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Вже рік старий за обрії пливе.  
Уже й Новий стоїть на виднокрузі. 

Ліна Костенко  

Ось і підійшов до кінця насичений 2018, залишивши піс-
ля себе велику кількість виконаної роботи. Цілий рік ми 
навчались, приймали участь у цікавих проектах, різних 
конкурсах, активно займалися волонтерством. Перед 
початком нового року ми звикли аналізувати і підсумо-
вувати працю, будувати плани на майбутнє. Волонтер-
ський рух є найбільш соціально-активною частиною мо-
лодіжного середовища. Волонтери, в першу чергу, це носії 
добрих справ і позитивної енергії, яка так потрібна в 
наш час. В нашому училищі працює волонтерський загін 
«Милосердя». Весною наші живописці розфарбували одну 
з стін будинку реабіалітації ВІЛ-інфікованих дітей, 

щоб покращити умови перебування дітей в час їх одужання. А в День святого Миколая ми 
навідались до цих дітей зі смаколиками і провели майстер-клас,дітки були дуже щасливі. 
Також, наші свідомі учні, небайдужі до ситуації, яка склалася на Сході України. Ми підт-
римуємо захисників, передаємо їм харчі (солодощі,закрутки,фрукти,крупи), відсилаємо лис-
тівки.  

Одна з найулюбленіших наших традицій - благодійний ярмарок до Дня святого Мико-
лая. Чудові іграшки та прикраси виготовили викладачі, майстри, учні. Можливість прид-
бати новорічну прикрасу,а головне-здійснити добру справу, тішить усіх. На зібрані кошти 
організатори закупили подарунки для дитячого будинку.  

Ми обожнюємо веселитись, тому намагаємося урізноманітнювати буденність різни-
ми концертами, конкурсами, квестами, екскурсіями. В 2018 році започаткували конкурс 
Міс ВПУ25.  

Учні училища активно покращують наше місто: до дня міста був створений мурал, 
також покращений двір однієї з шкіл, там був зовсім непривабливий радянський паркан, 
який перетворився на витвір мистецтва. А ще, живописці розфарбували їдальню в дитячо-
му оздоровчому таборі “Чайка” в .Головчинці, Летичівського району.  

Планів на наступний рік дуже багато, наша креативна молодь, сповнена ідей і на-
тхнення покращувати життя. В новому році буде ще більше досягнень, концертів, диско-
тек, тренінгів, знань… Молодь прагне навчатися, робити добрі справи і бути активними 
громадянами своєї країни. Це маленька частина нашої спільної праці, цей рік навчив нас не 
зупинятися на досягнутому, йти далі, головне розуміти, що в цьому світі можливо все і 
діяти. Я сподіваюсь, що прийдешній рік буде ще крутішим, цікавішим і всі наші плани пере-
творяться у реальність . Успіхів!  

Президент учнівського самоврядування - Трубнікова Олеся. 
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“Допоможи, Андрію, отримати ту долю,  
про яку я мрію".  

Кожна нація, кожен народ має 

свої звичаї та традиції, які виробля-

ються протягом багатьох століть і 

освяченні віками. Звичаї народу - це 

ті прикмети, за якими розпізнається 

народ не тільки в сучасному, але і в 

його історичному минулому.  

Український народ надзвичайно 

трепетно береже свої традиції, що 

чудовим калейдоскопом знаменують 

усі важливі події та періоди в жит-

ті людини. 

13 грудня ми святкуємо день 

Андрія Первозванного, а за староук-

раїнськими традиціями - свято Ка-

лити. Тому, для учасників всеукраїн-

ської науково-практичної конферен-

ції, яка проводилася на базі нашого 

училища 13-14 грудня, для наших по-

важних гостей, було підготовлено 

та проведено виховний захід на тему 

Андріївських вечорниць "“Допоможи, 

Андрію, отримати ту долю, про яку 

я мрію"“. Учні 13 групи разом з клас-

ним керівником - Пенделюк Наталею 

Петрівною - відтворили всі традиції 

цього свята, з випіканням та кусан-

ням Калити, ворожіннями та україн-

ськими піснями. Захід був сповнений 

неймовірною святковою атмосфе-

рою, позитивними емоціями та раді-

сними моментами.  

Пенделюк Н.П.,  

Редакція “25ПЛЮС” 
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Благодійний ярмарок 

У День Святого Миколая, у Вищому професійному училищі №25 відбувся 

благодійний ярмарок! Усі бажаючі мали змогу долучитися до доброї справи та 

придбати прекрасні новорічні сувеніри та смачні солодощі.  

Кошти, виручені на ярмарку, будуть витрачені на подарунки для дітей-сиріт та 

захисників на Сході країни! 

