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Вітаємо переможців  

фотоконкурсу! 

У Вищому професійному училищі №25 було 

проведено конкурс на кращу авторську фоторо-

боту. Учасниками стали 9 учнів: Король Діана, 

учениця групи 2С, Попович Марина, учениця 36 

групи,  Байдуж Карина – 21 група, Курманський 

Денис, учень 16 групи, Вільчинська Катя – 26 

група, Кушнерова Анна, учениця групи 1Д,  Лан-

цова Софія – 21 група, Шеша Богдан, учень 36 

групи, Фурман Вероніка – 31 група.  

На конкурс учні надіслали велику кількість 

фоторобіт, які відзначаються різноманіттям 

та унікальністю. Пейзажі, портрети, натюр-

морти, макро-зйомка, продумані композиції та 

постановочні фото – усім цим дивували нас юні 

фотографи-митці. 

Переможця конкурсу було визначено онлайн

-голосуванням. 

Перше місце виборола учениця групи 2С – 

Король Діана. 

Друге місце – Фурман Вероніка  - 31 група. 

Третє місце – Попович Марина, учениця 36 

групи. 

Дякуємо усім за чудовий настрій та краси-

ві роботи! 

Бажаємо подальших успіхів та творчих 

злетів! 

Оксана Костенко 
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Свято 8 Березня! 

Свято 8 березня має цікаву історію. 

Міжнародний жіночий день з'явив-

ся на початку минулого століття, 

коли жінки масово боролися за свої права. Рі-

шення про святкування 8 березня як дня міжна-

родної солідарності жінок у боротьбі за еконо-

мічне, соціальне та політичне рівноправʼя було 

прийнято 100 років тому за пропозицією Клари 

Цеткін. У багатьох країнах Європи це свято вже 

почали відзначати з 1911 року. 

Тому Восьмого березня важливо згадати, як 

багато роблять жінки для своїх близьких, для 

суспільства та Батьківщини. І варто б це згаду-

вати не лише 8 березня. 

Часто жінки працюють нарівні з чоловіка-

ми на підприємствах, в офісах, та 

врешті-решт, на городах. Матері доглядають 

дітей, ведуть господарство. Кожного дня госпо-

дині готують їжу на всю родину, перуть, приби-

рають. Дівчата, вони роблять цей світ кращим 

своєю красою і чарівністю. Багато жінок - твор-

чі люди: вони співають, танцюють, вишивають, 

майструють своїми руками прикраси та інше. 

Жінки зберігають домашнє вогнище, зігрівають 

світ своєю любов'ю та добротою. 
Напередодні чудового свята - Міжнародно-

го жіночого дня 8 березня,  у нашому училищі 

відбувся святковий вечір!  

 Концерт пройшов на найвищому рівні. Ма-

са емоцій та посмішок. Хлопці порадували нас 

піснями, віршами, гарними словами.  

Саме тому, що наша версія Попелюшки бу-

ла сучасною, п'єса вийшла дуже веселою та по-

радувала кожного, звісно ж у нашій версій та-

кож був «happy end» а неймовірна історія дівчи-

ни, яка не залишила нікого байдужим.  

В цілому, концерт вийшов дуже ніжний та 

веселий, сповнений кохання. А все тому, що 

наші чоловіки найкращі! 

Для усіх жінок та дівчат нашого навчально-

го закладу учасники музичного та театрального 

гуртків під керівництвом  Когут Ольги Сергіїв-

ни та Кравчука Станіслава Петровича, підготу-

вали цікаві та веселі номери-привітання! 

Музичні подарунки у виконанні наших 

юних артистів піднімали настрій та зігрівали 

душевним теплом: 

«Веснянка», у виконанні Фурман Вероніки, 

 

(продовження читайте на сторінці 4) 
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Інструментальний твір «Hello Dolly», соло 

на саксофоні у виконанні Ростислава Черни-

левського, 

Пісню «Мамин оберіг», виконував дует у 

складі Надії Шкарупінської та Дарини Севас-

тьянової; 

Композицію із репертуару Океан Ельзи 

«Така як ти» виконував Олександр Заєць, 

Пісню із репертуару «Твій вогонь», пред-

ставив бард-гітарист Микита Борисов. 

Особливої уваги заслуговують номери, які 

підготували хлопці нашого училища: вірш, про 

те, чого насправді хоче жінка; сценка про но-

винку у сфері виробництва автівок та душевну 

пісню про любов до жінок. 

Справжнім проривом свята стала сценка 

«Попелюшка нового часу». У головний ролях: 

Попелюшка - Софія Ланцова, принц – Бог-

дан Шеша, мачуха – Анна Островерх, дочки – 

Мілена Вільчанська, Діана Сенкевич, фея – Ве-

роніка Фурман, Катя Осадча – Іванна Молоде-

цька, таксист – Руслан Кремінський, містер 

Пропер – Костя Бережанський, ведуча – Ірина 

Худецька. 

