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“Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел,
який треба запалити”
К.Ушинський
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З днем знань, рідне училище!
З вірою у спокійне майбутнє та впевненістю у дні прийдешньому, з
мріями на день завтрашній та сподіваннями найкращого, розпочався навчальний рік у нашому рідному Вищому професійному училищі №25.

З нагоди святкування Дня знань було проведено урочисту лінійку. Хвилювалися усі: і перший курс, який щойно приєднався до великої та міцної
училищної родини, і випускники, адже їм залишився останній рік навчання
у стінах рідного училища, та інженерно-педагогічний колектив, тому що є
нова зміна, яку потрібно навчати, готувати до самостійного життя на професійній ниві для блага нашої Батьківщини. Але хвилювання було приємним
– очікування радості, невідомого та нового.

З привітальними словами виступили представники адміністрації училища та новий директор - Загіка Олена Олегівна, яка щиро привітала усіх зі
святом Першого дзвоника та побажала гарної співпраці, нових досягнень та
успіхів у навчальному році.
Свято Першого дзвінка завершилося, розпочалося училищне життя,
розпочалося навчання.
Бажаємо усім вдалого навчального року, нових та постійних успіхів у
навчанні, творчих злетів та досягнення нових вершин!
Редакція «25ПЛЮС»
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Перший раз на перший … курс!
Вражень в перші дні було дуже багато. Нове оточення, нові друзі і далеко
від дому. В училищі перший раз було
дуже важко. Я постійно плутала поверхи та кабінети, не могла запам’ятати імена викладачів. А моя, 13 група, здавалася такою великою, що мені здавалося я ніколи не запам’ятаю
їхніх імен. Та з часом ми всі стали
справжньою дружною родиною.
Щодо навчання - тут зовсім інша розмова. Перших два тижні було дуже
важко навчатися. Писали досить багато конспектів, до чого я, чес но кажучи, не звикла. За одну пару з ІТділоводства, наприклад, ми записували стільки інформації, скільки в
школі з одного предмету записували
за цілий тиждень. Потрібно було вивчати великий об’єм інформації з
проф-предметів, а ще - шкільні… Але
з часом все стало звичним.
До гуртожитку я звикла, спочатку було важко, але, коли подружилися та познайомилися з іншими учнями та вихователями - стало спокійно та приємно.
Мої враження від нашого училища - позитивні! Викладачі дуже
добрі, особливо мені подобається викладач математики - Олена Петрівна, вона - справжній спеціаліст, а ще в неї залізне терпіння, адже витримати нашу групу 90 хвилин не так вже і просто.
Від усієї 13 групи хочу висловити окрему подяку викладачам за те,
що із розумінням ставляться до наших помилок та завжди готові прийти нам на допомогу.
Кореспондент “25ПЛЮС”
Мазур Марина, учениця 13 групи.
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ВПУ №25 має таланти!
Наші учні вміють дивувати! Вони не лише старанно навчаються, а
й дивують своїми талантами. Редакція “25ПЛЮС” захоплюється дітьми,
які прагнуть до саморозвитку та вдосконалення.
Знайомтесь, наш фото-митець - Назарова Єлизавета, учениця 13
групи.
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Зі святом, шановні освітяни!
3 жовтня в актовому залі нашого училища відбувся урочистий концерт, присвячений святкуванню Дня працівників освіти. Активісти ВПУ
№25, учасники художньої самодіяльності підготували для своїх викладачів, майстрів та працівників щирі вітання та слова подяки, вітали теплими промовами та віршованими рядками, які були наповненні лише найщирішими побажаннями та позитивними емоціями, піснями та веселими
сценками.

За сумлінну працю та значний вклад у розвиток училища, Олена
Олегівна Загіка – директор ВПУ№25, відзначила почесними грамотами
працівників нашого училища.

Концертна програма запам’яталася усім своє насиченістю та унікальністю, адже святкові номери готували і наші учні, і гості – Хмельниць-
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кий джазовий гурт «Free Jam», дипломант Хмельницького джазового фестивалю «Джазфест Поділля 2016».
Свято було насичене яскравими та чудовими номерами наших учнів.

