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Зі святом, дорогі учителі! 
 

...Учитель стає на місце кращого батька, кращої матері. Він підхоплює з їхніх рук нитку 
виховання в тому місці, де вони вже не в змозі продовжувати. Така людина здатна піднести 

духовний рівень цілого села, розвинути в молоді сили і здібності, підвести молодь до нового спо-
собу думання і дій. 

Й.-Г. Песталоцці 

 
Учитель… У цьому слові, як у цілому Всесвіті, зібрані найкращі філіграні душев-

них покликів людини. Добра та мудра порада, що вкаже вірну дорогу у нелегкому ла-
біринті життєвих днів. Опіка та батьківська підтримка, які так потрібні у наш час ко-
жному – дорослому і малому. Світло знання, що, наче промінь, веде людину до своєї 
мети, до своєї мрії. Нові, незвідані світи, які відкриває дитина, пізнаючи досі незнане 

та невідоме – це лише частина того, що дає учитель, відкриваючи себе учневі, країні, 
суспільству! 

Дорогі наші викладачі! Щиро вітаємо вас із професійним святом! Від усієї душі 
бажаємо міцного вітру надії та успіхів для ваших творчих пошуків та досягнень. Щоб 
здоров'я міцніло кожного дня, щоб нестримна енергія наповнювала кожну хвилину 
вашого життя. Бажаємо благ – достойних та постійних, затишку у домі та успіхів на 
роботі. Щоб щастя своїм тихим, але таким потрібним ходом, ніколи не оминало ваші 
оселі та ваші серця. 

Зі святом, дорогі наставники, світочі, педагоги!!! 
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Зі святом, рідні вчителі! 

1 жовтня, напередодні свят-

кування Дня працівників освіти, 

в актовому залі нашого училища 

учні привітали усіх педагогів 

святковим концертом. Активіс-

ти ВПУ№25 розважали своїх рід-

них учителів щирими вітання-

ми та подяками, теплими про-

мовами та віршованими рядка-

ми, які були наповненні лише 

найщирішими побажаннями та 

позитивними емоціями, пісня-

ми, запальними танцями та ве-

селими сценками. 
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Колектив газе-

ти «25ПЛЮС» щиро 

вітає працівників 

освіти з професій-

ним святом, бажає 

вам, дорогі педаго-

ги, наснаги, здоро-

в'я, терпіння, ми-

ру, удачі, добра. Ми 

вдячні вам за наше 

виховання та ваш 

неоціненний вклад 

у наш розвиток! 
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Фото-звіт концерту підготувала Кушнерова  

Анна – фотограф газети «25ПЛЮС» 
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 Сила милосердя 

У світ приносимо добро… 

Очі, сповнені болю та переживань, очі, які 

бачили стільки страждань та стільки 

щасть, що ні одна енциклопедія світу не 

вмістить на своїх сторінках цієї величез-

ної сили емоцій. Очі, що дарують тепло, 

безмежне тепло та непомірне сяйво добра, 

яке зігріває наш світ і дає надію на день 

прийдешній. Люди, які прожили багато 

днів на цій землі, зрозуміли істину жит-

тя, пізнали вищі таємниці буття, люди, 

що, наче бездонні джерела мудрості, які 

наповнюють тебе незрозуміло теплими 

переживаннями та відчуттями. 

Саме таких людей, саме такі очі зустріли учнів нашого училища, педагога-

організатора Когут Ольгу Сергіївну та керівника музичних гуртків Станіслава 

Кравчука у День людей поважного віку. 

Це був день, коли емоції переповню-

вали, це був надзвичайний день, що на-

завжди залишився в пам”яті наших уч-

нів, ветеранів війни і праці Хмельниць-

кого геріатричного пансіонату. 

У кожного з них своя історія   –   не-

повторна та неподібна на інші, напов-

нена життям до найглибшої суті цього 

слова. 

 

 

Во-

лонтерська служба ВПУ№25 підготувала ці-

каву концертну програму до свята, для тих, 

хто не в змозі пересуватися самостійно, наші 

учні підготували індивідуальні виступи. 