Надзвичайний настрій та шквал емоцій, 

майстерність та щирість виконавців зробили 

свято 8 березня незабутнім та прекрасним! 

Редакція «25ПЛЮС» 
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Святкували Масляну! 

Масниця (Масляна)  - 
стародавнє, багатьма улюб-
лене свято, коли зима пос-
тупається місцем весні. У 
давнину більшість обрядів 
на масницю дотримувалися 
для того, що допомогти вес-
ні здолати підступну зиму - 
саме тому організовувалися 
масові народні гуляння на 
Масляну. Свято приурочу-
ється до оживання старо-
давнього бога Ярило, який 
протегував сонцю і благоро-
дію. Саме після масляного 
тижня вважалося, що Яри-
ло воскресав і дарував лю-
дям тепло, сонячне світло і 
хороший урожай у майбут-
ньому. 

Святкування Масляної 
неможливо без млинців. За-
звичай їх печуть із тіста з 
додаванням молока або ке-

фіру, можливе формування 
млинчиків з різними начин-
ками: сиром, овочами, гри-
бами і, навіть всупереч Ве-
ликого Посту, з м'ясом. 
Млинці, як традиція на Ма-
сляну, символізують сонце 
своєю круглою формою і 
золотистим кольором. Вва-

жалося, що чим більше спе-
кти млинців, тим більше 
сонця і тепла буде навесні і 
влітку. 

Святкування Масляної 
зазвичай характеризується 

масовими народними гу-
ляннями, які супроводжу-
валися низкою ритуальних 
дій. Так, в пошані було коло 
як символ сонця. На дере-
в'яне колесо вішалися різ-
нокольорові стрічки і люди 
розгулювали з ним по селі. 
За ще однією версією, дере-
в'яне колесо підпалювалося 

і котилося по селу. Традиції 
Масниці в Україні не обхо-
дилися без хороводів, вва-
жалося так, хто погано ве-
селиться під час масляного 
тижня, того будуть переслі-

дувати невдачі до наступ-
ного року. 

У нашому училищі та-
кож шанують традиції 
українського народу, тому 
святкування Масляної – ва-
жливе, цікаве та захоплюю-
че дійство, яке ніколи не 
обходиться без смачних 
млинців. 

Організаторами свята 
стали викладачі, педагог-
організатор – Когут Ольга 

Сергіївна, голова профспіл-
кової організації – Салабай 
Наталя Сергіївна та, зви-
чайно, учні училища. 

Напередодні усі учасни-
ки свята готували різні со-
лодощі до святкування Ма-
сляної: пекли смачні млин-
ці, багато різних видів, дух-
мяне печиво та різну випіч-
ку. 

Кожна група представ-
ляла назву команди та за-
прошувала гостей скушту-
вати їх страви потішними 
віршиками-забавлянками. 

Усі разом співали на-
родні пісні, у яких заклика-
ли весну швидше прийти у 
наш край. Відбулись на  
Масляну і  веселі гуляння: 
жарти, танці та народні іг-
ри. 

Масляна припала усім 
до душі та до смаку! 

 
Ірина Худецька - ре-

дактор 25 “ПЛЮС” 
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Наші майстрині 

           Дорогі поціновувачі рукоділля! 

Мене звати Софія і я хочу познайомити Вас зі своїми 

роботами в області ручної декоративної флористики якою 

займаюсь близько 2 років! З великим задоволенням представ-

ляю вашій увазі свої роботи зроблені з полімерної глини: 

- Сережки, 

- Кулончики,  

- Браслети, 

- Брошки, 

- Намисто, зроблене із квітів. 

У моєму асортименті є: маки, волошки, троянди, соня-

хи, також роблю кулінарну мініатюру: маленькі тортики 

та тістечка. Я роблю як і повтори своїх робіт так і вико-

ную побажання за ескізами, фото. 

Товари ручної роботи стануть чудовим подарунком на 

будь-який випадок життя. 

Кожна моя робота виконана з душею і любов’ю,…

безмежна фантазія, ретельний підбір кольорів та відтінків, 

якість та акуратність виконання роботи тішитимуть Вас 

довгі і довгі роки! 

Порадуйте себе і своїх близьких! Внесіть щастя в ко-

жен день!  

Софія Ланцова, учениця 21 групи. 



 7          №2 (52)  Березень 2016 рік 

Наші майстрині 

Ще з малку я любила робити подарунки 

своїми руками, листівки, прикраси та всіля-

кі дрібнички.  

