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“Поки жива мова в устах 
народу, до того часу живий 

і народ. І нема насильства 
нестерпнішого, як те, що 

хоче відірвати в народу 
спадщину, створену незчи-

сленними поколіннями його 

віджилих предків.” 
Костянтин Ушинський 
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Діти – квіти життя 

Кожна дівчина мріє мати дітей: хлопчика чи дівчинку, а, можливо, 

і двох відразу. Головне, щоб вони були здоровими. Про це потрібно по-

думати ще в підлітковому віці – вести здоровий спосіб життя. 

Це дуже велике щастя – після важкого дня поспішати додому, зна-

ючи, що там на тебе чекає маленьке чудо. Коли у будинку є діти – він 

відразу наповнюється затишком. 

Маленькі діти такі тендітні та беззахисні, тому їм дуже важливо ві-

дчувати батьківську любов та підтримку. 

Від їх посмішки в душі зароджується ніжність – хочеться впустити 

її в серце і не відпускати. 

Серце розривається, коли довго не бачиш тих, з ким живуть твої 

думки і душа. 

Маленькі діти – це велике щастя, а коли вони ще й здорові – це по-

двійне щастя. Тому, звертаюсь до майбутніх матерів – подумайте про 

тих маленьких ангелочків, які називатимуть вас мамою. Будьте гідною 

опорою і не ставайте джерелом хронічних хвороб. 

Мазур Марина,  

кореспондент «25ПЛЮС» 
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Не можна викреслити з людської пам’яті той великий та безсмертний подвиг 

юних студентів, що захищали українську державність, поклавши на її вівтар най-

цінніше – власне життя. 

29 січня  минає сто років від моменту битви під Крутами. Битви, яка стала 

символом незламності, сили духу й  справжнього патріотизму.  І це одна з найвиз-

начніших битв українського народу за свою незалежність, адже саме тут відважні 

юнаки, хлопці-герої дали бій  переважаючим силам ворога. І саме тоді ці хлопці за-

клали тривалу історію відновлення української державності. 

В бібліотеці Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького класним ке-

рівником групи №24 - Обертюк Н.І. та бібліотекарем училища -Романовою Л.І.  для 

учнів була проведена виховна година  "Крути – бій за майбутнє". Запрошені ознайо-

милися з  книжковою  виставкою "Нема любові понад ту, що окропила кров'ю Кру-
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ти… ", матеріалами  з періодики про подвиг учнів-героїв.  Ведучі провели історичні 

паралелі між подіями початку 1918 року та реаліями сьогодення, коли Україна зно-

ву змушена виборювати та захищати свою незалежність. Під час заходу увагу слу-

хачів  було привернуто до важливості теми захисту держави, необхідності подаль-

шого зміцнення й розбудови Збройних Сил України як запоруки незалежності 

України. Учениці групи № 13  - Хапко Діана та Вікторія Гоцуляк прочитали  вірші 

присвячені подіям на маленький станції Крути… Учень групи №24 - Кирил Козубов-

ський  продекламував вірш Павла Тичини «Пам’яті тридцяти». 

Бій під Крутами  - це героїчна й водночас трагічна подія. Вона знаменувала 

початок нової епохи національного пробудження  українців, усвідомлення  права 

жити на власній землі та святого обов’язку – боронити її. Визначально, що ця жер-

товна любов зародилася в серцях молодих людей – найкращих представників укра-

їнського студентства.  Давайте пам’ятати подвиг Героїв Крут, адже пам'ять робить 

нас сильними та дозволяє впевнено крокувати у майбутнє. Тільки разом ми є силь-

ною, незалежною, могутньою Україною. 
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Акція «Солодке серце» 

Вже кілька років в день святого 

Валентина учні та викладачі ВПУ 

№25 організовують благодійну акцію 

«Солодке серце». Цей рік не став ви-

нятком. 