Щастя відчувалося всюди: ветерани ожили, 

засяли та навіть помолоділи. Їм не потрібні 

ні гроші, ні матеріальні блага, єдине, чого во-

ни прагнуть – спілкування. І хоча держава, в 

силу своїх переконань, давно не звертає належ-

ної уваги на людей поважного віку, вони – живі, живі, як ніколи,  і такі потрібні 

нам, адже, найкращий учитель – життя, а вони (ветерани) – безперечно, найкра-

щі його учні. 

Творімо добро, нехай його вогник горить яскраво у кожному серці! 
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Ми діємо... 

День учнівського самоврядування або «День навпаки» 

Кілька років тому у 

нашому училищі скла-

лася гарна традиція – у 

переддень Дня праців-

ника освіти проводити 

день учнівського само-

врядування. Цей рік не 

став винятком. День 

дублера або «День 

навпаки» - це повча-

льний та цікавий дос-

від, який спрямований 

на те, щоб учні змогли 

спробувати себе в ролі 

викладача та зрозуміти 

усі особливості, мета 

його – створення умов 

для самореалізації уч-

нів, формування в них 

організаторських здіб-

ностей та відповідаль-

ності. 

Адміністрація учи-

лища разом з учнівсь-

ким активом заздале-

гідь обговорили й пого-

дили план дій «Дня на-

впаки». Викладачі, 

майстри виробничого 

навчання цього дня на-

дали можливість кра-

щим учням спробувати 

себе в їх ролі.  

Учні ретельно підго-

тувалися до своїх нових 

«професій», і, хоча, хви-

лювання було присутнє 

в очах дітей, «День на-

впаки» пройшов  як-

найкраще! Це – над-

звичайний досвід для 

усіх учасників навчаль-

но-виховного процесу! 
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Із власного досвіду... 

У ролі вчителя 

У житті кожного з нас є 
одна-дві людини, яких ми 
вважаємо своїми вчителя-
ми, наставниками. Їм ми 

зобов'язані своїми знання-
ми, характером, вибором 
професії. 
На перший погляд, ну що 
тут такого? Проста профе-
сія. Але ні! Вчитель – це не 

просто знавець своєї спра-
ви, це – людина з ясним 
розумом і добрим серцем. 
Ось і мені випала нагода 
відчути на собі ту відпові-
дальність, що несе вчитель 

і спробувати себе у цій ро-
лі. 

Насамперед, хочу сказати, що бути вчителем не так і просто, як зда-
ється на перший погляд. 

Тільки щоб підготуватися до уроку, потрібно прочитати безліч різної 
літератури, адже лише так ти зможеш донести учню усю інформацію. 

Потім, скласти конспект уроку і виділити основне. 
Але найголовнішим є спільна мова з учнями. Потрібно зацікавити їх  і 

зробити усе можливе, щоб учням було цікаво слухати і плідно працювати 
саме на твоєму уроці. Як то кажуть: «Якщо учитель поєднує у собі любов 
до справи і до учнів, він – досконалий учитель». 

Знайти підхід до кожного – справа не з легких, адже у кожного є свої 

особливості характеру і темпераменту. Підлаштуватись під них, ох як не 
просто. 

Але, в цілому, мені сподобалося вчителювати. Це важка, але цікава 
професія! 

Я вдячна викладачам нашого навчального закладу, які нас навчають, 
хвилюються за нас і роблять усе для того, щоб ми стали справжніми пат-

ріотами, гідними людьми, громадянами нашої країни і будували нове 
майбутнє нам і нашим дітям. 

Дякую Вам за Вашу працю! 

Катя Вільчинська -  
наш кореспондент 
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На дозвіллі... 

23 вересня,  за традицією, наше учили-

ще йде у похід до лісу, в зв'язку з Днем 

фізкультури.  

