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Краща учнівська газета
Майже п’ять років промайнуло з того часу, коли у вищому професійному училищі
№25 міста Хмельницького було
створено Учнівську Республіку
«Майбуття Поділля», обрано
президента, затверджено комітети, визначено їхні функції, а
ще створено учнівську газету —
«25 ПЛЮС».
За
короткий
час
газета
(теперішній редактор, другокурсниця
Анна Трембач (на фото) стала однією
із кращих не лише в регіоні, а й далеко
за його межами. Свідчення цього –
нагороди Національної спілки журналістів та Національної академії педагогічних наук України – дипломи
лауреата ХІІІ, ХІV та ХV Національних конкурсів шкільних газет.
До складу редколегії входить шість учнів. Це Анна Трембач, Галина Семенюк, Андрій Таранціца, Оксана Глега, Ліза Юрчук, Максим Павлюк (консультант,
редактор літературний Олена Лиса), які роблять все,
аби видання було цікавим, читабельним.
На сторінках «25 ПЛЮС» друкуються не тільки
учні, але й педагоги. Заслуговують на увагу і фотоілюс-

трації газети. А нещодавно радісна
звістка прийшла в училище...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді підбили підсумки обласного заочного конкурсу молодіжних газет «Нова преса» серед учнів
професійно-технічних навчальних
закладів. Мета якого – розвиток молодіжної преси, виявлення журналістських талантів та здобуття навичок у
галузі журналістики. У конкурсі взяли
участь 25 професійно-технічних навчальних закладів області.
Журналістський хист учні продемонстрували в конкурсних роботах,
серед яких учнівські газети, статті, фото-, радіо- та відеорепортажі.
Серед кращих матеріалів, що показали високий
рівень підготовки учасників, їх журналістської майстерності – роботи учнів нашого училища. Як кращу друковану і електронну газету (за змістовність, наповнення та яскраве дизайнерське рішення) «25 ПЛЮС» відзначено дипломом І ступеня. ВІ-ТАЄ-МО!

Члени учнівського парламенту.

Знайомі незнайомці

Вийшла переможцем

О

ксана Шатковська – учениця третього курсу ВПУ-25
м.Хмельницького. Вона гарно навчається, бере активну участь у громадському житті.
Нещодавно Оксана представляла нашу область на ІІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії
«Секретар керівника». Він відбувся на базі Міжрегіонального
вищого професійного училища зв’язку м.Києва. «У змаганні
взяли участь 26 учасників – переможців регіональних конкурсів фахової майстерності, – каже Оксана Шатковська. – Всі вони презентували свій навчальний заклад, показали професійні
знання, уміння та навички».
За участь у конкурсі Оксана нагороджена дипломом Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України та цінним подарунком.

Події нашого життя
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Турнір пам’яті
визволителів
За традицією на спортивній базі
нашого училища відбувся турнір з
настільного тенісу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
та загальноосвітніх шкіл обласного
центру, присвячений 69-ій річниці
визволення міста від німецькофашистських загарбників та пам’яті
Проскурівського підпілля, на приз
«НЕСКОРЕНА МОЛОДІСТЬ».
Напередодні змагань в училище завітав учасник бойових дій, інвалід Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох бойових орденів та медалей,
учасник штурму Берліна Микола Рязанцев. На учнівський лінійці Микола Тимофійович наголосив на важливості перемоги Радянської Армії над фашизмом для
історії людства, зупинився на героїзмі рядових солдатів
і легендарних полководців, які визволяли Україну загалом і Хмельниччину зокрема.
Він нагадав про подвиг нашого земляка Володимира Майборського, який своїм тілом закрив амбразуру дзота і залишився живим.
В цей день воїн-визволитель провів урок мужності
зі старшокурсниками навчального закладу. Розповів
про бойовий шлях, який пройшов у суворі роки Великої Вітчизняної, відповів на запитання юних друзів.
Майстер-вихователь, голова учнівського профкому
Наталія Петрівна Пенделюк, учениця третього курсу
Таня Нестерук вручили ветерану квіти і подарунки і

На учнівській лінійці виступає
Микола Рязанцев.
подякували за роботу із патріотичного виховання молоді. А Микола Тимофійович побажав учасникам тенісного турніру вдалих стартів і перемог.
Відкрив змагання директор училища, заслужений
працівник освіти України, кандидат педагогічних наук
О.О.Гаврилюк.
У впертій боротьбі першість здобула команда вищого професійного училища №25 м.Хмельницького,
друге та третє місця дістались Хмельницьким професійному ліцею та центру професійно-технічної освіти
сфери послуг. Переможці у командних змаганнях
отримали перехідний приз та грамоти.
Валерій МАРЦЕНЮК.

