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Новорічне привітання президента ВПУ№25
Учнівське самоврядування вітає усіх з прийдешнім
Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо усім
любові та турботи близьких людей, посмішок друзів
та міцного здоров'я. Нехай новий рік буде щедрим
для Вас на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із
собою смак нових перемог, впевненість у правильності обраної мети та енергію для її досягнення. Дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження у наступному році.
З Новим роком!
Олеся Трубнікова, президент учнівської республіки ВПУ№25

В очікуванні Нового року
Нестерпно чекаю Нового року свята у родинному колі, гарно
вбраних ялинок, гірлянд у вітринах магазинів, мандаринок і,
звісно ж, подарунків.
У чужому місті, серед незнайомих людей, мене гріє думка, що
Різдвяні свята я проведу вдома,
поруч з рідними.
З піднесеним настроєм та світлими думками я згадую про
свою сім’ю та домівку, де завжди панує затишок і мир; де у вітальні, в куточку,
стоїть маленька ялинка, прикрашена з душею. Поруч у кріслі сидить бабуся і в’яже
теплі рукавички, а на кухні клопочеться мама.
Усі ми з нетерпінням чекаємо приїзду усіх інших членів родини.
Різдвяні свята - це період чудес. Час, коли є можливість здійснити всі наші
мрії. Можливість почати своє життя з чистого аркуша.
Їдьте додому та відпочивайте душею!
Веселих свят!
Мазур Марина,
кореспондент “25ПЛЮС”
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Андріївські вечорниці на англійський лад
Українські традиції вражають своїм різноманіттям та глибиною віків. Кожна
пора року характеризується родинною обрядовістю, що має на меті виховувати та
навчати майбутні покоління, передаючи їм величезний та багатий досвід наших
предків.
Зима - особливий час для українців, адже саме Зимовий цикл свят знаменує
кінець року та народження нового.
Одним із найколоритніших свят цього циклу є свято Андрія Первозванного, а
саме - передвечір свята. Саме у цей вечір молоді дівчата та хлопці збиралися, щоб
поворожити та дізнатися свою долю.
Учні 12, 13 та 15 груп нашого училища мали змогу не лише дізнатися, а й перенестися в епоху колоритного свята. Вони приймали участь у багатьох веселих
конкурсах та сценках, розповідали про історію виникнення свята Андрія. Усіх гостей та учасників свята пригощали святковою Калитою та смачними варениками.
Підготували виховний захід з «ST. ANDREW’S DIVINATION» викладачі англійської мови - Костенко Оксана Дмитрівна та Кравченко Жанна Миколаївна, за
сприяння бібліотекара ВПУ№25 - Романової Людмили Іонівни.
Редакція “25ПЛЮС”

4

№8 (67) Грудень 2017 рік
Звітний концерт

18 грудня у Вищому професійному училищі відбувся обласний огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності серед працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів та Новорічне свято. Проведенню цього заходу передувала ретельна організація та підготовка учнів, яку здійснили педагог-організатор – Вигоняйло Анастасія
Валеріївна та керівник музичних гуртків – Кравчук Станіслав Петрович.

За народними традиціями, із хлібом та сіллю, учасники зустрічали працівників
Хмельницького державного Центру естетичного виховання учнівської молоді – завідувача методичним відділом Центру естетичного виховання – Посвістак Ірину Володимирівну, методиста з музичних жанрів – Юрчук Світлану Володимирівну та Авдєєву Людмилу
Ростиславівну.

Ведучими звітного концерту стали – Левчук Олександр та Суханюк Вероніка.
Учні та викладачі підготували велику кількість номерів, що відзначалися оригінальністю та творчим спрямуванням.
Журі огляду-конкурсу відзначили багатожанровість програми, сценічні образи учасників, а також подякували керівникам гуртків за їх професіоналізм та естетичне виховання молоді.
Ми дякуємо усім, хто подарував святковий настрій та незабутні враження!

З прийдешніми Новорічними та Різдвяними святами!
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Обласний фестиваль-конкурс «Велика коляда»
20 грудня в приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва відбувся обласний фестиваль-конкурс «Велика коляда», а також виставка вертепів та витинанок серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Вище професійне училище №25 представляла вокальна група Зразкового ансамблю народної музики «Бужани», яка виконала колядку «Ясна зоря», керівник –
Станіслав Кравчук.
Серед 17 вокальних гуртів, представлених на конкурсі, наша вокальна група
виборола почесне 3 місце.

Щодо вертепів. Цього річ представлений нами вертеп у вигляді стилізованої
фото-зони був найвідвідуванішим місцем виставки. Усі колективи, що прибули на
фестиваль-конкурс, не оминали експозицію нашого навчального закладу, робили
фото та селфі, усі відзначали оригінальність виконання роботи – автори ідеї майстри виробничого навчання Шаля Л.А., Тарасюк І.І., Правура В.І. Однак ІІІ місце.
Проте, не зважаючи на суддівство, ми щиро вітаємо наших учнів та бажаємо
їм подальших успіхів та творчих здобутків, і велика подяка усім тим, хто долучався
роботою та порадами у виготовленні виставки!
Редакція «25ПЛЮС»
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Що готує нам Рік новий?

