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Життя

Нововолинськ починався з «бурси» 

На Волині започатковують благодійну 
акцію «Меценати для солдата» 

У Луцьку на зимових канікулах відпочивали діти з Луганщини 

Колись давно, ще на початку 50-х 
років, у Прибузькому краї розпо-
чалося будівництво вугільних шахт, 
до якого були залучені спеціалісти й 
молодь як Львівщини, Рівненщини, 
Волині, так і з інших куточків  Радян-
ського Союзу. Тому виникла гостра 
проблема підготовки професійних 
шахтарських і будівельних кадрів. 
Саме з цією метою була відкрита 
гірничопромислова школа тоді ще 
у робітничому селищі, а згодом 
— місті Нововолинськ, у яке воно 
перетворилося. Серед професій, 
затребуваних у народному госпо-
дарстві, були помічник машиніста 
гірничих комбайнів, машиніст-мото-
рист шахтних машин та установок, 
електрослюсар, арматурник-бетон-
ник, сантехнік-монтажник, муляр-
лицювальник, штукатур-фасадник, 
робітник машинних справ. Усього з 
1953 по 1962 роки ГПШ № 1 щороку 
готувала біля 200 кваліфікованих 
робітників. Із часом школа пройшла 
кілька реорганізацій, і сьогодні 
це вище професійне училище № 1 
«Нововолинське». 

— Будівництво Нововолинська 
починали випускники нашого учи-
лища, — розповідає викладач спец-
дисциплін, спеціаліст вищої катего-
рії, старший викладач і відмінник 
освіти Людмила Попова, за плечима 
якої 34 роки стажу. — Першими бу-
дівлями були бараки біля автовок-
залу. Оскільки 50-і роки стали періо-
дом відбудови країни після війни, то 
спеціалістів на той час катастрофічно 
не вистачало. Саме з цією метою була 
започаткована школа, яка з часом 
реорганізувалась у ВПУ № 1 «Ново-

волинське». Викладачем будівельної 
справи та людиною, під керівни-
цтвом якої почалась розбудова міста, 
був військовий льотчик із Ленінграда 
Олександр Образовський. 

До речі, всі будівельні й оздо-
блювальні роботи у стінах училища 
також виконані руками учнів. Їхні ро-
боти можна побачити не тільки у Но-
воволинську, а й поза його межами. 
Зокрема, хлопці діляться досвідом зі 
спеціалістами Німеччини та Польщі. 
Сьогодні не можна не згадати буді-
вельника Петра Адамчука, який на-
вчався в училищі. Його роботи мож-
на побачити у монастирі, який він 
розписував. А ще у місті нещодавно 
пройшла виставка картин митця. Ко-
шти, виручені за роботи, Петро пере-
рахував бійцям АТО. 

У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
БІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ 
ЧОЛОВІКИ 

— Вміти правильно та зі смаком 
сервірувати стіл, презентувати стра-
ву, допомогти зробити вибір із меню, 
«начаклувати» смачний і різнома-
нітний асортимент алкогольних і 
безалкогольних напоїв, приготувати 
холодні та гарячі страви, виготовити 
кондитерські вироби — всіма цими 
й багатьма іншими навиками воло-
діють справжні майстри ресторан-
ного бізнесу — кухарі, кондитери, 
бармени й офіціанти, — ділиться 
викладач спецдисциплін, спеціаліст 
вищої категорії, відмінник освіти 
Галина Ненько. — На базі нашого 
училища ось уже чимало років го-
тують професійні кадри за цими 
спеціальностями. Робити змішані 