На фото: під час змагань;
команда наших переможців.

Слово старшокурснику
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Для підготовки робітничої
зміни
Роздуми старшокурсника, майбутнього
випускника (професія «Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування»)
Максима ПАВЛЮКА

Моє дитинство і юність
пройшло в селі Катеринівка
Хмельницького району. Від найдорожчих мені людей – батьків
– узнав перші уроки добра, любові до ближнього. Ще з дитинства мав уявлення про професію
електромонтера (мій батько
вже багато років працює електромонтером у Хмельницькому
райавтодорі).
По закінченні дев’яти класів Ставчинецької школи вирішив вступити у вище професійне училище №25 міста Хмельницького й здобути там професію
– електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
З перших днів мені сподобалося у ВПУ, бо в його стінах все заохочує до знань – багатий книжковий фонд бібліотеки, затишна читальна зала, сучасний навчальний
корпус, де розміщені кабінети і
лабораторії, навчально-виробничі
майстерні.
В училищі створений навчально-тренувальний центр, де учні
навчаються за новими технологіями. Між іншим, аналогічні центри
створені у 14 навчальних закладах
України.
До наших послуг – їдальня,
спортивний зал, де займаються у
секціях під «пильним оком» досвідчених тренерів юні спортсмени. А
на видному місці – численні кубки,
почесні грамоти, дипломи, інші
трофеї, здобуті учнями на міських,

обласних, всеукраїнських спартакіадах. До речі, за ініціативи Учнівської Республіки вже обладнана радіостудія «Відлуння». Настала черга музейної зали історії ВПУ №25,
у якій помітне місце займуть експонати про кращих спортсменів і їхні
нагороди.
Наші самодіяльні митці неодноразово були переможцями і лауреатами престижних конкурсів народної творчості. У гуртожитку
створено також гарні умови для
навчання і відпочинку.
* * *
Мені приємно, що директор
училища, кандидат педагогічних
наук, заслужений працівник освіти
України Олег Олександрович Гаврилюк, його заступники, викладачі
та майстри виробничого навчання
роблять усе, щоб готувати не
лише потрібних на ринку праці
спеціалістів, а й справжніх патріотів.
В різноманітних заходах беруть участь не тільки педагоги, а й
ми – учні старших курсів. Так, в
грудні в нашому училищі відбувся
тиждень професії електромонтера.
Його приурочили до Дня енергетика та сторіччя електроенергетики
Хмельниччини. У тижні взяли
участь викладачі, майстри в/н та
ми, майбутні фахівці з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
Під час тижня проводилися
відкриті уроки виробничого навчання і брейн-ринг. Гарно попрацювали під час тижня мої друзі
Євген Окулик, Олександр Вонсович, Андрій Семенов, Іван Гурський, Олександр Романов, Давид
Ліщинський. А майбутні електро-

монтери Владислав Шимонюк і
Артем Морозов (на цьому фото)
своїми руками змайстрували трансформатор Тесла. Це унікальний
прилад, який виробляє найвищу
напругу при високій частоті. Трансформатор Тесла використовується
сьогодні в різних приладах, пов’язаних із радіо і телебаченням. Як
кажуть, можемо, якщо поставимо
мету перед собою…
…Швидко збігає останній рік
навчання в рідному училищі. Ми
захистимо дипломні роботи і вступимо у доросле життя. Але в нашій
пам’яті залишаться назавжди найкращі роки навчання у ВПУ №25
— де педагоги, майстри своєї справи, постійно вдосконалюють навчально-виробничий процес, заради
нас, майбутньої робітничої зміни.

