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Дорогі  та улюблені наші  

викладачі,  

наставники, майстри!  

Вітаємо Вас з наступаючим Но-

вим роком і хочемо висловити 

Вам свою безмежну подяку. Ви 

нам дали дуже багато: виховали 

любов до краси і вміння співпере-

живати, розвинули в нас дисцип-

ліну і комунікабельність, навчи-

ли любити людей і життя ... Ба-

жаємо Вам у Новому році: нових 

сил, нових ідей, нехай робочі буд-

ні приносять радість, а свята 

запам'ятаються яскравими мо-

ментами і незабутніми відчут-

тями. Нехай у Вашій душі і у Ва-

шій родині завжди буде гармонія. 

Будьте щасливі!  

 

З повагою до вас,  учні ВПУ№25. 
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Брейн-ринг 
У нашому Вищому професійному училищі відбувся тиждень Пра-

вознавста,  в рамках тижня 6 грудня був проведений брейн-ринг із 

Правознавства між 13 і 11 групами. Метою брейн-рингу було сформу-

вати зацікавленість учнів у вивченні Конституції України, навчити ви-

користовувати свої знання на практиці, виховувати в учнів почуття 

свідомої громадської позиції. Право – це важливе досягнення цивіліза-

ції, що виникло ще в давнину і протягом тривалого часу впливало на 

життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема. Я з великим за-

доволенням взяла участь у брейн-рингу, адже, це цікаво і я дізналась 

дещо нове для себе. Ми розглянули багато цікавих тем. Брейн-ринг від-

бувався у 8 раундів, які були різні за складністю, і хто швидше давав 

відповіді на завдання - отримував додатковий бал. Ведучим брейн-

рингу був викладач правознавства - Бойко Микола Михайлович, який 

гарно провів виховний захід.  

На виховний захід завітала патрульна поліція міста Хмельницько-

го. Не забуваймо про нашу чудову комісію, яка справедливо і правиль-

но визначила переможців. На жаль, 13 група отримала трішки менше 

балів, ніж 11, але не головне хто виграв, головне було взяти участь у 

цьому заході. Можливо ми програли тому, що не змогли швидко зреагу-

вати, адже чим скоріше і правильніше було зроблено завдання, тим і 

краще. В основі брейн-рингу лежить змагання, де стартом є можливо 

складне і цікаве запитання, а фінішем – правильна відповідь. Мені спо-

добалось брати участь у змаганнях такого виду і я б з задоволенням 

прийняла участь в схожих виховних заходах. 

Віняр Наталка, кореспондент «25ПЛЮС» 
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   Мої враження про ВПУ№25 

Здається, лише нещодавно я пішла у 

школу, а тепер навчаюся  у Вищому 

професійному училищі №25. Це все 

як сон, невже так швидко лине час? 

А так би хотілося залишитися у ди-

тинстві лиш на мить. 

Школа, дім, розлука… Чи було легко 

відвикнути від рідної домівки, зро-

бити маленькі кроки у доросле жит-

тя? 

У ВПУ №25 я навчаюся уже протя-

гом чотирьох місяців. Дух перехоплює, вражень багато, емоції перепов-

нюють. Коли я вступила у навчальний заклад, різні думки не покидали 

голови. Особливо думка про те, що я не найду спільну мову з одногруп-

никами. Чесно кажучи, було боязко. Перші дні у групі трималася напру-

га, адже ніхто нікого не знав. Але поступово ми почали знайомитися, і 

вже можна було сказати, що ми знаємо один одного тривалий час. Група 

мені сподобалася, і не лише вона. Викладачі ставляться з повагою до 

нас, роблять все для того, щоб ми звикли, відчували себе спокійно, і з за-

доволенням  ходили на навчання. Ще в училищі є дуже багато різних гу-

ртків. Ти можеш спробувати себе у всьому, відкрити у собі талант. Ні на 

мить не жалкую, що обрала  саме цей заклад. 

Провчившись лише зовсім трохи вже є що згадати. Наш перший 

День студента. 17 листопада у навчальному закладі проводився урочис-

тий захід посвячення першокурсників у студенти, у якому брали участь 

всі перші курси. Всі презентували свої групи. Свято виявилося цікавим. 

Крім навчання дуже сподобалося життя  в гуртожитку. Гуртожи-

ток – це ніби одна велика сім’я. Тут ти знайдеш велике коло друзів. Вихо-

вателі, якщо раптом щось станеться, протягнуть тобі руку допомоги, да-

дуть пораду, вислухають, підтримають. 

Чи подобається мені в училищі?  Так, вважаю що я зробила пра-

вильний вибір, жалкувати не буду. Навіть закінчивши навчання, я буду 

згадувати про училище теплими словами та щирою усмішкою. 

 

Паламарчук Вікторія, кореспондент «25ПЛЮС» 
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Ми вміємо творити добрі справи! 

19 грудня у день Святого Миколая у Вищому професійному учили-

щі №25 був проведений благодійний ярмарок «Подаруй Різдвяну казку 

сироті», організаторами та учасниками якого стали голова профспілко-

вого комітету, педагог-організатор, майстри художніх професій, класні 

керівники та викладачі, а також наші учні та гості училища. 

