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День української  
писемності та мови 

9 листопада Україна святкує День української писемності та мови. 
А також вшановує пам'ять Преподобного Нестора-Літописця – послідовни-
ка творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія 

Напередодні цього важливого свята у Вищому професійному училищі 

№25 була проведена відкрита виховна година, літературна композиція "О рі-

дна мово, скарбе мій!".  
Наша мова пройшла нелегкий та тернистий шлях, щоб видобути у полу-

м'ї та крові свою самостійність. І навіть у XXI столітті ми повинні пам'ятати 
ціну, яку заплатили наші співвітчизники, рідні та знайомі за те, щоб ми мог-
ли спілкуватися рідною мовою. 

Мета нашого заходу - показати красу рідної мови, її велич, виховати 
любов до рідної мови, гордість за український народ, який має багату творчу 
спадщину. 
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7 листопада відбулася ще одна важлива подія - заснування літературного гур-

тка "Нова Муза", який допоможе талановитій молоді реалізувати свій творчий поте-

нціал та розвивати літературні обрії рідної мови. 

Літературний гурток «Нова Муза» створений з метою зацікавлення учнів худо-

жнім словом, залучення їх до більш глибокого вивчення поетичних творів, пізнання 

основ віршування, розкрити творчі здібності учнів.   

Слово завжди мало неймовірну силу: воно зміцнює, лікує, надихає, закохує, 

єднає, але, на жаль, може і образити, зробити боляче. А люди, які володіють майсте-

рністю слова, обдаровані Богом, адже це великий талант – уміти запалювати серця 

та душі. 

Ми вирішили згуртувати усіх, хто любить рідну мову та знає її величезний по-

тенціал, тих, хто є справжніми віртуозами поетичної думки. 

 

Знайомтеся, “Нова Муза” 
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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 

До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну 

акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності".8 листопада 2019 року 

учні та викладачі Вищого професійного училища №25 долучилися до написання 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Читав диктант відомий мово-

знавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр 

Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 20-

00 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном мо-

жуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову. 
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Відвідування нічних клубів  
як проведення дозвілля  

В загальному відпочинок і проведення дозвілля може бути не тільки в 

період дня, як гра в футбол або шахи, навіть проста прогулянка містом. Від-
відування клубів як і кафе є своєрідним відпочинком. Що найперше людина 
бачить, коли відвідує будь-який заклад? Звісно, це зовнішній вигляд, адже 

саме він і змушує поглянути, що всередині закладу. Тематичні заклади є най-
більш популярні, їх перевага над типовими - в самому інтер'єрі. Чим він яск-
равіший, тим краще ми його запам'ятаємо і більше бажання буде відвідати 
його повторно. Наприклад, можна взяти домашній напрямок, адже це те мі-
сце, а саме - дім,  куди ми повертаємося до своїх рідних. Це те місце, де твоя 
бабуся пропонувала тобі скуштувати випічку, яку вона щойно приготувала. 

Просто згадай цей приємний аромат, рум'яну скоринку. Навіть не саму стра-

ву, а Бабусю, вона для тебе найкраща. Вона, як тендітна кульбаба, її сиве гу-
сте волосся, щирий, лагідний погляд, який радий бачити свою рідню.  

Ось чому ми так хочемо повернутись до таких місць — за новими зна-
йомствами, спілкуванням і просто відволіктись від повсякденної рутини. В 
загальному, наука виділяє такий термін як “клабери”. Це заядлі відвідувачі 

нічних закладів. Їх вік виділяють від 18 до 60. А чим так відрізняється клуб 
від кафе? Знайомства і спілкування можливо знайти на вулиці, так, але саме 
тому, що це є також активний відпочинок. Так, саме активний, не потрібно 
вірити стереотипам, що там відбуваються тільки бійки і вживання спиртних 
напоїв та заборонених речовин. З мого досвіду, відвідування клубу можливе 

просто в хорошій компанії. Так це специфічний відпочинок, але хоч один раз 

відвідавши подібний заклад, ти будеш згадувати щасливі посмішки друзів, 
хорошу музику, диско-куля, яка на стелі виглядає як місяць. Яскраве освіт-
лення від стробоскопів, чийсь день народження і яскраве привітання. В за-
гальному кожен момент життя є неповторним і своєрідним. Прожити потріб-
но так, щоб було що згадати і за це не було соромно. Гарного настрою та про-
ведення дозвілля! 

Богдан Бугрій, журналіст “25ПЛЮС” 
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"100 днів до випуску"  

Наші неймовірні, креативні, веселі та запальні художники (група 
41, професія "Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та буді-
вель") відзначили 100 днів до початку дорослого життя. Відзначили, як 
завжди, весело та яскраво - "піжамним" днем, неймовірні емоції отри-
мали і учні, і викладачі! 
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Благодійний ярмарок 

Наш навчальний заклад має добрі традиції. 
У День Святого Миколая, у Вищому професійному училищі №25 відбув-

ся благодійний ярмарок!  
Учні та викладачі із задоволенням долучилися до доброї справи та при-

дбали прекрасні новорічні сувеніри та смачні солодощі.  

Кошти, виручені на ярмарку, будуть витрачені на подарунки для дітей-сиріт 
та дітей з малозабезпечених сімей!  