Події нашого життя

МАСЛЯНА: весела і яскрава
Масляна — давнє українське свято, яке
символізує перемогу Весни над Зимою. Звідси й
усім відомі символи: опудало Масляної,
млинці, маленькі круглі сонця, і, звісно,
ігри та змагання.
На календарі — середина березня, а на вулиці по
коліна снігу. Зима ніяк не хоче поступатися місцем весні. Але, незважаючи на погоду, учні вищого професійного училища №25 м.Хмельницького з розмахом відзначили веселу Масляну. Були і млинці, і чай, і пісні, і цікаві
конкурси. Найбільш активні учасники змагалися у влучності, кидали паперові сніжки, бігали навипередки з повітряними кульками, перетягували канат. Свято видалося веселим, і ще більше згуртувало наш учнівський колектив.
Фото Олени ЛИСОЇ і Анни ТРЕМБАЧ.
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Знайомство зблизька

ЛІЗА ЮРЧУК: «Люблю
Лізу Юрчук помітили в училищі ще з перших
днів навчання. І не тому, що вона брала участь
у Дні Знань, в цій симпатичній дівчині уже тоді
вбачалася креативність і сміливість…
- Лізо, ми знаємо,
що ти – одна з найкращих у навчанні за
підсумками І семестру, провідна солістка
самодіяльності, віцепрезидент Учнівської Республіки. Де
беруться сили, час на
все це?
- Великий вплив на мене мала мама, Світлана Володимирівна. З дитинства вона прищепила мені такі
риси, як працелюбність, відповідальність, повагу до
оточуючих. Ще в школі я не пасла задніх – любила
малювати, танцювати, займатись вокалом… З другого
класу почала ходити в художню школу до класу малювання. Закономірно, що згодом вступила до ВПУ №25
навчатись на живописця.

- ВПУ №25 – це мій свідомий вибір, гарний старт
успішного життя. Училище мені дає багато. Тут працюють високопрофесійні, творчі викладачі, яких об’єднує любов до нас, учнів, почуття обов’язку, відданість
педагогічній справі. Так, я планую навчатися далі в
Польщі, в Академії вишуканих мистецтв, на факультеті дизайну.

- А щодо сил, яких потрібно так багато?
- Я не витрачаю багато сил. Можливо, тому що
займаюсь тим, що мені до вподоби. Проте бувають і
моменти, коли дійсно важко, але я підбадьорюю себе
тим, що те, чим я займаюся, цікаве і піде мені на користь.
- Ти думаєш продовжити навчання по закінченні училища?

- А що б тобі хотілось заспівати? Хто твій кумир?
- Одразу і не скажеш - може, моя пісня ще не написана. Не дуже хочеться повторювати інших.

Під час обласного пісенного конкурсу.

- Учні та педагоги в захваті від виконання тобою пісень. Усім запам’яталася, наприклад, твоя
пісня – девіз Учнівської Республіки. Це було професійно і, як зараз кажуть, досить «круто».
- Сподобалось, до речі, не лише нашим глядачам, а
й журі обласного конкурсу «Кращий актив ПТНЗ» (а
там ми стали переможцями). Пісня-девіз «Майбуття
Поділля» в аранжуванні Станіслава Петровича Кравчука сучасна, молодіжна. Ми ніяк не можемо позбутись
трафарету офіційних гімнів.

Знайомство зблизька

7

неординарні рішення»
Хоча, скажу, я брала участь у багатьох конкурсах, таких як «Співоче
Поділля», «Міс-Хмель-ницький2011». Щодо кумирів, то у мене їх
немає. Кажуть, ідеалів не існує,
але моя мама для мене справжній
ідеал!
- Ти була помітною постаттю у передвиборній кампанії під
час виборів учнівського президента. Хвилювалася?
- Так, було і таке. Взяти
участь у виборах мене спонукали
одногрупники. Вирішила спробувати, і в результаті стала другою і
віце-президентом.
Особливих хвилювань не було, адже головне – участь, а не перемога. Але й у віцепрезидента, який відповідає за культурно-масовий напрям, турбот вистачає. Думаємо, як зробити роботу
радіостудії «Відлуння» такою, щоб всі чекали її випусків.
- Які риси характеру людей ти не сприймаєш?
- Нервозність, жадібність, заздрість, лицемірство –
як на мене, це найгірші риси людини.
- А яке твоє ставлення до нашого грудневого
матеріалу «Кохання привселюдно... на двох?»
- Ти, Галю, багаторічний кореспондент учнівської
газети, висвітлила більше дівочу проблему. І я цілком з
тобою згодна. Ну, яка думка може бути, перш за все, у

В команді «Палітра».
хлопців, про таку показушну любов? Такі дівчата не
поважають себе, інших. І цим все сказано.
- Лізо, а що тебе гнітить, засмучує?
- Мене гнітить те, що я не завжди залишаюсь почутою…
- Що б ти хотіла побажати своїм одноліткам?
- Бажаю, щоб кожен з них ніс, перш за все, у собі
добро та щастя. Бажаю бути цілеспрямованими та впевненими у собі та своєму майбутньому.

