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Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як
риба в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде
від того, що воно скрізь. Воно схоже до
сонячного сяйва — відхили лише вхід у
душу свою.
Григорій Сковорода
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Знову до навчання
Знову до навчання повернулися ми – учні ВПУ№25. Стіни нашого навчального закладу наповнилися розповідями про те, як минули канікули та пройшли новорічні свята, про майбутні бажання та досягнення. З новими силами та з свіжим розумом розпочалося навчання у другому семестрі. Одразу ж ми дізналися чудову новину, яка обрадувала без винятку всіх учнів ВПУ – нам підвищили стипендію.
Так як тепер збільшили стипендію, в всіх з’явився стимул для кращого навчання, стимул для того, щоб приймати участь в різних змаганнях, заходах та конкурсах, які проходять в училищі.

Звісно ж, нам не всім хотілося спочатку йти на навчання, адже байдикувати
та розважатися на канікулах завжди було легше, ніж закріплювати вивчене та здобувати нові знання. Та, прийшовши до училища, всі ці думки про лінощі відразу ж
розвіялися самі, адже ми зустрілися зі своїми одногрупниками, друзями та знайомими, ми зустрілися з викладачами, за якими вже вдосталь засумували на канікулах. Також згадували про те, як весело та захопливо проходили пари.
Перший тиждень навчання був доволі легким та веселим, адже ми не вивчали нового матеріалу, а закріплювали знання того, що вже вивчили у першому семестрі і ділилися розповідями про те, як ми плануємо далі навчатися, щоб поліпшити
свої знання, здобути більше стимулів, для того, щоб далі розвивати та представляти
училище на міських олімпіадах та змаганнях.
Звісно ж, потрібно знову налаштовуватися на звичний графік навчання та
вивчити нове, розподіляти свій день так, щоб ми могли зранку не запізнюватися на
пари, а впродовж дня могли вчасно налаштовувати знання на той чи інший предмет, також, щоб після навчання розподілити час так, а би була можливість виконати завдання, яке задали додому, та так, щоб був вільний час - відпочити від важкого дня в училищі.
І лише тоді можна сказати, що канікули не завадили звичному ритму життя
учнів. Лише після того, як знову морально налаштуєшся на те, що потрібно рано
вставати та пізно лягати, можна сказати, що все знову чудово і все невідоме стане
відомим.
Та ми і не помітимо як мине час і потрібно буде готуватися до практики, думати куди влаштуватися, щоб з користю пройти практику та захистити її. Також
потрібно вже зараз замислитися про свої майбутні успіхи в подальшому навчанні.
Костецький Віталій, кореспондент «25ПЛЮС»
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Наш другий дім –
гуртожиток!
Навчаючись у навчальному закладі в іншому місті,
ми маємо змогу проживати в учнівському гуртожитку. Гуртожиток - це дім, де кожен один про одного
все знає. Не всі батьки хочуть, щоб їх діти проживали в гуртожитку, тому що дуже хвилюються за
своїх дітей. Та думаю, це – даремно, адже тут добре
слідкують за дисципліною. Завжди, кожного ранку
тебе розбудять вихователі, ввечері приходить комендант, який слідкує за тим, щоб всі перебували на
своїх місцях, в десять годин було вимкнене світло;
на першому поверсі є вахтери, які дивляться, щоб
у гуртожиток не заходили сторонні люди. Саме тут розпочинається твоє студентське життя. Як кажуть – «ти не був студентом, якщо жив у гуртожитку».
Тут завжди веселощі, сміх, радість, метушня, так
як і нашому гуртожитку ВПУ №25. Та не все так добре,
як здається. Деколи буває дуже важко. Особливо тоді,
коли ти приходиш втомлена з навчання і розумієш, що
потрібно прибрати в кімнаті, зварити їсти, а так хочеться відпочити, «поблукати» в Інтернеті. Але де, як не
тут, ти знайдеш багато друзів, відчуєш себе самостійною, навчися прокидатися зранку, хоч і пізно ліг спати,
правильно розрахувати свої кошти на тиждень, звикнеш до черги в душ, тут, ми крок за кроком йдемо в доросле життя.

Що ж являє собою гуртожиток нашого училища? Тут є дев’ять поверхів, які
розділені на блоки. В кожному блоці є вісім кімнат. На одному блоці є дві душові
кабінки та санвузли. Кімнати дуже затишні, в яких ти почуваєш навіть себе краще, ніж в стінах рідної домівки, комфортна кухня.
Життя в гуртожитку складне, але й цікаве. Студентські роки – найщасливіший час життя. Ми всі - велика родина. Проживши своє життя тут, ми здобудемо
корисні навички, які знадобляться нам в подальшому житті.
Паламарчук Віка, кореспондент «25ПЛЮС»
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Знайомтесь - 14 група!

«Ким бути?» - одне з найважливіших питань у житті. Іноді людина витрачає багато років, перш ніж знайде себе у професії. Для того, щоб не марнувати час і не покладатися на щасливий випадок у обранні майбутнього,
необхідно зважити власні інтереси, нахили, риси характеру. Доцільно порадитися з батьками, вчителями, друзями. Адже відповідальний вибір професії
– запорука вашого успішного майбутнього!