Ми хвилюємося та пам’ятаємо 

про наших захисників – воїнів 

АТО,  щиро дякуємо їм за важливу та 

важку роботу – мир у нашій краї-

ні. Учні та викладачі училища підго-

тували нашим захисникам різні пода-

рунки: солодощі, випічку та обереги 

«сердечка». Усі подарунки та поба-

жання міцного здоров’я, кохання, 

удачі та швидкого повернення додо-

му, учні та викладачі відправили у 

волонтерську ГО «Мистецька сотня 

«Гайдамаки», що знаходиться у торго-

вому центрі «Дитячий світ», волонтеру 

– Тетяні Баско.  

Пані Тетяна запросила представ-

ників учнівського самоврядування 

Вищого професійного училища №25 

на зустріч з воїнами АТО.  

Ми завжди будемо підтримувати 

наших героїв, але з нетерпінням че-

каємо, щоб в Україні настав мир і всі 

хлопці – живі та здорові – повернули-

ся до рідних домівок. 

Такі зустрічі назавжди залиша-

ються в серцях та душах, адже це – 

єднання нації, нашого народу, вияв 

доброти та безмежної вдячності геро-

ям нашого часу. 

Кохайте та будьте коханими!  

Так – коханню! Ні – війні! 

Редакція “25ПЛЮС” 
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15 лютого – день вшанування учасників  

бойових дій на території інших держав 

«Ти – вічний біль, Афганістан, 

Ти – наш неспокій. 

І не злічить глибоких ран 

В борні жорстокій. 

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей – 

Не всі вернулися сини із тих ночей…» 

 

 

29 років тому в Афганістані закінчилася десятилітня військово-політична 

спецоперація Радянського Союзу, участь у якій взяли 160375 військовослужбовців 

– вихідців з України, 3360 з яких – загинули, 72 – пропали безвісти, 3560 – стали 

інвалідами. Згодом війну в Афганістані керівництво тодішнього СРСР визнало по-

літичною помилкою, однак, це аж ніяк не применшує особистого подвигу тих, хто 

став прикладом самопожертви та вірності військовій присязі. 

6 лютого 2018р. з метою патріотичного ставлення учнів до історії, виховате-

лем гуртожитку ВПУ№25 м. Хмельницького - Площинською С.І., була організована 

та проведена екскурсія в музей «Афганської Слави». У невеликому приміщенні му-

зею у образах втілена війна у Афганістані 1979-1989 років. Тут є справжні міни, 

зброя, формений одяг. Учні познайомилися з учасником бойових дій в Афганістані, 

а тепер членом правління міської спілки ветеранів Афганістану Євгеном Вікторо-

вичем Гуком, який зібрав у невеликому приміщенні експозицію, яка відображає 

події тієї страшної війни. 

Тут як на мінному полі все заставлене мінами, біля стіни «несуть варту» сол-

дати у кросівках «Adidas», а зі світлин посміхаються крізь сльози воїни-

інтернаціоналісти. Так чоловік віддає честь і шану тим, хто був на війні, та закли-

кає «Досить воювати!». Євген Гук сам придумав дизайн і облаштував кімнату. Свої-

ми силами він збирає експонати.   

Зустріч закінчилася спільним фото. 
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До Лесі на гостину 

Як я умру, на світі запалає 

Покинутий вогонь моїх пісень... 

                            Леся Українка 

Хмельницька бібліотека-філія №2 запросила учнів гру-

пи №24 (класний керівник ОБЕРТЮК Н.І.) нашого на-

вчального закладу на захід присвячений 147-й річниці 

від дня народження Лесі Українки : «Із Лесиних дже-

рел, із Лесиного слова…». Відкрити для себе Лесю 

Українку, ближче познайомитися з її творчістю, особи-

стим життям видатної української поетеси - присут-

нім пропонували ведучі Оксана Аркадіївна Ковальчук 

та Амеліна Ірина Олексіївна. 

Слухачам  продемонстрували відео: «Обличчя україн-

ської історії: Леся Українка», у якому лунали пісні на слова видатної поетеси. Учні 

декламували вірші, із захоплення слухали розповідь ведучих про незламну дочку  

Прометея. Дуже зацікав молодь вірш у прозі : «Твої листи завжди пахнуть зів'ялими 

трояндами…». За жанром це лист-відповідь. Інтимна лірика Лесі Українки своєрід-

на, ніким не повторена у мотивах і образах, ніколи не друкована за життя поетеси. 

