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День самоврядування 

День самоврядування (також відомий як «день навпаки ») – це день, коли учні 

та вчителі мають змогу помінятися ролями. Під час проведення Дня Самоврядуван-

ня учні демонструють вміння мобілізувати себе, здобувають навички прийняття рі-

шень у різноманітних ситуаціях, в командній праці. Учні отримують цікавий досвід 

вчителювання. Адже дійсно, тільки коли спробуєш пояснити іншому – яскраво по-

бачиш в собі те, чого сам доки ще не розумів. Кожен з учнів ВПУ № 25 мав можли-

вість побачити і подумати про те, якою є професія вчителя. Цього дня старшокурс-

ники проводили цікаві заняття для інших учнів  та  вчителів. 

В ролі викладачів спробували себе учні 3 та 2 курсів . У них, врешті, з’явили-

ся нагода зробити це  «now or never». 

Педагоги-наставники надали допомогу учням у підготовці та проведенні дня 

самоврядування: забезпечили підготовку поурочних планів, підбір матеріалів та 

проведення інших складових навчально-виховного процесу.  

Цього року День «Навпаки» пройшов на «ура!». І учні, і вчителі були задоволе-

ними. Учні та вчителі підготувались до дня самоврядування з великим ентузіазмом. 

Є що згадати, особливо те, що поєднує кожного з нас і залишається яскравою сторі-

нкою в нашому житті 

Особисто я, випробував себе в ро-

лі викладача біології та географії. 

Якщо чесно - було нелегко, але 

враження, які залишилися після 

проведених уроків неймовірні та 

незабутні. 

Та, в першу чергу, я хотів би по-

дякувати за цей день педагогам, 

організаторам  та всім виклада-

чам за допомогу, підтримку та чудову підготовку «дублерів», до їхнього першого 

уроку не в ролі учнів, а в ролі викладачів. 

Костецький Віталій, 

кореспондент «25ПЛЮС» 
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Памʼятаємо історію – шануємо традиції! 

14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в народі, 

Святої Покрови. «Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а 

дівчат – шлюбним вінцем». В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої 

народної традиції справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до початку Пили-

півки – пора наймасовіших шлюбів в Україні. Свято Покрови посідає почесне місце 

серед пошанованих свят на Україні.  

Для козаків свято Покрови було найбільш важливим святом. В цей день у ко-

заків відбувалися вибори нового отамана. Козаки настільки вірили в силу Покрови 

Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що 

впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу 

назву - Козацька Покрова. Віднедавна свято Покрови в Україні вiдзначається ще й 

як день українського козацтва.  

З 2014 року день Покрови Пресвятої Богородиці став загальнодержавним 

святом нашої країни – День захисника України. Отже сьогодні Покрова – це свято 

не тільки народне і релігійне, а й національне. 

Розпочалося святкування із урочистого концерту, на якому усі присутні зга-
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дали великий подвиг усіх українських воїнів, які мужньо боронили та боронять і в 

наш час Україну від ворога.  

Нашими учнями були представлені козацькі курені, кожен з яких мав ім'я од-

ного з українських гетьманів. Також відбулася урочиста посвята наших учнів у ко-

заки: кожен із куренів представили себе, виголосили присягу та девіз, показали 

ґрунтовні знання з історії нашого народу.  

Після урочистої частини між куренями були проведені козацькі забави. Хлоп-

ці змагалися у спритності та витривалості: стрільба з пневматичної гвинтівки на 

влучність, спортивна естафета, перетягування канату, силові вправи, розбирання 

та складання зброї на швидкість… 

Після спортивних змагань усіх учасників та гостей свята пригостили смачною 

козацькою стравою – справжнім кулішем. 

Можемо з упевненістю сказати, що у нашому училищі по-

справжньому цінують та поважають традиції українського 

народу. 

Слава Україні! Слава Нації! 

Редакція «25ПЛЮС» 
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З 21 по 23 вересня відбувся зліт лідерів Хмельницької обласної ради учнівсь-

кого самоврядування професійно-технічних навчальних закладів.  Цей захід про-

ходив на території Лісоводського аграрного ліцею. 

Адміністрація ліцею зустріла усіх лідерів  тепло та з концертною програмою, 

на якій представили усіх членів самоврядування: президента, віце-президента, ке-

рівників комітетів. 

У перший же день учнів і викладачів об'єднали три команди і провели ціка-

вий квест. Також впродовж цих днів проводилися навчальні тренінги під керівни-

цтвом  Степана Кушніра. На тренінгах ми розглядали позитивні та негативні сто-

рони роботи учнівського самоврядування, перспективи та загрози роботи ПТНЗ, 

можливі варіанти модернізації навчальних закладів. 

Частиною Зльоту стали і численні розважальні заходи: Козацькі забави, ім-

провізовані міні-концерти за участі лідерів самоврядування тощо. 

Особливим моментом стало те, що учні дружно співпрацювали з викладача-

Зліт лідерів учнівського самоврядування 
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ми впродовж усього часу перебування у Лісоводах. 

Нам провели цікаву екскурсію територією ліцею, адже він побудований на 

місці старого панського маєтку із унікальною архітектурою та не менш вражаючою 

історією. 

На закриття зльоту адміністрація та учні ліцею зробили нам, гостям, приєм-

ний подарунок: величезне багаття, смачну вечерю та запуск повітряних ліхтариків. 

Цей вечір був незабутнім та казковим. Наступного ранку учні та викладачі стали 

учасниками цікавого патріотичного флеш-мобу. 