Свято подяки та гарних слів, свято добра, радості та краси, свято
непідробних емоцій та незабутніх вражень. Дякуємо організаторам – Вигоняйло Анастасії Валеріївні, Кравчуку Станіславу Петровичу та учням
нашого училища за чудовий концерт.
Редакція «25ПЛЮС»
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Від козаків до кіборгів
Відповідно до Указу Президента України від 14-го жовтня 2014-го року в
Україні, з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу,
сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку
ініціативи громадськості, встановлено нове свято - «День захисника України», яке
тепер відзначається щорічно 14-го жовтня, в день одного з великих православних
свят запорізьких козаків - «Козацька Покрова» («Покров Пресвятої Богородиці»). Це
свято вважається досить новим, але зберігає в собі історію багатьох століть. Звичайно, крім пам’яті про людей, котрі відстоюють цілісність нашої країни, захищаючи кожного з нас, цей день покликаний підняти дух народу, патріотизм, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини. Основне завдання, нас, педагогів виховувати громадянина із високими патріотичними почуттями, який бере активну участь
у справах суспільства, якому не байдужа доля Української держави.

З цією метою 12.10.2017р. у читальному залі бібліотеки ВПУ№25 вихователем
Обертюк Н.І. та бібліотекарем Романовою Л.І. був проведений захід на тему: «Від
козаків до кіборгів» присвячений захисникам нашої країни. Активну участь у ньому прийняли учні гр. №24 - Піщевський Богдан, Козубовський Кирило, Калінчук
Вадим розповіли про тисячолітній досвід боротьби і перемог героїв від Київської
Русі до сучасного воїна АТО. Учениця групи №31- Яржемська Руслана та учениця
групи №2К - Цвігун Світлана емоційно та з усією душею читали вірші «Янгол», «Моя
Україна». Особливо слухачів зацікавила розповідь про випускників нашого навчального закладу, які побували у зоні АТО. Саме вони є прикладом для нашої молоді і
своєю мужністю та героїзмом демонструють відданість своїй Батьківщині. У цей
День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх захисників нашої Вітчизни! Бажаємо їм благополуччя і сил, здоров’я і щастя! Мирного неба і смачного хліба! Зі
святом Вас дорогі наші захисники!
Вихователь гуртожитку -Обертюк Н.І.
Бібліотекар - Романова Л.І.
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Вищому професійному училищу №25 – 30 років!

19 жовтня 2017 року Вище професійне училище №25 відзначило свій тридцятилітній ювілей.
За свою історію наш навчальний заклад зазнав багато позитивних змін та докорінно змінив уявлення про становлення професійно-технічної освіти на теренах
нашої області та країни.

30 років. Шлях від ПТУ до ВПУ. Профільне навчання, нові плани, програми.
Це вимагало сили, терпіння та наполегливості.
На урочистості завітало багато гостей: керівники обласної та місцевої влади,
ветерани освітянської ниви, випускники училища та шановні гості.
В актовій залі училища відбулися урочистості з нагоди ювілею закладу, під
час якого звучало багато теплих і щирих слів на адресу тих, хто творив історію училища, навчав і виховував в його стінах кілька поколінь дітей, розбудовує і розвиває
цей навчальний заклад зараз.

Привітали педагогічний та учнівський колективи училища зі знаменною датою:
Заступник директора, начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА – Харчук Антоніна
Михайлівна.
Депутат Хмельницької обласної ради, голова комісії з питань освіти, науки,
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культури, молодіжної політики, спорту і туризму – Інна Петрівна Ящук.
Голова обласної організації профспілок працівників освіти і науки України –
Яримюк Анатолій Степанович.

Директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області –
Шевчук Людмила Іванівна.
Директор Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді – Григорчук Тетяна Володимирівна.
Помічник народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича – Ковальчук Сергій Андрійович.

Директор товариства НВП «Струм-Сервіс» – Годований Володимир Володимирович.
Директор приватної фірми «Глобал-Електрийшен» – Салайчук Сергій Леонідович.
Начальник
відділу
кадрів
приватного
акціонерного
товариства
«Хмельниччина Авто» – Бондарчук Сергій Володирович.
Вище професійне училище №25 успішно розвивається та досягає нових вершин, активно працює над вдосконаленням професійної освіти та набуття нового
рівня серед закладів професійно-технічної освіти.

З ювілеєм тебе, рідне училище!
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