Допоки автомобілі будуть їздити по наших дорогах, професія «Слюсар з
ремонту автомобілів» не втратить популярності. Ця професія завжди була затребуваною та престижною серед інших робітничих професій.
Саме тому, після закінчення 9-го класу багато учнів вступають до нашого навчального закладу, щоб здобути професію слюсаря з ремонту автомобілів. У виборі майбутньої професії вони керуються виключно власним бажанням і розумінням потрібності та важливості того, чим вони хочуть займатися.

Професія автослюсаря вимагає багато вмінь, навичок, знань та певних
особистих якостей. Майбутній автослюсар повинен дуже відповідально та
сумлінно ставитись до вивчення влаштування автомобіля та всіх його механізмів.
Саме такі учні навчаються у групі №14 ВПУ№25 м. Хмельницького. Це
відповідальні, старанні, працелюбні та спостережливі хлопці, в яких добре
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розвинена просторова уява, технічне і логічне мислення.
Життя групи повністю залежить від співпраці майстра та класного керівника. В училищі відбувається безліч різних заходів культурного та спортивного напрямку. Хлопці 14 групи у першому семестрі 2016-2017н.р. були
активними учасниками всіх масових заходів, які проходили у навчальному
закладі. З перших днів навчання, можна сказати, що в колективі зібралися
дуже різні люди, але вони змогли об’єднатися і стати дружніми.

Вони прийняли участь у тижні першокурсника, де продемонстрували себе, як творчий
та згуртований колектив; взяли участь у
«КВЕСТІ», у якому здобули призове місце.
19 грудня, у день Святого Миколая у Вищому професійному училищі №25 був проведений благодійний ярмарок «Подаруй різдвяну
радість сироті!» Учні 14 групи не залишились
жими до цієї події. Також прийняли участь у новорічному святі.
Піщевський Богдан, староста 14 групи.

байду-
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Творчі здобутки 2016 року
Обласний конкурс «Пісенний вернісаж»

Вітаємо з перемогою нашого художнього керівника – Кравчука Станіслава
Петровича в обласному конкурсі «Пісенний вернісаж», який був проведений серед
працівників професійно-технічних навчальних закладів 08 грудня 2016 року.
Цього року у конкурсі взяли участь 25
працівників з 17 професійнотехнічних навчальних закладів області.
Всі учасники конкурсу вирізнялися особливою манерою виконання та
вмінням триматися на сцені. У піснях звучала тематика рідного краю, сучасні
пісні та авторські твори.
У номінації «Солісти» Диплом І ступеня здобув Станіслав Петрович
Кравчук!

Обласний фестиваль-конкурс «Велика коляда»
22 грудня 2016 року у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т.
Шевченка пройшли обласний фестивальконкурс «Велика коляда» та відкриття виставки вертепів і витинанок «Рай розвився,
син Божий народився!» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Організаторами конкурсів стали Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації та Хмельницький
державний центр естетичного виховання
учнівської молоді.
Участь у фестивалі-конкурсі «Велика Коляда» приймали 15
вокальних
колективів професійно-технічних закладів.
Вокальна група «Бужани» Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького - керівник Станіслав Кравчук - отримали ІІ місце!

Ми щиро вітаємо наших колег та учнів з призовим місцем! Бажаємо подальших перемог, творчих злетів та неймовірного натхнення!
Редакція «25ПЛЮС»
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День Соборності
України
День 22 січня 1919 року ввійшов до національного
календаря, як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською
Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління
українських патріотів: на волелюбному зібранні було
урочисто проголошено злуку Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки.
Мабуть, не випадково вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвійного всенародного свята – Незалежності й Соборності
Саме цій знаменній події і був присвячений тематичний вечір «Соборна Україна: від ідеї до життя»,
який був проведений 24 січня у бібліотеці із учнями
гуртожитку ВПУ№25 м. Хмельницького, присвячений історичному значенню - Акту возз’єднання
Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки.
Бібліотекар Романова Л.І. та вихователь Обертюк
Н.І. підготували цікаву та змістовну розповідь до
Дня Соборності України та ознайомили учнів про
часи становлення України як єдиної, соборної держави з метою виховання у дітей патріотизму, поваги до історичного минулого народу України, пропагування ідеї єдності, спільності історичної спадщини. Акцентувалась увага на історичних фактах, що передували злуці, на об’єднавчому русі, який наприкінці 1918- початку 1919 року охопив майже всю Україну.
Учні підготували коротку літературно-художню розповідь про урочисте святкування об’єднання УНР і ЗУНР, читали вірші. На тематичному вечорі демонструвалась
історико-літературна книжкова виставка «Задзвонили срібні дзвони в Україні», література якої висвітлювала цю історичну подію України.
Задзвонили срібні дзвони в Україні,
Аж по світі по широкім стало чути:
«Зустрічайте Воскресіння день! Віднині
Навік-віки Україні вільній бути!».
Зашумів відвічний Київ прапорами,
Розлилась народу повідь по Подолі,
На майдані, на Софійськім, з корогвами
Зустрічала Україна свято волі.
Україно, нездоланна вища Мати
Володимира, Богдана і Тараса.
Бог тобі призначив жити, не вмирати,
Бути світові як захист і окраса.
В.Переяславець