У 7 класі мені подарували полімерну 

глину і я почала вчитись робити різні фігур-

ки і прикраси, так і до сьогодні я розвива-

юсь, і придумую все нові і нові ідеї.  

Нещодавно я дізналася про слово «Нand 

Мade», що в перекладі з англійської означає 

«ручна робота». Те що зроблено своїми ру-

ками,є унікальним і не повторюється.  

Так я почала ще більше розвиватися і 

осучаснювати свої подарунки та прикраси. 

Мені подобається створювати і творити 

щось маленьке і затишне, тим самим дару-

вати радість іншим. 

Вероніка Фурман, учениця 31 групи. 
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Соціальний дисонанс 

КНИГА ЧИ ІНТЕРНЕТ 

(За матеріалами Інтер-

нет-видання) 

Бібліотеки - один з ін-

струментів нашої цивілізації, 

який вже багато століть дово-

дить свою ефективність в 

процесах збереження, накопи-

чення і передачі людських 

пізнань. Вважається, що впер-

ше аналоги сучасних бібліо-

тек з’явилися ще близько 2,5 

тис. років до нашої ери на Сході. Це були зібрані в одно-

му з древніх вавілонських храмів міста Ніппур - глиняні 

таблички на яких їх сучасники закарбували важливу для 

них інформацію для наступних поколінь. У Київській 

Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття 

християнства. Це були церковні бібліотеки, серед яких у 

той час найбільшою вважалася заснована в 1037-му році 

князем Ярославом Мудрим бібліотека Софії Київської. У 

цій бібліотеці зберігалося понад дев’ятсот книг, що були 

виготовлені тоді виключно вручну. Для середньовіччя це 

була грандіозна праця і в подальшому в майстернях при 

Софійському соборі робилися книги, які увійшли в осно-

ву інших бібліотечних зібрань, наприклад, бібліотеки при 

Печерському монастирі, яка стала найбільшим з кінця ХІ 

століття центром культурного життя в Київській Русі…. 

А що таке сьогодення бібліотеки? І декілька слів на 

захист КНИГИ в сучасному світі! 

Книги та Інтернет є джерелами інформації. Якому 

же з них віддати перевагу? Звичайно, молоде покоління, 

які відчувають тягу до всього нового, прогресивного, 

пов'язаного з технікою, воліють Інтернет. У нього маса 

переваг. Будь-яку інформацію можна одержати за корот-

кий час. Якщо вона необхідна на папері, то її можна розд-

рукувати. Не потрібно йти в бібліотеку і довго підбирати 

книги по темі. В Інтернеті відкрито 

доступ до великого числа суміжної 

інформації і можна вивчити тему 

вичерпним чином. Він може надати 

книги в електронному вигляді. На 

жаль, тривале сидіння за комп'юте-

ром і читання з монітора шкодять 

здоров'ю. Якщо ви часто влаштову-

єтесь з ноутбуком на дивані, то це 

теж шкодить поставі і здоров'ю. 

Що ж дає нам книга? Книга - 

це традиційне джерело знань. Її 

можна взяти в руки і насолодитися 

друкарським запахом, подивитися кольорові ілюстрації. З 

книгою зручно прилягти на диван і її можна взяти з со-

бою в дорогу. Незважаючи на відносну дорожнечу, для 

багатьох книги залишаються як і раніше більш доступни-

ми, ніж Інтернет. Книги можна колекціонувати. Почита-

ти книгу можна в будь-який час, незалежно від наявності 

комп'ютера та Інтернету,чи наявності енергозабезпечен-

ня. 

У кожного з видів отримання інформації є свої пере-

ваги і недоліки. Варто за-

уважити, що при читанні 

книг отримуєш глибоку і 

повну інформацію з якого-

небудь питання. В Інтернеті 

часто інформація міститься 

в скороченому або спотво-

реному вигляді, багато не-

достовірної інформації. У 

ньому часто відбувається 

при вивченні якого-небудь 

питання відволікання на іншу тему. 

Книги не терплять суєти, їх читають уважно, вдум-

ливо. Це може бути і роботою, і розвагою. В Інтернеті 

крім книг можна знайти музику і фільми, рекламу і вели-

чезну кількість непотрібної інформації. 

Інтернет швидко оновлює інформацію. Всі новини 

та інформацію про останні досягнення науки і техніки 

відразу ж з'являються в Інтернеті. Книги містять більшою 

мірою базові знання, навчальну інформацію, класичні 

літературні твори. 

Інтернет дозволяє проходити навчання в режимі 

онлайн. Навіть є навчальні заклади, що спеціалізуються 

на таких технологіях. Книги є основними навчальними 

посібниками у кожному навчальному закладі, вони неза-

мінні для самоосвіти. 