Цей зліт можна назвати уроком, що тривав три дні. Це безцінний обмін досві-

дом та ідеями, нові знайомі та чудові друзі. 

На сьогоднішній день я та інші лідери ( а їх аж 17) постійно спілкуємося, обго-

ворюємо життя в наших навчальних закладах, концертно-розважальні програми. 

Зліт ХОРУС ПТНЗ – неповторна та захоплююча подія, яка дала змогу отрима-

ти цінний досвід та чудові емоції. З нетерпінням чекатиму наступного зльоту у чер-

вні. 

Софія Ланцова, редактор «25ПЛЮС» 
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Тиждень першокурсника 

Цього року  у нашому училищі вперше відбув-

ся тиждень першокурсника. Мета проведення 
такого заходу – допомогти наймолодшим уч-

ням познайомитися з навчальним та виховним 
процесами, краще пізнати традиції нашого на-
вчального закладу, поспілкуватися з виклада-

чами та майстрами виробничого навчання, за-
рекомендувати себе з кращої сторони та прос-
то отримати задоволення від  проведеного ра-

зом, із користю та позитивом, часу. 
Кожна група учнів перших курсів підготували стінгазети «Давайте познайо-

мимось», у яких цікавими та незвичайними способами розповіли про себе. 
Вперше було проведено і пошуковий квест, особливість такого заходу поляга-

ла у тому, що учням потрібно було знайти відповідні «станції», де на них чекали ці-
каві та водночас і складні завдання. Усі команди справилися із завданнями швид-
ко та легко, але найкращими виявилися команди  14, 18 та 1К груп.  

Під керівництвом педагога-організатора – Когут Ольги Сергіївни та керівника 
художніх гуртків – Кравчука Станіслава Петровича, класні керівники разом з учня-
ми підготували масштабну концертну програму, присвячену посвяті першокурсни-

ків. Кожна група виступила з цікавими та оригінальними номерами, у яких яскра-
во були представленні особливості обраної професії. 

 

Маємо надію, що Тиждень Першокурсника стане гарною традицією нашого 
навчального закладу. 

Дорогі першокурсники, ласкаво просимо до нашого училища! 

Редакція «25ПЛЮС» 
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Моя професія – художник 

Художник – це людина, яка заробляє собі 
на життя малюванням. Хоча художня твор-
чість може і не приносити великих доходів, 
але я знаю точно, що вона несе у світ крап-
линки світла та радості, та якщо так сталося, 
що це основний вид діяльності, то таку осо-
бистість все одно можна зарахувати до пред-
ставників цієї професії. 

Головною ціллю художника має бути не 
заробіток, а спроби показати людству той 
прекрасний і незрівняний світ, яким його 
бачить митець. 

У теперішні важкі часи люди цілком і по-
вністю занурені у буденність, їм не вистачає 
часу на себе, близьких, рідних, а що вже ка-
зати за ті миті прекрасного, що пролітають 
повз: вранішня роса, яка виграє промінчи-
ками сонечка, бджілка, що ніжно пригорну-
лася до ромашки, веселка після літнього до-
щу. 

Сучасний світ занурений у чорний ас-
фальт та сірість багатоповерхівок – таким же 

сірим стає і наше життя. 
Для того, щоб врятувати сьогодення були 

створені художники. Вони як маленькі діти, 
бачать усе в яскравих фарбах, уміють розріз-
няти їх найтонші грані та відтінки, та всю 
цю красу, всю гру кольорів передають через 
полотно та пензель, який плавними лініями 
перетікає в написану історію. Історію, яку 
кожен художник хоче розповісти, але не сло-
вами, а творами, написаними власною ру-
кою, побаченими власними очима. 

Є багато способів передачі цих історій: 
пензлем, олівцем, пером, через яскравість 
фарби, її тону, насиченості, ліній чи штриха-
ми олівця. 

Бути людино мистецтва не так просто, 
як здається. Більшість тебе не розуміє, адже 
ти помічаєш ті дрібнички, на які решті бай-
дуже, часта критика через нерозуміння твого 
бачення та відтворення дійсності. Нелегка 
доля художника. Але є люди, які твердо сто-
ять, висловлюючи свій протест проти буден-
ності. 

Художник є у кожному з нас, але у біль-
шості він – просто спить непробудним сном.  
Людиною полотна і пензля стати не легко. 
Одні народжуються з талантом, інші – нев-
пинно працюють та вдосконалюють свої 
уміння. У кожного художника за плечима ба-
гаторічна праця та сотні змальованих олів-

ців.  
Художник –  не просто професія, це пок-

лик душі, прагнення до нового, прекрасного, 
внутрішнього спокою та гармонії. 

Творчі люди, зазвичай, веселі, жартівливі 
та водночас стримані і серйозні. Заради мис-
тецтва вони йдуть на великі жертви: сон, 
адже муза завжди приходить вночі і їй бай-
дуже, що ти хочеш спати; стиль одягу – адже 
він постійно у фарбі, навіть тоді, коли ти не 
малюєш; порядок у будинку, тому фарба та-
ка річ, що буде у всіх куточках; здорове хар-
чування – немає часу нормально поїсти, тому 
що потрібно малювати. У цьому можу вас за-
певнити, сама така ж). 

Ланцова Софія - редактор газети 

“25ПЛЮС» 
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Чарівний світ осені ... 

Автор фоторобіт  - Артем Лозіна, учень 18 групи. 
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Редакція «25ПЛЮС». 
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