
Днями Театральний майдан 
у Луцьку перетворився на 
справжнісінький ярмарок. Тут 
свої вироби представили учні 
професійно-технічних училищ, 
ліцеїв, коледжів, технікумів. Усе 
це — в рамках свята професійно-
технічної освіти Волині. Чого там 
лише не було: і яскраві вишиванки, 
і неймовірні різьблені картини, 
якісні меблі з дерева та лози, 
гойдалки, глиняний посуд, мангали 
та підвазонники, а смаколиків — на 
всякий смак: від ковбаси й аж до 
короваю. 

Знайомство з ярмарком ми поча-

ли з намету Нововолинського ВПУ 
№ 11. Там чарівні панянки демон-
стрували патріотичні зачіски. Одна 
з них навіть не пошкодувала свого 
волосся, щоб пофарбувати його у 
національні кольори. 

— Головна мета сьогоднішньої 
виставки — заохотити майбутніх 
учнів. Адже нині на ринку праці 
багато юристів, економістів, бухгал-
терів. Але дуже мало людей, що во-
лодіють робітничими професіями, 
— каже учениця Нововолинського 
училища Світлана Заходякіна. 

Зазираємо далі — й знову тво-
рять нововолинці. Цього разу — 

вишиваний дивосвіт від місцевого 
вищого професійного училища. 
Весь крам створений руками учнів і 
майстрів. В асортименті — жіночі та 
чоловічі сорочки, спідниці, блузки, 
сукні, десятки рушників. 

— Ми цілий рік працюємо над 
новими виробами, адже в училищі 
маємо постійну виставку, — розпо-
відає Ірина Шостак, майстер вироб-
ничого навчання кравців. — Крім 
того, працюємо й на замовлення, ви-
шиваємо пасхальні та весільні руш-
нички, скатертини. 

Масштабно виглядала експо-
зиція Луцького ВПУ будівництва й 
архітектури. Його вихованці пред-
ставили художні вироби: картини, 

керамічний посуд і сувеніри, вирі-
зані з дерева дрібнички, розписані 
меблі й інше. Понад те, можна було 
побачити, як з’являються на світ 
глиняні глечики та миски, живопис-
ні пейзажі, різьблені картини. 

Чи не найбільше людей зібрало-
ся біля столярних, кованих і плете-
них виробів. Охочих придбати то-
вари — хоч греблю гати. Ще б пак, 
адже ціни суттєво нижчі ринкових. 
Садові гойдалки, мангали, лавки, 
корзини, глечики та меблі з лози — 
все це справа рук 15–16-річних ви-
хованців Ковельського професійно-
го ліцею. 

— У нас є кафедра лозоплетіння. 
Учні роблять різні речі, починаючи 
від дитячих іграшок, невеликих ко-
шиків і аж до шикарних крісел-гой-
далок та диванів, — каже Олександр 
Гусар, майстер виробничого навчан-
ня ліцею. 

Тим часом багатьох відвідувачів 
захоплює незвичної будови дитяча 
люлька. Пояснюють: це колиска на 
шарнірах, відтворена за зразком ста-

родавньої моделі. 
Далі потрапляємо у світ ме-

блів та інших виробів із дерева від 
Ковельського ВПУ № 5. Старший 
майстер училища пояснює, що в на-
вчальному закладі основний акцент 
— на деревообробній професії. 

— Наші учні постійно виго-
товляють продукцію на замовлен-
ня, от-от запустимо свій сайт, аби 
сповна представити їхні вироби. 
Асортимент дуже великий: май-
струють віконні та дверні блоки, 
лавки, табуретки, столи, стільці, 
дитячі парти, набори для дачного 
відпочинку, — розповідає старший 
майстер Микола Мороз. 

На виставці багатьох захоплює 
масивний комплект зі столу та лав, 
виконаний в українському стилі. 
Така краса невдовзі може доповни-
ти інтер’єр якогось кафе. Крім ме-
блів, представлені й художні роботи 
учнів — різні різьблені скульптури 
та рельєфні картини. 

Аромат домашньої ковбаски та 
короваю привів до експозиції Кол-

ківського вищого професійного 
училища. Як розповіла заступник 
директора з навчальної роботи Га-
лина Садюк, це один із найстаріших 
закладів професійно-технічної осві-
ти на Волині. 

— Ми готуємо трактористів-
машиністів сільськогосподарського 
профілю, слюсарів, кухарів-конди-
терів. Крім навчальних кабінетів, 
лабораторій, майстерень, маємо ще 
170 гектарів орної землі, ферму, де 
вирощуємо свині, вівці, коні. Також 
є тепличне господарство, де ростуть 
помідори, огірки, цибуля. У планах 
ще квіткове, — каже Галина Васи-
лівна. 

За всім цим спільно доглядають 
педколектив та учні, яких тут 436. Біль-
ша частина вирощеного йде на потреби 
їдальні училища, трохи продають. 
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У Луцьку — легкоатлетичний 
і велосипедний пробіг 
15 червня в обласному центрі Волині вперше від-
будеться загальноміська акція «Фізична культура і 
спорт — здоров’я нації». Під час заходу відбувати-
муться показові виступи спортсменів позашкільних 
установ і спортивних клубів міста Луцька, віктори-
на знавців спорту, розіграш лотереї тощо. Також 
стартує міжнародний легкоатлетичний і велопробіг 
«Дорога до свободи». 

У Луцькому зоопарку збирали 
речі для людей зі Сходу
Клуб власників тварин «Вуса, лапи, хвіст» і Луцький 
зоопарк організували збір речей для переселенців 
зі сходу України та Криму. Організатори кажуть, що і 
не сподівалися, що відгукнеться така кількість людей. 
Уже з самого ранку волиняни приносили пакунки 
з речами: одяг, взуття, постільну білизну, іграшки. 
Також кожен із відвідувачів звіринцю міг узяти участь 
у майстер-класах, конкурсі малюнка та пізнавальній 
вікторині. 

Народження глиняного посуду

Колиска з лози викликала справжнє захоплення у лучанок

Волинські училища показали своє вміння

Плетені вироби від учнів Ковельського професійного ліцею Добротні меблі, виготовлені учнями Ковельського ВПУ № 5


