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Ключем до знань відкриємо майбутнє!

Газета ВПУ №25

Вітаємо з новим
навчальним роком!
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Вересень - пора змін ...
Осінь- це завжди зміни… Змінюється світ, природа, змінюється людина,
змінюється її звичка дивитися навколо себе.
Світ застигає в очікуванні неймовірних перетворень. Життя скидає гарячі
літні оберти і набуває нового ритму, ритму тихого споглядання та насолоди кожним новим днем.
Осінь - надзвичайна пора року, яка приваблює кожного своєю таємничістю, неповторністю, загадковістю та величезною силою щирої краси. Вона несе
із собою переміни, які впливають на увесь навколишній світ.
Величезна сила стихії, яка наповнює красою та величчю духу, що викликає
лише найтепліші, найщиріші спогади, які змушують людину задумуватись над
своїм буттям та переглянути плани на майбутнє. Осінь повсюди: вона - у тихому шепоті листя на деревах, у поважних грозових хмарах, що от-от розродяться важкими краплинами дощу; вона – пориви холодного вітру, що неодмінно принесе з собою холод, зиму та спокій. А ще осінь - це неймовірна кількість золотого осіннього листя, теплого запаху, що так надихає на меланхолічний настрій, примушує творити, примушує вірити у казку, у незвідані подорожі, у далекі краї. Осінь - це завжди зміни: будь-які - позитивні чи негативні.
Зміни - завжди рух, рух до мети. А рух означає життя, життя, яке триватиме
постійно, яке приносить блаженний спокій у кожен куточок душі.
Осінь - це ковток свіжого повітря, що приходить, неначе благодать, після
спекотних літні днів, днів важкої праці. Це - пора урожаю, коли земля благословенна своїми дарами, віддячує людині за її працю.
Насолоджуйтесь осінню… Любіть життя…
Костенко Оксана (редактор-консультант)
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З Днем прапора, країно!
23 серпня наша країна відзначає свято свого найважливішого символу нації - День державого прапора. В особливо важкий та важливий час формування самосвідомості та самобуття нації, це свято стало символом відродження та єдності духу українського народу.
Представники адміністрації та учні Вищого Професійного училища №25 міста Хмельницького відвідали урочисті
заходи з нагоди святкування
Дня прапора.
Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України відбулася на майдані Незалежності України міста Хмельницького. Почесна місія здійняти синьо-жовтий стяг на головній площі міста цього року
була надана бійцям батальйону
добровольчого українського
корпусу правого сектору, добровольцю батальйону спецпризначення «Донбас»,
заступнику командира роти особливого призначення «Богдан» УМВС України у
Хмельницькій області.
Представники всіх конфесій відслужили спільний молебень за загиблими,
які за покликом серця відстоювали право українців жити під мирним небом у
вільній, незалежній, демократичній державі й заплатили за це найвищу ціну. У
хвилині мовчання учасники заходу схилили голови на вшанування їх пам’яті.
Були покладені квіти до відкритої меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО.
У небо над Хмельницьким злетіли сотні синьо-жовтих повітряних кульок на
знак миру і єдності нашої країни,
Під час урочистостей керівники міста й області вручили почесні грамоти
кращим представникам територіальних громад міста Хмельницького й області,
які працюють у різних галузях, а також військовослужбовцям військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції.
Варцаба Володимир Івано- У розгорнутому на майдані наметовому містечку
міста та райони області презентували традиції
вич
(заступник директора з ви- національної культури та української кухні.
ховної роботи та соціального Для усіх гостей свята була підготовлена цікава,
змістовна і яскрава культурно-мистецька прозахисту)
грама - всеукраїнське свято народного костюму
«Жива традиція», марш-парад духових оркестрів, виставка «Барви України», конкурс української сучасної естрадної пісні «Я
артист-патріот».
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Подія