безалкогольні напої студенти вчать-
ся у лабораторії. Попрактикуватися 
мають можливість у нашій навчаль-
но-виробничій дільниці кафе «Орхі-
дея», яке є гордістю ВПУ й окрасою 
міста. Випускники працюють і дале-
ко за межами області. Деякі навіть за 
межами України. Одна випускниця 
проживає і трудиться в Росії, у не-
величкому містечку Барвиха, що 
під Москвою. Вона адміністратор 
ресторану. Коли почався конфлікт 
України з РФ, дівчина переживала, 
що це відобразиться на ставленні до 
неї і вона буде змушена покинути 
роботу. Але відвідувачам адміністра-
торка настільки сподобалася своєю 
привітністю і професіоналізмом, що 
більшість із них, дізнавшись про те, 
що вона українка, стали ласкаво на-
зивати її «бандерівочкою». А взагалі, 
у ресторанному бізнесі в якості об-
слуговувального персоналу більш за-
требувані чоловіки. Підприємці мо-
тивують це тим, що дівчата віддають 
перевагу родині й робота для них 
відходить на другий план. До того ж і 
більшість клієнтів висловлює бажан-
ня, щоб їх обслуговували чоловіки.

СТУДЕНТИ РЕМОНТУВАЛИ 
ТЕХНІКУ ДЛЯ 51-Ї ОМБР 

— Зростання кількості машин-

ного транспорту сприяє збільшенню 
кількості СТО, а разом з тим є по-
треба в залученні кваліфікованих 
кадрів, — ділиться майстер вироб-
ничого навчання Віктор Гнедько, за 
плечима якого 23 роки стажу в учи-
лищі. — Наші хлопці досить успіш-
но вчаться майстерності ремонту 
автомобілів, застосовуючи новітні 
технології. Дехто заснував власні 
автосервіси. Коли починалась АТО, 
хлопці із задоволенням ремонтува-
ли техніку нашим військовим із 51-ї 
ОМБр. 

НОВОВОЛИНСЬКІ 
ВИШИВАНКИ РОЗКУПОВУЮТЬ 
НА ЯРМАРКАХ 

— На базі училища навчають 
кравецької та вишивальної справ, 
— каже викладач спецдисциплін, 
спеціаліст ІІ категорії, переможець 
обласного конкурсу серед викладачів 
професійно-технічної освіти Наталія 
Ошкалюк. — Вишиванки успішно 
конкурують із роботами інших захід-
них вишивальниць. Неповторні орна-
менти, вишиті гладдю, хрестиком, 
мережкою, бісером і машинною ви-
шивкою, можна побачити на сукнях, 
блузах та спідницях, що мають ве-
личезний попит. Окрім того, дівчата 
вчаться моделювати одяг, розробляти 

нові конструкції та шити постільну 
білизну й асортимент легкого одягу. 

ПОЄДНАЛИ НАВЧАННЯ 
ІЗ ДОПОМОГОЮ СИРОТАМ 

— Я навчаюся на 2-му курсі на 
кухаря-кондитера, — каже голова 
учнівського самоврядування Олена 
Деркач. — Навчання поєдную з во-
лонтерською діяльністю і створен-
ням різноманітних проектів, один 
із яких має назву «Допоможемо ді-
тям-сиротам». У його рамках зібра-
ли іграшки і передали їх у дитячий 
центр. Також здійснили добровіль-
ний збір коштів для допомоги воїнам 
АТО, за які були закуплені рації. 

«ГОРДЖУСЬ, ЩО ПРАЦЮЮ 
У «БУРСІ» 

— Професійні училища завжди 
називали «бурсою». Слово «бурса» 
означає «нижче духовне училище», 
я ж горджуся, що працюю у «бурсі», 
— з посмішкою каже викладач гірни-
чих дисциплін Тамара Харевич. — За 
61 рік свого існування училище ви-
пустило більше ніж 50 тисяч високок-
валіфікованих спеціалістів для вугіль-
ної, харчової, будівельної та швейної 
промисловості міста й регіону. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Волинський обласний коорди-
наційний центр допомоги бій-

цям АТО започатковує благодійну 
акцію «Меценати для солдата». 
Основним її завданням є залучен-
ня максимальної кількості підпри-
ємців та представників бізнесу, 
громадських організацій, установ 
та благодійних фондів для під-
тримки учасників АТО. 

