потримайся за гілочку, як 
і я, й усе буде добре», — підбадьорює 
перед черговою хіміотерапією донь-
ка, — з хвилюванням розповідає 
мама хворої дівчинки, вчитель по-
чаткових класів і керівник гуртка у 
центрі позашкільної освіти. — А як 
ми можемо не переживати, коли за 
неповних вісім місяців Ліна отрима-

ла вісім опромінювань? Чи витримає 
чергове? Зараз, дякувати Богу, ситу-
ація покращилась, але ще до грудня 
лікуватимемося. Медики кажуть, що 
у доні є шанс повністю позбутися 
недуги, але їй лише на підтримуючу 
терапію, яка триває зараз, потрібно 
понад 20 тисяч гривень. За час ліку-
вання ми обходилися власними за-
ощадженнями і рідних, але й вони 
вже вичерпалися. 

Про нашу біду дізналася луць-
ка художниця Тетяна Мялковська, 
котра, щоб допомогти онкохворим 
дітям, організовує благодійні ви-
ставки, — продовжує розповідь пані 
Ірина. — Бачили б ви, як зраділа до-
нечка, коли їй запропонували на ви-
ставку, що звалася «Мої мрії», нама-
лювати картину. На ній уявила себе 
лікарем, що допомагає таким діткам, 
як і вона. А ще Ліна зобразила анге-

ла, котрий береже її. Також нам вирі-
шили допомогти місцеві волонтери. 
Вони в обласній бібліотеці, де експо-
нується чергова виставка місцевих 

фотохудожників, поставили скринь-
ку і збиратимуть благодійні гроші на 
лікування. А недавно до Ангеліни 
приїжджали телеоператори із ЗІКу. 
Вони розмовляли з доцею, відзняли 
її казкових героїв, яких вона зліпила 
з пластиліну, а згодом «оживлять» їх 
і покажуть мультик. 

Коли я побачила в Інтернеті 
світлину, на якій Ліна зображена у 
біленькій хустинці, з голубими, мов 
льон, оченятами, що випромінюють 
світлу радість (бо фотографувалася 
того дня, коли збиралась додому), то 
подумала: нехай ця дівчинка частіше 
усміхається і скоріше одужає. 

Всі, хто бажає допомогти Ан-
геліні, можуть переказати кошти 
на картку її тата В’ячеслава Лиси-
ка у «ПриватБанку» за номером 
6762468317184368. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Вироби учнів ПТУ

Третьокурсник Сергій Хмелюк за роботою


