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Святкували Великдень! 

Напередодні Великодня наші учні та викладачі організували виставку Пасха-

льних кошиків. Яскраві та красиві роботи, представлені на виставці, вразили різ-

номаніттям та оригінальністю, весняними кольорами, композиціями, національни-

ми елементами декору.  

 

Також, був організований Великодній ярмарок, на якому були представлені 

роботи наших викладачів художніх професій та учнів. Кошти, зібрані на ярмарку, 

підуть на придбання подарунків та необхідних речей дітей-сиріт. 

Цьогоріч, ми прикрасили Пасхальне дерево – оберіг нашого училища, символ 

єдності, символ роду.  



                            №3(70)  Квітень 2018 рік                              3 

До створення такого красивого оберегу долучилися і учні, і викладачі нашого 

навчального закладу. Тепер на нашому подвір'ї росте чарівна калина, яка буде обе-

рігати наше училище від усіх незгод та буде примножувати гаразди та добробут. 

Редакція «25ПЛЮС» 
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Посміхнемось щиро Вишні 

23 березня 2018 року відбувся обласний конкурс юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Головною метою обласного конкурсу є виявлення талановитої молоді та попу-

ляризація творчості українського гумориста Остапа Вишні. 

Конкурс проходив за номінаціями: 

- «Вишневі усмішки» (юні гумористи); 

- «Веселий пензлик» (юні художники). 

Репертуар учасників був досить різноманітним та цікавим. 

Голова журі - Горбатюк Василь Іванович - директор Хмельницького літерату-

рного музею, оголосив результати конкурсу та дав професійну оцінку кожному 

учаснику. 

У номінації «Вишневі усмішки» ІІ місце отримав: 

Фаріон Владислав, учень 18 групи Вищого професійного училища № 25. 

У конкурсі малюнків «Веселий пензлик» перемогу отримали: 

Номінація «Живопис» : 

І місце - Огаркіна Валерія, учениця 21 групи Вищого професійного училища 

№ 25.  

ІІІ місце - Ященкова Діана, учениця 11 групи Вищого професійного учили-

ща № 25. 

Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших досягнень! 
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Подорожуємо з користю 

Кам'янець зустрів нас сонячною 

погодою. За цих два дні ми були в ба-

гатьох місцях, які були надзвичайно 

цікавими та захопливими. Відвідали 

галерею, побували у парку на оглядо-

вому колесі, із якого відкривається 

захоплюючий краєвид на захід сонця 

у Старому місті.  

Особливо містичним та заворо-

жуюче-чарівним є нічний Кам'янець. 

У нас перехоплювало подих від таєм-

ничості його вулиць, архітектури та 

міста, здавалося кожен куточок, кож-

на вуличка має свою історію та живе 

своїм потаємним життям. Також було 
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багато нових знайомств і ще більше чудових фото. В нас залишилось чудове вра-

ження від старого міста та фортеці, яка лишилась незмінним символом Кам'янця-

Подільського. 

Трубнікова Олеся, 

Герасимчук Анастасія, 

корепонденти «25ПЛЮС» 
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Здоровим бути модно! 

Як добре, що здоровий спосіб життя сьогодні в тренді. Всі намагаються слід-

кувати за собою, відвідувати секції, займатися спортом, бігати вранці. Люди на-

вчилися збалансовано харчуватися, відмовились від дієт та голодування.  

Ведення здорового способу життя неможливе без дотримання простих пра-

вил. Одне з найпростіших - пити воду, адже наш організм складається з неї на 

70%. Це перше та найголовніше правило. 

Грація, сила, гнучкість, міць і ще безліч якостей можна удосконалити за допо-

могою спорту. Перш за все, це – здоровий спосіб життя, іншу частину займає хар-

чування та режим дня. 

Гармонія з власним тілом досягається неймовірними зусиллями, яке має до-

класти молоде покоління заради здорових нащадків. 

Ми теж не є винятком, адже здоровий спосіб життя є гарантією успіху. 

Почати дотримуватися здорового способу життя ніколи не пізно.  

Будь в тренді! 

Герасимчук Анастасія, 

Трубнікова Олеся, 

кореспонденти «25ПЛЮС» 
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Ми, учні Вищого професійного училища №25, маємо багато можливостей для 

заняття спортом. У нас є велика кількість спортивних гуртків, тренажерний зал. 

Особисто мені подобається брати форму після закінчення пар та йти у спортивний 

зал - грати волейбол. Це ж набагато краще ніж лежати на ліжку чи сидіти у соціа-

льних мережах. 

Спортом я почала займатися ще у школі, ходила у спортивну школу. Маю 3 до-

рослий розряд з гандболу. Я брала участь у різних змаганнях, наша команда займ-

ла призові місця. Також ми приймали участь у змаганнях з футболу та легкої атле-

тики. Спорт я люблю ще з дитинства. 

Зараз я навчаюся на 2 курсі, граю в училищній волейбольній команді, але су-

мую за тими часами, коли грала у гандбол, навіть трішки жалкую, що не продов-

жила грати далі зі своєю командою. Але в училищі є свої перспективи. Навіть якщо 

ти раніше нічим не займався, тут є люди, які допоможуть тобі в цьому. 

А знаєте чим спорт такий корисний? По перше, він уповільнює процес старін-

ня, по друге, заняття спортом допомагає зняти нервову напругу, по третє, у вас бу-

де відмінна фізичний стан організму! 

Паламарчук Віка, 

Кореспондент “25ПЛЮС” 

 

В здоровому тілі - здоровий дух! 
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Сила поетичного слова 

Балет  

Після занять я біжу вже у зал -  

Мерщій показать норовливий запал 

З дитинства знайоме  

це слово «балет», 

Па-де буре, тан-леве, пірует. 

 

На сцені була уже я не раз, 

Та до гри соло мені ще не час. 

Білі пуанти, тріко і корсет 

Па-де буре, тан-леве, пірует! 

 

Ранок  

Крок, пульс, свіже повітря 

Ліва, права, тіло розквітло 

Люди, місто, знову світанок 

Погляди, спорт, ранок. 

 

Мистецтво спорту 

Спорт – це мистецтво, 

Мистецтво й краса. 

Різновиди спорту як землі полюса - 

Різні, барвисті, прозорі і чисті. 

 

Теніс, балет, карате і дзюдо  

Різні як ноти: ля, фа, мі, ре, до. 

І схожі вони як на диво усі, 

Тримають все тіло в здоров'ї й красі. 

 

Герасимчук Анастасія, 
Поетеса “25ПЛЮС” 



 

 

Редактор-консультант:  

Оксана Костенко 

Консультанти з питань 

інформації:  

Людмила РОМАНОВА, 

Валерій МАРЦЕНЮК 

Адміністратор сайту: 

Максим СЕРДЕГА 

Вище професійне училище №25 

Адреса: м. Хмельницький, Проспект  

Миру, 61/3 Телефон: 74-24-27 

Сайт: www.vpu25.km.ua/ 

Ел.пошта: red.plus25@ukr.net 

 

Редактор:  

Карина КОСТЕНКО 

Над номером працювали:  

Єлизавета Назарова 

Марина Мазур 

http://www.vpu25.km.ua/25plus.php