Напередодні Нового року та Різдвяних свят редакція “25ПЛЮС” провела опитування серед учнів та викладачів, щодо святкування Новорічних свят.
Так, учні групи 3С-15 розповіли, що святкуватимуть Новий Рік з друзями,
вдома з рідними, з родиною. На Новий рік мріяли про здоров’я та щастя, знайти
добре оплачувану роботу, про здійснення своїх мрій. Рідному училищу побажали здоров’я, щастя, розвитку, злагоди в колективі, доброї заробітної плати, процвітання у новому році.
Учні 13 групи святкуватимуть Новий рік з вдома з родиною, Різдво – у сімейному колі, з друзями, з рідними, а потім - гуляти з друзями. Мрії на Новий рік - щоб
все було добре у сім’ї та добре закінчити 1 курс у ВПУ№25, щоб усі мрії збулися, про
успіхи у навчанні, поїхати в Турцію та в Єгипет, про щасливе майбутнє, поїхати до
Криму та стрибнути з парашутом, завершити ремонт у квартирі, подорожувати по
світу, щоб закінчилась війна, щоб було багато смаколиків і літом поїхали з друзями
на море, про щасливе майбутнє, щоб гроші ніколи не закінчувалися, щоб чорна
смуга закінчилась і почалась біла. здоров’я, щастя, витримки.
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Для рідного ВПУ№25 бажали - щоб наше училище залишалося таким же чудовим, більше студентів, розвитку, доходів, успіхів у всьому, щоб в училищі було
все добре і на наступний рік вступило багато розумних, нових учнів, щоб училище
стало коледжем та більше прибутків, більше студентів, стати коледжем, побільше
фінансів, розвитку, багато достатку, нових перемог, щоб ВПУ№25 так і залишалось
найкращим училищем Хмельницького, побільше студентів, процвітання на довгі
роки.

21 група святкуватиме Новий рік вдома з родиною, з друзями в селі, а Різдво
з родичами, з рідними, вдома, з батьками. Мріють про те, щоб мама відпустила на
хату, про відмінний результат навчання, мир, щастя, здоров’я, про мир в країні та
багато подорожувати, щоб була стипендія, щоб гарні були оцінки, щоб все було якнайкраще. Рідному училищу учні бажали - сучасного обладнання, бути здоровими
та побільше нервових клітин, процвітання…♥, підняти стипендію, щоб діти вчилися, щоб всі мали стипендію, всього самого-самого.
Учні 23 групи святкуватимуть Новий рік з сім’єю, вдома, з друзями, з
рідними та гостями, з батьками в Карпатах. На Новий рік мріють про те, щоб у
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навчанні було все Ок, здати ЗНО на хороші бали, був успіх на роботі, про щось новеньке, прикольненьке, про щастя, хороші оціночки, здоров’я та усмішка рідних,
здобути диплом адміністратора, отримувати стипендію, щоб провести 2018 рік
краще ніж 2017, 5 кілограмів апельсинів, BMV730i. Училищу учні побажали у Новому році процвітання, щоб діти вчилися, щоб всі мали стипендію, всього самогосамого, щастя, здоров’я, натхнення, процвітання, добросовісних учнів, веселих моментів, стати коледжем, терпіння та розуміння учнів, розвитку, щоб було більше
вихідних та у всіх - премії.
Не оминула інформаційна служба “25ПЛЮС” і працівників нашого училища.
Новий рік та Різдвяні свята вони святкуватимуть у колі сім’ї, з чоловіком та донечкою, відвідають святкове Богослужіння. Мріють наші викладачі у Новому році про
здоров’я всіх членів родини, гарну зарплатню, щоб збулися майбутні плани, про
мир на Україні, спокій, дружне, толерантне ставлення один до одного, щоб діти
вступили на навчання, щоб родина була здоровою.
Рідному навчальному закладу у Новому році бажали процвітати, дружніх стосунків працівників, творчих звершень, нових здобутків, гарних та вихованих учнів, терпіння педагогам, стабільності, реорганізації, щоб все задумане здійснилось,
більше змоги розвиватись (стосується влади).
Дякуємо усім учасникам нашого опитування та щиро сподіваємося, що усі
бажання та вітання здійсняться!
Редакція “25ПЛЮС”
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Добро, яке ти робиш від серця, ти робиш
завжди собі.
У Вищому професійному училищі №25 існує багато чудових традицій! Одна із яких благодійний ярмарок до дня Святого Миколая, який відбувся 19 грудня. Чудові іграшки та
прикраси виготовили викладачі, майстри художніх професій та учні 21 групи. Можливість

придбати новорічну прикрасу, а головне - здійснити добру справу, тішить усіх! Долучилися
до цієї акції і члени молодіжної ради профспілок.
Організатори ярмарки на зібрані кошти закупили подарунки, які з радістю відвезли
до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». Діти, які позбавлені сімейного затишку та розуміння суспільства, потребують особливо теплого та відповідального ставлення. Ми дуже щасливі, що мали змогу створити маленьке свято для діток, які так
само як і всі продовжують вірити у чудеса.

Також учні та викладачі нашого училища,
які організовували акцію, відвідали "Меджибізький дитячий будинок-інтернат" для дітей з вадами розвитку. Це був особливий візит до особливий дітей, емоції переповняли, але ми знаємо, що добро здатне на великі справи та володіє великою силою.
26 грудня Діти захисників України – учасників АТО стали дослідниками таємниць
квесту «Легенди про Святого Миколая» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Водночас радісно і боляче було приймати участь у заході для дітей воїнів АТО. Розумієш, що жоден смаколик чи гра не замінять дитині обійми тата... Але, хоч в такий спосіб,
учні ВПУ№25 разом із працівниками музею та активістами Хмельницької громади змогли
проявити підтримку родинам наших воїнів. Цікавий квест, ігри і солодкий стіл не залишили байдужим нікого!
Дякуємо Всім, хто долучився до створення свята для діток!
Волонтерська служба ВПУ№25
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