Свято першого вересня
Червневим буянням різнотрав’я,
липневими медами, серпневими зорепадами відбуяло гаряче літо
2015р. Скінчилися канікули, відпустки. І невгамовний, як наші дитинство і юність, перший дзвінок
покликав у аудиторії викладачів та
учнів.
І скільки б не було в нашому житті
першовереснів, кожен з них посвоєму неповторний, цікавий і хвилюючий.
Україна, яка століттями боролася за свою незалежність, потребує сьогодні
нашої вірної, щирої любові, духу патріотизму та гордості за свою націю!
Ми вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто ціною життя виборював
незалежність України та її територіальну цілісність у різні періоди історії.
Зустріч з ровесниками, викладачами, піднесений святковий настрій, світлі
мрії юності, бажання пізнати нове. Ось що переплітається у цьому радісному
святі.
Для когось цей навчальний рік буде вирішальним і прокладе останні сходинки до дорослого, самостійного життя. А
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для когось із сьогоднішнього свята розпочнеться цікаве, студентське життя.
Отже, ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику дружню родину новачків наших першокурсників. Ласкаво просимо, друзі до нашої родини!
День знань – це хвилююче й радісне свято. Це зустріч із друзями, наставниками, радість спілкування і навчання, передчуття чогось нового і невідомого.
Шановні першокурсники! Від усіх учнів ВПУ №25, ми щиро вітаємо
Вас із входженням у нашу дружню сім’ю. Ласкаво просимо!
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Навчаємось добра….

Ми - нація єдина!
Першого вересня для першокурсників
Когут Ольгою Сергіївною був проведений перший урок на тему – «Ми - нація
єдина!».
Україна – країна краси, країна гарячої
любові до народу, вікової героїчної боротьби за волю.
Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці,
медові і молочні ріки.
Україна – це розкішний віночок із рути і барвінку.
Україна
– це народ,
який протягом останніх
років
доводить
усьому світу
прагнення
до волі, мирного співіснування.
Ми впевнено піднімаємося із
колін і хочемо щоб над нами світило сонце правди. І
про це свідчать наші споконвічні обереги, народні і державні символи.
Україна — це отча земля, рiдний край,
де ми народилися. Столиця України – Київ. Широкi i чарiвнi простори, прекраснi
села i мiста. Могутньо котить до Чорного
моря сивi хвилi найбiльша рiчка України
— Днiпро.. Буйною зеленню шумлять на
його берегах сади, лiси. Золотистим морем
розливається безкраїми нивами житопшениця.
Учні училища вкотре переконалися,
що Україна славиться багатьма відомими
особистостями.
Кожен народ має велетнів, котрі прокладають йому шлях до забезпечення незалежного життя своїми винаходами, до-

водять людству свою значимість досягненнями у спорті, доповнюють і збагачують літературну та мистецьку скарбницю
усього людства поезією, музикою, живописом, скульптурою та архітектурою.
Тарас Григорович Шевченко – український поет, філософ, письменник, графік, художник, політик, громадський діяч,
і, як кажуть самі українці, духовний батько сучасного українського народу.
Леся Українка – видатна українська
поетеса.
Іван Франко –
український
письменник, поет, публіцист, перекладач,
вчений,
громадський і політичний
діяч.
Соломія Крушельницька – видатна співачка
Григорій Сковорода – педагог,
поет, просвітитель,
філософ,
автор трактатів,
байок, пісень.
Микола Лисенко, український композитор, автор
опер
«Тарас
Бульба»,
«Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер і оперет, народився в 10 березня
1842 році в Полтавській губернії.
Михайло Грушевський – історик, перший президент, організатор української
науки, професор, автор ілюстрованої історії України.
Український народ має давню історію,
він витворив оригінальну й неповторну
культуру, відому всьому світові.
Ми гордимося нашими архітектурними і природніми пам’ятками, які свідчать про нашу багату історію. Вони є яскравою візитною карткою нашої країни
мільйонам іноземних туристів.
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Рідна мова
Однак найголовнішою ознакою, що
дає йому право називатися нацією, є мова
– його найбільша духовна цінність. Це
найдорожчий скарб, переданий українцям сотнями поколінь, виплеканий у дав-

галузок нашого народного ужиткового мистецтва.
Традиції українського гончарного виробництва не тільки продовжують існувати. Останнім часом вони одержали новий
імпульс до розвитку, що відбилося у відро-

ньому переказі, у народній пісні, у влучній
приказці. Пригадаймо слова Панаса Мирного: «Найбільше і найдорожче добро в
кожного народу – це мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє
життя, і свої сподіванки, і розум, і досвід.»
народ без мови не існує, отже плекаючи
рідну мову, ми зберігаємо душу свого народу.
Наразі наша мова – одна з найрозвиненіших та найбагатших мов світу, чим
ми не можемо не пишатися.
Національні здобутки
Україна славиться не тільки видатними постатями, а і неповторним культурним розмаїттям.
У кожного народу є свої національні
здобутки. Вишивка, будучи, мабуть, одним з найдавніших способів оздоблення,
нітрохи не втратила своєї чарівної привабливості і актуальності сьогодні.
Разом із вишиваними рушниками, сорочками писанка є однією з найдавніших

дженні старих і створенні нових промислів.
Українська пісня - це частина духовного життя народу і вона не залишає його
ні в радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від дитинства до старості. З
піснею на вустах він не тільки відзначає
свята, не тільки прикрашає народні обряди, а й також славить свої перемоги над
ворогом.
Учні нашого училища є великими поціновувачами народної та естрадної українських пісень.
Україна багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина. Пам’ятаймо, що
ми з вами –єдина нація, не зважаючи на
те , якої національності. Адже живемо на
рідній українській землі. А тому від нас
залежить чи звучатиме гордо і могутньо
ім'я Україна і Український народ в третьому тисячолітті на вершинах людської цивілізації.