Суть акції дуже проста. Під-
приємець, який готовий надати 
безкоштовну послугу або послуги 
воякам АТО та їхнім родинам, по-
відомляє про це Волинський центр 
допомоги бійцям АТО. У центрі 
відповідно до потреб видавати-
муться сертифікати на ту чи іншу 
послугу. У свою чергу центр буде 
презентувати підприємцям сим-
волічну відзнаку «Меценати для 
солдата» і популяризуватиме їхню 
діяльність як меценатську, що опо-
середковано слугуватиме як рекла-
ма для їхнього бізнесу. Так, за їх-

ньою згодою інформація про таку 
благочинність буде розміщена на 
відомих обласних та загальнодер-
жавних волонтерських інтернет-
ресурсах і поширена у ЗМІ. 

Сьогодні має значення будь-
яка підтримка — це може бути по-
слуга, знижка, картка постійного 
клієнта, подарунковий сертифікат 
та інше. 

На зимових канікулах у Луцьку 
побувало 20 дітей із загально-

освітньої школи № 2 міста Кремінна 
Луганської області. Про цей візит 
була домовленість між губернатора-
ми Волині та Луганщини. Для гостей 
організували змістовний відпочи-
нок. Зокрема, вони відвідали Луць-
кий замок, Волинський краєзнавчий 
музей, оглянули Старе місто, побу-
вали у садибі Косачів у селі Коло-
дяжне, Зимненському та Жидичин-

ському монастирях. 
Крім того, для дітей організува-

ли спілкування з однолітками, від-
відування розважальних закладів, 
ознайомлення з різдвяними тради-
ціями нашого краю. 

Як розповіла учитель історії та 
правознавства Галина Білоус, яка 
супроводжувала школярів, їхня по-
їздка на Захід не перша. 

— Ми майже кожного року, по-
чинаючи з 90-х років, буваємо на 

Західній Україні, — каже Галина 
Іванівна. — Саме на Різдвяні свята 
відвідували Тернопільщину, Івано-
Франківщину, минулого та поза-
минулого років були на Закарпатті. 
Дуже хочеться до вас потрапити 
знову, але влітку, бо начувані про 
Світязь, Шацькі озера. 

На запитання, що найбільше 
сподобалося на Волині, відповіла, 
що Зимненський та Жидичинський 
монастирі. 

— Діти разом із монахами го-
тували вечерю, товкли мак, горіхи 
— ці враження у них залишаться 
надовго, — впевнена учителька. — 
Мені дуже сподобалося, коли нашим 
дітям вручали вишиванки і такий 
чудовий концерт нам показали! Я 
була у захваті. 

А ще кожен зі школярів Луган-
щини мав можливість одну добу по-
жити у родинах лучан. Гостинність, 
нові знайомства, сімейні різдвяні 
традиції також дуже вразили юних 
гостей зі Сходу. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Волиняни зібрали 
для нужденних понад 
1 млн грн 
Завершився Х Різдвяний благодійний телемара-
фон «Бог багатий милосердям», однак акція зі 
збору коштів для дітей-сиріт, малозабезпечених 
верств населення та дітей, чиї батьки загинули 
в АТО, продовжується. За весь час існування 
доброчинної акції було зібрано понад 1 млн грн 
пожертв для нужденних. 

Десять правоохоронців Волині 
вирушили у зону АТО 
Із собою вони взяли талісман — прапор Волинської 
області, який оберігатиме їх і нагадуватиме про 
рідну землю. Очолив групу оперативників начальник 
управління карного розшуку УМВС полковник міліції 
Геннадій Єпіфанович. На східних рубежах правоохо-
ронці будуть брати участь у наведенні громадського 
порядку та підтриманні стабільності на контрольова-
ній українськими військовими території, нестимуть 
службу на блокпостах, надаватимуть допомогу місце-
вому населенню тощо. 

 Майбутні будівельники

Діти відвідали музей-садибу Лесі Українки в Колодяжному

Вишиванки