Головна мета цього заходу – залучити усіх бажаючих допомогти ді-

тям-сиротам, створити і для них незабутню казкову мить свята, мить 

щастя, звернути увагу усіх небайдужих до дитячих доль. 

Ярмарок розпочався з урочистої частини – привітання зі святом та 

яскравого дійства, яке приготували наші учні. 

Усі гості та учасники ярмарку мали змогу придбати солодощі та 

смаколики власного приготування, що із задоволенням принесли учні та 

викладачі нашого училища. Вразив величезний асортимент та кількість 

бажаючих купити та скуштувати усе, що представили юні волонтери. 

Особливої уваги заслуговує і ярмарок новорічних іграшок, які  
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власноруч розмалювали учні-волонтери та викладачі художніх 

професій - надзвичайно яскраві новорічні прикраси, сувеніри та віно-

чки, сніговички та ялиночки. 

На вилучені кошти волонтерська служба нашого училища заку-

пила подарунки та необхідні речі для дітей-сиріт. Наші волонтери від-

відали два заклади: Куявський обласний дитячий психоневрологічний 

санаторій у селі Соснівка Ярмолинецького р-ну та Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» у мікрорайоні Ружична. 

Свято прийшло до всіх,  і найважливішим є те, що свято завітало 

до дітей, яким воно потрібне найбільше, до дітей, які, на жаль, волею 

долі позбавлені справжнього сімейного затишку та родинного піклу-

вання. 

Наші волонтери підготували для дітей концертну програму, різні 

конкурси, забавлянки, цікаві ігри, танці, пісні та, звичайно, подарун-

ки. 

Дякуємо усім, хто долучився до благодійної акції, хто став части-

нкою свята, частинкою дива для діток.   

Редакція «25ПЛЮС» 
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Новорічний вогник 

27 грудня у Вищому професійному училищі відбувся обласний огляд ху-

дожньої самодіяльності серед працівників та учнів професійно-технічних нав-

чальних закладів області та Новорічний вогник. Проведенню цього заходу пе-

редувала ретельна організація та підготовка учнів, яку здійснили педагог-

організатор – Когут Ольга Сергіївна та керівник музичних гуртків – Кравчук 

Станіслав Петрович. 

Свято розпочалося з невеличкої сценки, присвяченої новорічному дійст-

ву, мета якої була налаштувати глядачів на святковий настрій та спогади про 

щасливе дитинство. 

За народними традиціями, із хлібом та сіллю, учасники зустрічали пра-

цівників із Хмельницького державного Центру естетичного виховання учнів-

ської молоді – завідувача методичним відділом Центру естетичного виховання 

– Посвістак Ірину Володимирівну, методиста з музичних жанрів – Юрчук Світ-

лану Володимирівну та Авдєєву Людмилу Ростиславівну. 

Глядачам було представлено велику кількість номерів, різних за складні-

стю, спрямуванням та техніками виконання, але всі вони мали радісний ново-
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річний та різдвяний настрій. 

Колядка «На вулиці вітер дує». 

 

«Розкажу про Україну», виконує дует у складі – Надії Шкарупінської та Да-

рії Севастьянової. 

Вірш «Миті зими», виконує – Катерина Махньова. 

Пісня із репертуару Марії Собко «А на порозі Новий рік», виконує вокаль-

ний квартет у складі – Дарії Севастьянової, Вікторії Макеєвої, Ірини Мужило та 

Каріни Старостенко. 

Інструментальний твір «Batida», виконує дует баяністів у складі – Дарини 

Токар та Станіслава Кравчука. 

Інструментальний твір «Ih hob dih cu fil lib», виконує ВІА 

«Зорецвіт», керівник – Станіслав Кравчук. 
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З вітальним словом виступила виконуюча обов’язків директора ВПУ №25, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат педагогічних наук 

Загіка Олена Олегівна. 

Сучасна танцювальна композиція «Тримай мене міцно», виконує танцю-

вальний колектив, керівник – Оксана Шатковська. 

Авторський гумор Станіслава Кравчука «Новорічний візит», виконує –

 Богдан Піщевський. 

 

 

 

Особливої уваги заслуговує вистава «Вертеп», сучасна інтерпретація якої не 

залишила байдужим нікого в залі. Досконало підібрані актори, надзвичайні костю-

ми, а також чудова гра – усе це напрацювання театральної студії «Фортуна». Яскра-

ві образи, які вдалося прекрасно передати нашим учням, тримали глядача до 

останньої хвилини дійства. Сучасність переплелась з історією, емоції вирували на 

сцені – були моменти і трагічні, і комічні, і серйозні. 

На завершення прозвучала пісня «Будьте щасливі» у виконанні Яржемської 

Руслани. 

Новорічний вогник був дійсно новорічним – усім учасникам та організато-

рам вдалося передати святковий настрій, знайти підхід до кожного, створити чу-

дову атмосферу та відчуття дива, відчуття казки. 

Ми щиро вдячні всім, хто став частинкою цього незабутнього дійства! Гарно-

го настрою та перемог у Новому році! 

Редакція «25ПЛЮС» 

 

        №8 (58)  Листопад-Грудень 2016 рік 




