
На підступах до посвяти. 

ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП «ДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЬ!» 

 

Майбутні електрогазозварники: солідна професія, солідні учні 

 

Цього року столяри відкрили нову методику навчання: «зворотній вектор» 

називається. Суть: навчи педагога, нехай повторює за учнями. 



 

У піддослідні кролики експерименту потрапив директор. 

Півучилища збіглось подивитися, як він буде пилку ламати. 

Але наш директор не з таких! Він – природжений столяр: зняти стружку з учня-

порушника – легко! Відпиляти дощечку – та без проблем! 

 



 

Майбутні кухарі: скромні такі, ще пересоленого борщу не варили, 

пересмаленого вовка не куштували… 

 

 

А це – їхні трохи молодші колеги. Ну, як завжди, молодшенькі більш «продвинуті» 

та розкуті, за що і отримали перше місце. 



 

 

Майбутні автослюсарі якимось чином довідались, що вони – обрані. 

Серйозні, зосереджені. Ох, нелегко бути кандидатом у всевишні і всемогутні!.. 

 

Самопрезентація майбутніх мулярів: чітко, без зайвих слів і переконливо. 

По-дорослому. Як належить справжнім чоловікам. 



 

Вишукано й по-діловому. А як інакше? Професія секретаря зобов’язує! 

 

Ліричний відступ на тему «Ми не повинні чекати милостей від долі. 

Виростити долю власноруч – наша задача»: 

Майстер в/н Мартиненко Н.О. з майбутнім нашим (нашим!) абітурієнтом. 



ПАРАД ПЕРШОКУРСНИКІВ 

 

 

За лаштунками свята: робочий момент підготовки. 

Тс-с-с! Саме підходяща ідея в голові народжується!.. 

 



 

 

Бач, як хлопці єдину дівчину бережуть! 

Відразу видно: що до професії – то ще вчитися і вчитись, але група вже є. Факт! 

 

Слюсарі з ремонту автомобілів-електрогазозварники серйозні, 

як і належить майбутнім автомобільним богам 



 

Майбутні кухарі у передчутті смачних котлет-соусів, 

приготовлених власними силами 

 

Молодші спеціалісти… Усе бачили, усе перепробували, нічим уже не здивуєш. 

І знають вони, аксакали кухарської справи, що котлети бувають смачними, 

а бувають і пересмажені… і добре, як не до стану головешки! 



ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ДОБРИХ МОЛОДЦІВ ТА СМІЛИВИХ ДІВЧАТ 

 

Манна каша! Радість наша!!! 

 

 

І шини не витримали… Понадувались! 



 

Столяр. Дошка. Цвяхи. Молоток. Переможе столяр. Без варіантів! 

 

 

Знайомтесь: Сашко. Майбутній муляр, раціоналізатор і зірка кавеенів. 

 



 

Приємний сюрприз для секретарів-обліковців 

 

 

Головні судді посвяти – старшокурсники. «Ану-ану… чого варті ці новенькі?..» 

Старші товариші – як старші брати: їх за гривню, двадцять не підкупиш! 



І НАРЕШТІ – ДИСКОТЕКА! 

 

Училище своїх учнів оберігає на всі сто! 

Наталія Петрівна, Світлана Миколаївна та їхні грізні вовкодави. 

 

 

Феєрверк на сон грядущий 