По приході до лісу кожна група обирає 

собі територію, вони зобов'язані приб-

рати її, накрити поляну та розпалити 

багаття. Для заохочення, групу, яка 

найкраще справиться з цим завданням 

буде винагороджено. Коли місце буде 

придатне для відпочинку учні присту-

пають до «пікніка». Смажать сардельки 

над багаттям, їдять бутерброди та соло-

дощі, ведуть цікаві розмови, слухають чудові пісні під гітару. В цілому, у цю 

чудову осінню пору, царить приємна, 

весела атмосфера. Після трапези учнів 

очікують цікаві спортивні конкурси, 

стрибки, біг. Переможців цих конкурсів, 

звичайно, буде винагороджено заохочу-

вальним подарунком.  

Завдяки цим походам до лісу та про-

веденням там спортивних конкурсів, ми 

хочемо залучити учнів до заняття фізку-

льтурою – будь-де 

та будь-коли. На-

віть займаючись декілька хвилин на добу фізичними 

вправами, ми забезпечуємо собі хороше самопочуття, 

міцне здоров'я, підтягнуте тіло та хороший настрій :)  

Пам'ятаймо, у здоровому тілі - здоровий дух ! 

 

Сторінку підготувала - редактор «25ПЛЮС»  

Худецька Ірина 
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Магія слова 

Ірина Худецька 
 
Постріли, гармати, вибухи. 
І все це на неньці Україні. 
Що ж ви робите, бездушні і  

нікчемні? 
За що гинуть батьки наші й 

сини? 
За ваші тисячі й мільйони? 
Чи за будиночок на острові 

Балі? 
Ми покладемо душу й серце! 
Ми вистоїмо, покажем на що 

здатні ми! 
Наш дух незламний, він, мов 

камінь! 
Ми не підемо на повідку, як ви! 
Ми - незалежні, вільні й сильні! 
Ми зможемо все, бо ми - єдине ціле! 
В нас у душі і в серці лиш одне - це наша рідна Україна. 
Ви можете казати «Украина никому не нужная страна, у них нет денег, 
газа и бензина, и люди русские страдают там». 

Та щоб ви знали, наш народ - найбагат-
ший! 
В нас є чесність, віра та відважність! 
Навіщо ця війна, навіщо заворухи? 
Ми рідні були, вірні, що ж тепер? 
Навіщо проливати кров, ми ж браття.. 
Вгамуйтеся, нехай живе добро! 
Загляньте в очі діток ваших, що ж бачи-
те ви там, скажіть? 
У ваших діток там, напевно, щастя і со-
нечко, що світить і не журить, 
У наших - тільки сум і страх, й вогні, що 
мерехтять у далині. 
Скажіть, хіба не шкода вам дітей, 
В яких у пам'яті назавжди ця страшна 
пора? 
Коли ті, хто звались братом - вбивали без 
жалю в очах? 
Зупиніться, не дайте нашим дітям запа-
м'ятати смерть і море крові,не 
дайте їм своє дитинство згадувать як 
смерть отця! 



 

 

Редактор-консультант:  

 КОСТЕНКО Оксана 

 

Консультанти з  

питань інформації:  
Валерій МАРЦЕНЮК, 

Людмила РОМАНОВА 

Вище професійне училище №25 

Адреса: м. Хмельницький, Проспект  

Миру, 61/3 Телефон: 74-24-27 

Сайт: www.vpu25.km.ua/ 

Ел.пошта: gazeta-25plus@yandex.ua  

 

В.о. редактора:  

Ірина ХУДЕЦЬКА 

Над номером працювали:  

А. САЛТИКОВА, Н.ВІННІЧУК, 

А.КУШНЕРОВА, 

К.ВІЛЬЧИНСЬКА 

Увага! Конкурс! 

Оголошуємо конкурс на кращу фотороботу 
(авторську)! Тематика вільна, але в рамках мора-
лі та етикету! Роботи подавати в електронному  

та роздрукованому вигляді в інформаційно-
видавничий відділ. Організація виставки в при-
міщенні училища. Переможцям гарантуємо при-

зи!  

Давайте творити прекрасне разом! 
Термін подачі робіт до 1 грудня 2015року. 

За довідками звертатись до Костенко Оксани Дмитрі-
вни. 

http://www.vpu25.km.ua/25plus.php
mailto:gazeta25plus@yandex.ua