Розмовляла
Галина БРОШНЕВСЬКА,
кореспондент «25 ПЛЮС».

Сміливі й креативні роботи
Лізи ЮРЧУК

Від редакції. А на які роздуми наштовхнули вас ці відповіді?

Сторінка мандрівника
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Цей чарівний зимовий Крим
(своїми враженнями ділиться Галина Семенюк,
першокурсниця, майбутній живописець)
них спогадів та мрій. Гора ця називається Аю-Даг. Вона має вигляд
ведмедя, який нахилився, щоб напитися води з моря. Взимку АюДаг одягає білу шубку, і тому стає
ще прекраснішим.

КРИМ… Що це за місцевість і
які там краєвиди?
Звісно, дехто з вас ще не бував
у цьому прекрасному місці. Але
якщо ви там все ж побуваєте, то
їхати назад вам буде дуже важко,
важко розставатись з такою красою. Краєвиди в Криму надзвичайно приємні, і особливо взимку. Вже
в лютому на його території можна
знайти перші квіти весни — підсніжники. Звичайно, у Криму тепліше,
і тому зима триває менше, ніж у
нас. Опади взимку випадають мало
не щодня, і все це завдяки горам,
адже гори затримують холодний
вітер.
Гори в Криму дуже красиві,
найвища з них — Роман-Кош заввишки 1543 метри. Але є одна, яку
люблять усі діти, бо це гора приєм-

У легенді про Аю-Даг розповідається, що колись на березі Криму
жили лише дикі звірі. Їхнім ватажком був Аю-Даг. Якось він знайшов
і удочерив маленьку дівчинку. Вона росла, її любили усі звірі. Але
одного дня дівчина попливла з
юнаком, і Аю-Даг захотів випити
усе море, щоб повернути дівчину.
Він завмер та зробився горою.
Я думаю, зимовий Крим гарніший за літній, тому що у цю пору
менше туристів і можна дізнатися
про півострів значно більше.
* * *
В Криму дуже багато полів з
виноградом, з ягід якого роблять
чудові вина. Деякі з них насправді
лікувальні.
Лаврові кущики зеленіють
серед білого снігу, а ніжний аромат
лавру додає повітрю свіжості. Ці
кущики безпечні для людини, а от
родичка лавру — лавровишня —
отруйна для людей. До речі, її легко переплутати зі звичайними лавром, адже лавровишня має плоди,
які нічим не відрізняються від пло-

дів лавру. …Про Крим можна розповідати вічно, бо він наповнений
красою і казковістю. А його краєвиди залишаться у серці тих, хто
ступив на цю землю. Гори, ліси,
море — усе це велике серце нашого
Криму. Звичайно, він бачив чимало
туристів, але і далі буде вітати нових гостей з доброю усмішкою. І
сумувати за тими, хто побував у
його серці.
Але я впевнена, вони, як я, ще
не раз ще побувають у цьому казковому місці.
На фото: автор.

Читач-газета-читач
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Майте совість, ДІТВОРА!
«Кохання привселюдно…
для двох»
- стаття під таким заголовком,
надрукована в грудневому номері
газети, викликала чималий інтерес у
наших читачів. Ось лише невелика
частина їхніх відгуків...

***
Я, учениця ІІ курсу, цілком згідна з
опублікованою статтею. І не вважаю, що
це пристойно. Навчальний заклад повинен залишатись навчальним, а свої стосунки потрібно показувати в іншому місці.
***
На мою думку, це неповага до оточуючих — педагогів, учнів. І займатися цим потрібно в
інших місцях, поза межами училища. Тож майте совість, ДІТВОРА!
***
Яка кому різниця, що хтось цілує кохану людину?
Якщо люди кохають одне одного, вони не мають чого
соромитися.
Олег.
***
Вважаю, що немає нічого поганого у публічному