Когут Ольга Сергіївна (педагог-організатор)
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Добра порада - краще золота...

Напутнє слово першокурсникам.
Ось і настав вересень. Для кожного - це початок чогось, для дорослих - початок турбот пов”язаних з навчанням дітей, для учнів - початок ще одного
навчального року, для першокурсників - початок нового, дорослого, самостійного життя.
Спостерігаючи за першокурсниками на 1 вересня, у їхньому погляді можна
було багато чого прочитати. У когось в очах прагнення до знань, до нових емоцій, нових друзів, цікавість, у когось - страх, розгубленість, невизначеність, у
когось - же байдужість .
Для кожного це новий етап у житті, нова сходинка до здобуття бажаної
цілі, і так важливо не схибити.
Від лиця 3-курсниці, майже випускниці, я хочу звернутись до Вас, учнів. Хочу щиро побажати Вам розуму, наснаги, терпіння, пройти цей шлях легко та
гідно! Розпочинаючи з першого дня навчання у нашому закладі, ви приєднались
до нашої, однієї, великої, спільної родини. Тут усі завжди готові піти Вам на
зустріч та допомогти у скрутній ситуації: як фінансово, так і у рішенні життєвих проблем.
Але і учні повинні проявляти свою вихованість та повагу до людей, з якими
навчаються, та до людей, які навчають.
Кажуть, кращі роки - студентські роки, багато з учнів сприймають ці слова занадто буквально, та роблять усе, що душа забажає: байдикують, зневажливо та хамовито ставляться до вчителів та інших учнів, скоюють злочини, хуліганять. Але хіба роки які переповнені проблемами та суперечками можуть називатись кращими? Студентські роки - це нові друзі, нові емоції, це
смішні історії, посмішки, веселощі, це приємна атмосфера, приємні люди та
незабутні спогади. Та окрім веселощів, навчання в училищі - це і Ваше майбутнє, яке ви будуєте та обираєте самі. Навіть для учнів, які ще не визначились точно чи підходить їм дана професія чи ні, отримають великі знання, які
у будь-якому випадку “Грамоти вчиться — завжди пригодиться”.
Отже, шановні учні дайте своїм батькам та родичам привід для гордості,
а не для сорому. Прагніть до навчання,
поважайте один одного, вчіться хорошим манерам та хорошим звичкам і
велике, перспективне майбутнє відкриється перед вами. В першу чергу,
Ваше життя, ваше майбутнє та ваша кар”єра. Життя лише одне, живіть його гідно та красиво!
Ірина Худецька
редактор газети “25ПЛЮС”
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В гостях у музи…

А пам'ятаєш, як малим
До матері горнувся
Проходить біль і сум
Неначе знов на світ родився
Ну а тепер… Тепер вже що?
І хоч горнутись є до кого,
Та не проходить вже нічого,
Можливо, лиш на мить всього.
Живеш надіями на краще,
Живеш і думаєш усе:
«Як світ зробити кращим?
І дні не марно провести?»
Та не збуваються надії –
Життя пройшло, а ти і далі
Так… Ніхто…
Докласти руку не одна була нагода
Та сумнів все ж таки скорив.

Катя Вільчинська
***
Я буду літати, хоч крил ще немаю,
Я буду боротись, хоч сил ще замало.
Я буду кричати на світ із вершини,
Кохання – це все, що є у людини.
Я буду всміхатись, хоч плакати хочу,
Я буду у снах мандрувати щоночі.
Я буду радіти, що в світі єдинім
Кохання – це все, що є у людини.
Я буду вся в мріях…
Я буду творити…
Я буду кохання пелюстки ловити,
Я буду саджати в садочку калину.
Кохання – це все, що є у людини.
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«Людина повинна мріяти, щоб бачити
сенс життя.»Вольтер (Франсуа-Марі

«Щастя - це сенс і призначення життя, єдина мета людського існування.»
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