Вона є виразом найболючішої, найпрекраснішої, найшляхетнішої часточки жіночої 

душі. Ніжна, але сильна духом, пройнята  прометеївським вогнем любові до людей, 

Леся Українка — неперевершений поет боротьби, поет-патріот. Саме тому Лесю 

Українку називають дочкою Прометея, бо саме вона перейняла від Тараса Шевчен-

ка й понесла далі естафету правди, добра, людяності. 

Її слова дійсно стали пророчими, бо її твори стали безсмертними, а сама Леся 

Українка і сьогодні приваблює нас як людина і поетеса своїм життєвим подвигом, 

своєю самовідданістю боротьбі за щастя українського народу, за його краще май-

бутнє, за його свободу та незалежність. 
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У світлу путь, дорогі випускники! 

Прощальний вальс.. Випускний вечір... 

Скільки в ньому спогадів, мрій, сподівань, 

радості і смутку, світлої печалі... Які щем-

ливо-ніжні почуття охоплюють душу! Серце 

переповнює любов до життя, до рідних лю-

дей! 

23 лютого 2018 року з училища у самос-

тійне життя вступили наші випускники. 

Вище професійне училище №25 відпустило 

у доросле життя 5 груп учнів: 

Група 3-К – спеціальність 

«Комерційна діяльність», класний керів-

ник Присяжнюк Оксана Сергіївна. 

Група 3-С – спеціальність 

«Діловодство»,  класний керівник Мельни-

чук Ганна Олексіївна. 

28 група – професія «Оператор з об-

робки інформації та програмного за-

безпечення», класний керівник Коржан Те-

тяна Василівна. 

Група 33 – Професія «Діловод. Адмі-

ністратор. Касир.», класний керівник 

Пенделюк Наталя Петрівна.  

Група 34 -професія «Слюсар з ремон-

ту автомобілів», класний керівник Коро-

тун Галина Василівна. 

З урочистими привітаннями та поба-

жаннями подальших успіхів, випускникам 

вручили дипломи кваліфікованого праців-

ника, молодшого спеціаліста, сертифікати 

про набуття навичок роботи із спеціальним 

програмним забезпеченням. Кращі вихова-

нці нашого навчального закладу здобули 

дипломи з відзнакою та грамоти за значні 

досягнення у навчанні та за видатні творчі 

здібності. 
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Гарної долі та успішної подальшої до-

роги побажали випускникам адміністра-

ція та працівники училища: Загіка Оле-

на Олегівна, Кочаток Наталія Дмитрівна, 

Варцаба Володимир Іванович, Салабай 

Наталя Сергіївна, Окарський Віктор Іва-

нович; а також – запрошені гості з ін-

ших навчальних закладів, які відзначили 

високий рівень підготовки наших учнів. 

Та свято не завершилося на урочис-

тостях. Випускники підготували багато 

цікавих номерів, а також вручили гра-

моти своїм викладачам. 

Вітаємо вас з успішним завершенням 

навчання. Ви розкрили свої обдаруван-

ня, таланти, знайшли справу свого жит-

тя, отримали професію за покликанням. 

Тисячі доріг відкриті перед вами. І 

всі вони ведуть у дивний світ праці і 

творчості, без яких немислиме людське 

життя. 

Сьогодні ви вже нове покоління, що 

вирізьблюватиметься, увиразнювати-

меться у кращих своїх устремліннях на 

благо славної України. Пам'ятайте: спра-

вжні скарби – це скарби вашої душі – 

доброта, щирість, совість. Намагайтеся 

бути чесними в думках, почуттях, спра-

вах, щоб ваша поведінка возвеличувала 

рід. Бажаємо багато цікавих зустрічей, 

невичерпного джерела доброти, здій-

снення задумів, щоб мудрість і щирість 

були неодмінними супутниками в житті. 

Нехай на довгому життєвому шляху 

вічна книга мудрості супроводжує вас, 

як доленосна зірка, незаперечними істи-

нами. 

Редакція «25ПЛЮС» 
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