Обертюк Наталя Іванівна, вихователь гуртожитку.
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Слово випускника

От і підходить до кінця ще один розділ
життя під назвою «Велика родина ВПУ
№25». З радістю та сумом згадую пройдений шлях у три роки. Цей час, який я провела тут, навчив мене любити дзвоник,
який кличе на урок, ранкову лінійку, на
яку буває дуже важко прокинутися вранці,
навчив любити викладачів, які виявилися
не такими жахливими, як могли здатися на
перший погляд, а навпаки - добрими, милими, розуміючими. Саме вони дали мені
перші поштовхи, щоб проявити себе, поділилися знаннями, які отримали за довгі роки плідної праці та своїм життєвим досвідом, який є безцінним.
Тут я стала дорослою, відкрила у собі лідера, що поведе за собою інших, особистість,
яка може досягти усіх висот, поставлених
перед собою, незважаючи на довгий та тернистий шлях, який подарує доля. Я зрозуміла, дитинство вже позаду, потрібно відповідати за
свої вчинки та прийняті рішення. Потрібно обирати професію, що поведе у життя і, саме Вище Професійне Училище дало мені таку змогу.
Здобути, дійсно, якісну освіту, яка відкриє мені віконце у цей чудовий
та водночас загадковий світ.
Я, як сьогодні, згадую перші дні навчання, які виявилися надзвичайно важкими для мене, новий навчальний заклад, нові викладачі,
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нові учні. Думка, що ти не у своїй тарілці
не покидала, але все ж вона виявилося хибною. З широко розкритими обіймами мене прийняв увесь педагогічний та учнівський колектив навчального закладу. Безліч
нагород, подяк та похвали я отримала за
свою роботу, які давали стимул працювати краще та підійматися сходинками до
успіху.
Із посмішкою на обличчі я буду згадувати
усі уроки та кожного педагога зокрема:
Бойко Миколу Михайловича, мого класного керівника, такого завзятого, мужнього та щирого чоловіка, який стоїть за своєю групою горою, відстоює кожнісіньку оцінку своїх учнів. Хоч часто він свариться
на нас, можливо і ображається, але все ж любить і не залишає у скрутну хвилину. Він завжди йде на зустріч учням. Його чоло вже покриває
сивина і з роками він не стає молодшим, але душа залишається такою
ж доброю і щирою. Безмежно вдячна Вам за ці чудові роки, за Вашу
підтримку, любов та віру в мої сили.
Хочу подякувати викладачам спец-дисциплін: Шалі Любов Анатолівні, Головатій Яні Юріївні, Римшеній Оксані Анатолівні, Гринчуку Василю Іларовичу, за чудові уроки, на яких вони проявили високу майстерність витерпіти нас та передати художні навички і вдосконалити їх.
Не можливо не згадати наше сонечко - Богуш Тетяну Степанівну,
викладача із величезним життєвим досвідом за спиною, яка повірила у
наші здібності та розкрила як маленьких художників.
Викладачі гуманітарних дисциплін: Заранчевська Раїса Петрівна,
Коротур Галина Василівна, Смолій Оксана Іларіонівна, Кравченко Жанна Миколаївна, Грушевська Інна Олександрівна показали, що знання
мови, історії, літератури, інформатики буде гарним маяком на нашому
шляху, який вкаже найближчий шлях до успіху в спілкуванні та саморозвитку.
Що до точних наук, то такі вчителі як: Мар’янич Тетяна Григорівна, Козирська Олена Іванівна, Савчук Наталя Василівна - показали, що
цифри, формули, та хімічні рівняння зовсім не страшні, а доволі милі і
можуть багато чого розповісти.
Приймак Борис Олександрович і Габай В.В. показали, що для хлопця бути сильним це обов’язок, а для дівчини - перевага.
Зі сльозами на очах та смутком у серці буду покидати свою родину, яка впродовж трьох років любила, плекала надію у щасливе майбутнє своїх вихованців.
Ланцова Софія, редактор «25ПЛЮС»

Увага! Конкурс!
Оголошуємо конкурс на кращу фотороботу (авторську)! Тематика вільна, але в
рамках моралі та етикету! Роботи подавати в електронному та роздрукованому вигляді в інформаційно-видавничий відділ. Організація виставки в приміщенні училища. Переможцям гарантуємо призи!

Давайте творити прекрасне разом!

Термін подачі робіт до 15 березня 2017року.
Конкурсні роботи та біографічну довідку надсилати на електронну адресу -

red.plus25@ukr.net
За довідками звертатись до Костенко Оксани Дмитрівни.
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