Редактор:
Анна ТРЕМБАЧ
Над номером працювали:
Максим ПАВЛЮК, Галина
СЕМЕНЮК, Влад СТОРОЖУК,
Галина БРОШНЕВСЬКА
Адміністратор сайту:
Максим СЕРДЕГА

Г.БРОШНЕВСЬКА,
«25 ПЛЮС», грудень 2012 року
Протягом останніх двох місяців, я (і всі, хто навчається, працює в училищі) спостерігають дві парочки, що
постійно цілуються. І роблять вони це так захоплено, що
мені робиться якось незручно. Ловлю себе на думці, що
вже перетворилась на бабу-буркотунку (хоча мені ще
зарано). Але ж хтось явно переплутав наш навчальний
заклад зі своєю спальнею…
Розумію, для закоханих весь світ перестає існувати,
і хочеться просто не відриватися одне від одного. Нема
бажання когось тут повчати, засуджувати — кожен має
право поводитися так, як він вважає за потрібне. Але усе
ж таки я проти привселюдного кохання. .
...І навіщо захоплено цілуватися у всіх на видноті,
якщо своє кохання можна висловити одним лише поглядом? Навіщо виставляти всюди спільне фото, якщо ви і
так знаєте, що разом? І навіщо писати на асфальті, стінах зізнання в коханні, якщо найкраща демонстрація
ваших почуттів — це турбота і уважне ставлення одне
до одного? А цього аж ніяк не намалюєш.

прояві любові. Але ці прояви повинні бути
у межах розумного.
***
Отаке привселюдне кохання дратує мене (і
оточуючих теж).
***
А мені все одно, і зовсім не хвилює, як
вони (закохані) це все роблять і де вони це
роблять. Другокурсник.
***
На мою думку, таке кохання нікому не потрібне.
Це негарно, цілуватися перед очима інших людей. Виявляти свої почуття можна по-різному. Наприклад, влаштовувати одне одному сюрпризи.
***
Я критично ставлюсь до показухи, і мені це неприємно бачити. Особисте повинне бути особистим, а
виносити його напоказ — це негарно!
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А ви не знали?

Гороскоп ароматів
Відомо, що на характер людини
впливає те сузір’я або та стихія, під
покровительством якої вона народилась. Знаючи ці особливості людини,
можна навчитись краще її розуміти…
А допоможе нам у цьому ще одна
стихія — гармонія ароматів.
Наприклад, Козероги віддають перевагу
холодним і гіркуватим запахам. Їм подобається
камелія, але зачарувати Козерога може і жасмин.
Водолії небайдужі до елегантних ароматів,
особливо, до запахів троянди і цитрусових, котрі їх одночасно і п’янять, і заспокоюють.
Рибам подобаються квіткові запахи — біла
лілія, троянда, тубероза, мирт, а також свіжі —
китайський лимонник і аромати цитрусових. А
ось запах мімози надихає їх на нові справи.
Овни полюбляють класичні запахи із сильно вираженим ароматом. Гострі
нотки цитрусових, особливо лимона активізують їхню уважність
і наполегливість.

троянди і конвалії. Свіжі цитрусові запахи позитивно впливають на їхню психіку та підсилюють зібраність.
Раки віддають перевагу весняно-літнім,
квітково-фруктовим ароматам. А ось жасмин
дає консервативному Ракові сили.
Леви вважають ідеальною комбінацію квіткових і класично-елегантних складових. Свіжий запах нарциса дає Левові натхнення і розвіює його похмурі думки.
Діви занадто практичні. Але сильні квіткові аромати, зокрема, цитрусових, здатні перетворити їх на романтиків.
Терезам рекомендують фруктові і солодкі
аромати, щоб підсилити впевненість у собі. Зазвичай, Терези віддають перевагу трояндам і
фрезіям.
Скорпіони люблять вишуканий аромат
нарциса, а ось цитрусові стимулюють їх духовну силу. Холодні цитрусові і чуттєві квіткові нотки — для них найприємніші.
Стрільцям подобається екзотичний різкуватий аромат рідкісних
квітів і тропічних фруктів. А запах
цитрусових діє на них, як жива
вода.
Підготував М.В.СІМЧУК,
викладач, інженер з
охорони праці.

Тельці схильні до романтики. Навіть гілочка бузку може
запаморочити їм голову, тому
саме квітково-солодкі ноти для
них найприємніші.
Близнюкам подобаються
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