Читаючи одне і те ж - твір в Інтернеті або в книзі, 

сприймаєш його по-різному. Книга дозволяє уважно про-

читати кожну сходинку, вдуматися і перечитати, якщо 

необхідно. Читання з монітора швидко стомлює очі, і 

зазвичай уважно прочитуються лише найбільш цікаві 

місця в творі. При цьому багато цінного може вислизну-

ти від читача, залишитися непоміченим. 

З практичної точки зору книга може потріпатися, 

постраждати від вогню і води, в Інтернеті зберігається 

багато інформації, яка нікуди не ді-

неться. Навіть традиційні бібліотеки 

стали надавати електронні книги на 

своїх сайтах. Все це зручно і цікаво 

читачам. 

Що ж можна сказати з приводу того, 

що краще - книга чи Інтернет? Добре і 

те, і інше. Просто потрібно пам'ятати, 

що книга - наш друг з юних років, що 

саме вона містить більше одухотворе-

ну інформацію, ніж Інтернет з мигот-

ливими сторінками сайтів, наповнених 

рекламою. Користуйтеся і тим, і ін-

шим, читайте, що вам сподобалось. Творіть і отримуйте 

знання із навчальних предметів та особистого досвіду. Не 

потрібно робити ніяких винятків. Все, що може бути ко-

рисно нам як читачам, треба використовувати для своєї 

освіти та особистісного зростання. 

Романова Людмила Іонівна,  

завідувач бібліотеки. 
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      Відверта розмова 

Перші кроки в училищі 

Час летить дуже швидко, коли займаєшся 
цікавою справою.  

Здається, зовсім недавно наші першокурсни-
ки переступили поріг рідного училища,  а вже за 
кілька місяців навчальний рік добіжить до свого 
завершення.  У кожного шлях складається по-
різному: хто відразу вливається в нове середови-
ще та почувається, як кажуть, «свій серед своїх», 
іншим - важче даються кроки у самостійному 
житті. 

Нові предмети, дисципліни, навчання, вимог-
ливі викладачі, відповідальність, а ще - нові друзі, 
захоплення, емоції, події. Не кожному вдається 
поєднати все вдало та успішно.  

Та наші першокурсники виросли, змужніли, 
вони  вже далеко не ті сором'язливі діти, що кіль-
ка місяців тому вступили на навчання до нашого 
училища.  Наша кореспондент - Катя Вільчин-
ська, поцікавилася, як живеться та навчається 
нашим  «першачкам» у ВПУ№25. 

 
- Як тобі навчається в нашому училищі 

і чому ти обрав саме ВПУ№25? 
Я багато чув про училище, тим паче, у 

мене тут брат навчався. Тут було без варіан-
тів  - тільки у ВПУ№25. Навчаєтися тут добре, 
хоч і нелегко, не очікував такого рівня від 
училища. 

- Як тобі живеться у гуртожитку? 
Ну, як сказати… Гуртожиток - нормаль-

ний. Бувають, правда, деякі моменти, що геть 
усе дістає! Особливо, крики вночі! Ну і ще 
одним мінусом є те, що гуртожиток відчине-
ний лише до восьмої години. 

 
- Які твої враження від колективу учи-

лища і училищної родини? 

Тут, чудово, я знайшла багато нових дру-
зів і однодумців. Хоча є люди, які мене драту-
ють. Але, головне те, що я відкрила для себе 
багато цікавих і талановитих особистостей, 
які стали для мене рідними. 

- Щоб ти хотіла змінити? 
Насамперед, хотіла, щоб забрали ці фіз-

культхвилинки, ніхто нічого не робить, прос-
то на 10 хвилин пізніше додому ідем. А ще, 
коли ми приймаємо участь у якихось тижнях 
дисциплін, «КВК» і так далі, щоб були якісь 
більш мотивуючі заохочення учнів. 

- Як тобі наша їдальня? 
Їдальня - супер! Дуже смачно годують і 

дешево. Смачнючі пиріжки і піцци. Дякуючи 
нашим поварам, точніше, їх майстерності , 
ми відчуваємо те тепло та любов, з якими 
приготована їжа. Дякуємо їм! 

- Твої побажання ВПУ№25. 
Процвітання, успіху, досягнення нових 

висот, багато нових талановитих учнів! 
 
Ми знаємо, що нашим першокурсникам ще 

важко адаптуватися у нашому, такому нелегко-
му світі та незрозумілому суспільстві. Але ми 
віримо у них! 

Редакція 25»ПЛЮС» бажає нашим першо-
курсникам та усім учням нашого училища тіль-
ки гарного настрою, позитивних емоцій та щас-
ливого майбутнього у якому нехай завжди живе 
удача!  

 
Катя Вільчинська, кореспондент 

«25ПЛЮС» 
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