Щиро дякуємо усім, хто долучився до ярмарку! 

Вогонь добра запалить світло душ!  

Редакція “25ПЛЮС” 
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У Вищому професійному училищі №25 

існує багато чудових традицій! Одна із яких 

– благодійний ярмарок до дня Святого Ми-

колая, який відбувається щороку. 

Організатори ярмарки на зібрані кошти 

закупили подарунки, які з радістю відвезли 

до Центру соціально-психологічної реабілі-

тації дітей «Подолянчик». Діти, які позбав-

лені сімейного затишку та розуміння суспі-

льства, потребують особливо теплого 

та  відповідального ставлення. Ми дуже ща-

сливі, що мали змогу створити маленьке 

свято для діток, які так само як і всі продов-

жують вірити у чудеса. 

Також учні та викладачі нашого учили-

ща, які організовували акцію, відвідали 

Добро починається з тебе! 
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«Вовковинецьку ЗОШ-інтернат І-ІІІ сту-

пенів». Це був особливий візит до дітей, 

емоції переповняли, але ми знаємо, що 

добро здатне на великі справи та володіє 

великою силою. 

Відвідали наші волонтери і діток із 

Хмельницького обласного відділення БО 

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ», вручили ді-

ткам подарунки, а учні 31 групи підготу-

вали та провели цікавий майстер-клас. 

Ми завжди пам’ятаємо наших захис-

ників, що боронять українську землю на 

Сході нашої країни. Наші волонтери відп-

равили посилку і в зону АТО – ми споді-

ваємось, що продукти, смаколики та свят-

кові листівки допоможуть нашим воїнам 

хоч трішки відчути дух свята! 

Дякуємо учням та викладачам нашо-

го училища, голові ППО ВПУ№25, бать-

кам наших учнів, усім небайдужим, хто 

долучився до добрих справ! 

Волонтерська служба ВПУ№25 
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Обласний огляд-конкурс художньої  

самодіяльності 

19 грудня 2018 року у Вищому професійному училищі №25 відбувся Звітний концерт 

обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності серед працівників та учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. На конкурс були представлені кращі номери. 

За народними традиціями, із хлібом та сіллю, учасники зустрічали працівників Хмель-

ницького державного Центру естетичного виховання учнівської молоді – завідувача методи-

чним відділом Центру естетичного виховання – Посвістак Ірину Володимирівну, методиста 

з музичних жанрів – Юрчук Світлану Володимирівну та Авдєєву Людмилу Ростиславівну. 

Учні та викладачі підготували велику кількість номерів, що відзначалися оригінальніс-

тю та творчим спрямуванням: музичні твори та композиції, гумористичні сценки, авторські 

поетичні композиції. 

Журі огляду-конкурсу відзначили багатожанровість програми, сценічні образи учасни-

ків, а також подякували керівникам гуртків за їх професіоналізм та естетичне виховання мо-

лоді. 

Дякуємо організаторам – Вигоняйло Анастасії Валеріївні – педагогу-організатору та 

Кравчуку Станіславу Петровичу – керівнику музичних гуртків за яскраві емоції, позитивні 

моменти та святовий настрій! 

Редакція “25ПЛЮС” 
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День Святого Миколая 

19 грудня до учнів нашого училища завітав Святий Миколай, якого запроси-

ла Первинна профспілкова організація працівників освіти і науки Вищого про-

фесійного училища №25.  Святий Миколай ретельно вивчив поведінку усіх уч-

нів, їх здобутки та досягнення і вирішив, що усі учні нашого училища чемні та 

працьовиті, і заслуговують на солодці подарунки. Свято було веселим та пози-

тивним, дякуємо Святому Миколаю за приємні та смачні емоції!  

Редакція “25ПЛЮС” 
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Сторінка неймовірної творчості! 

Спостерігаю за снігом. Легкий, білий, як мрія. І так само, як і вона зникає або 
залишається. Ніжні, тендітні сніжинки летять на землю... падають. Деяким із них 
пощастить і вони залишаться на землі, проживуть, можливо, і не довго, проте... Ін-
ші насолоджуються своїм життям у повітрі. Їх підіймає вітром, можливо котрась 
попаде на крило птаха, коли він буде ширяти у небі... А багатьом пощастить менше 
і вони щойно доторкнутися до землі - зникнуть. А коли впадуть на мокрий асфальт 
- розтануть, розчиняться у вирі реального буденного життя. Погодьтеся, сніжинки 
такі схожі на мрії... 14.12.18  

Наша талановита редактор “25ПЛЮС” - Герасимчук Анастасія. 
Більше творчості на сторінці Інстаграм - ©aska_in_the_end 
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