Щиро дякуємо усім, хто долучився до ярмарку! 

Вогонь добра запалить світло душ!  
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Україна колядує! Колядує вся земля!  
19 грудня 2019 року у Вищому професійному училищі №25 відбувся 

Звітний концерт обласного конкурсу-огляду художньої самодіяльності серед 

працівників та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. На 

конкурс були представлені кращі номери: виступи музичних та театральних 

гуртків, танцювальні номери, гумор та традиційна коляда!  

Щиро дякуємо організаторам - Бездєнєжних Ользі Сергіївні - педагогу-

організатору та Кравчуку Станіславу Петровичу - художньому керівнику за 

неймовірні емоції, позитивні моменти та Різдвяний настрій!  
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Скарбничка творчості! 

Дивлячись зараз на теперішнє молоде поколін-

ня, стає страшно, коли замислюєшся, що саме 

так виглядає теперішнє суспільство та культура, 

точніше, їх відсутність. Зараз так мало людей, 

які залишаються самі собою, які не йдуть на по-

відку стереотипів та сучасних тенденцій. Інди-

відуальність зараз стала якась штучна. Кожний 

другий говорить про те, що він особистість, при 

тому намагається відповідати якимось рамкам 

та загальноприйнятим поняттям. Лише для чо-

го? Щоб не бути білою вороною і не чути в свою 

адресу слова про те, що він не такий, як інші? А 

багато і справді не розуміють, що бути білою во-

роною, це не соромно, це просто бути індивідуа-

льним, бути не таким, як всі. Бути білою воро-

ною, не означає бути поганим, це просто бути 

іншим. Бути не схожим на інших, ось що по-

справжньому має значення. Бути таким, яким ти хочеш себе бачити, бути тим, ким 

тобі комфортно бути, почувати себе щасливими саме в своєму обличчі, ось що важ-

ливо. Стереотипи і рамки придумали ті, які не можуть дозволити собі найбільшої 

розкоші, а саме- бути самим собою. Це придумали ті, хто не може принести в цей 

світ щось унікальне, щось своє. Ті, хто немає, що показати та чим поділитись з цим 

світом. Ті, хто не прагнуть розвитку та змін. Ті, кому лінь змінювати щось і себе. І 

хоча кожна людина є унікальною, і має щось своє в середині, своє бачення, свою 

думку, свої вподобання, проте далеко не кожній людині вистачає сміливості пока-

зати це. Всі зіштовхуються з думкою про те, а що про це скажуть інші, а як інші це 

сприймуть, а що інші люди про це подумають, а чи нормально бути таким, яким я 

хочу. Усі думають про інших, не думаючи про себе. Якби ми перестали боятись ду-

мки та осудження інших і нарешті показали світові своє справжнє лице, справж-

нього себе, зі своїми тенденціями та правилами, то, можливо, цей крок став би по-

штовхом не боятись для інших. Можливо ми перестанемо наслідувати інших, та ві-

днайдемо прекрасне в собі, будемо прекрасні такі, які ми є. Перестанемо старатись 

бути кимось іншим, і просто будемо собою. Будемо творити нову культуру, де кож-

на людина різна, де кожна людина унікальна, з різними обличчями, смаками, інте-

ресами, думками, але де кожна людина прекрасна.  

Хто ТИ? 
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Культуру - яку творять не одиниці, а всі інші її наслідують, а де кожен з нас є 

культура. Де кожний має що принести цьому світові, де кожний має що показати 

та чим поділитись з іншими, чимось зовсім новим. Потрібно не сидіти на місці, пот-

рібно читати книги, усамітнюватись з природою, з собою, вчитись бачити те, що з 

першого погляду є непомітним, вчитись чути та розуміти інших, вчитись розуміти 

себе, займатись тим, що любиш, тим, що приносить задоволення, навіть якщо це 

щось дуже дивне та незвичайне, бо те, що ви робите, це є ви, і ви маєте показати 

світові не те, що було, є, не те, що є загально прийнятим та звичним, а щось нове, 

те, що є саме в вас, показати світові себе. Потрібно вдосконалюватись, розвива-

тись, прагнути, змінювати, вносити, втілювати, відкривати нові межі, потрібно не 

боятись, потрібно відкривати світу очі на нове, потрібно вчитись розуміти, що кож-

ний з нас є не дивним, не божевільним, не фріком, а кожний з нас є унікальним, 

особливим, кожний з нас є важливим. Потрібно розбивати стереотипи/правила/

тенденції. Потрібно жити по-новому. Не дозвольте собі бути стадом, не дозвольте 

собі одягати маску, ховати все те, що живе в середині вас, залежати від думки ін-

ших, загубити себе серед всіх цих заборон, правил та стереотипів. Дозвольте собі 

найбільшу розкіш, - бути самим собою, широко бачити та мислити, глибоко відчу-

вати та бути щасливими. "Вся ваша мудрість у вас на тату, вся ваша молодість в 

слові на футболці", давайте не будемо поколінням про яке будуть так говорити. Да-

вайте будемо чимось більшим, кимось кращим. Давайте будемо поколінням в яко-

му буде культура, можливо не така, до якої всі звикли, трішки інша, неординарна, 

але наша, така, яку ми самі створили, де абсолютно кожний з нас зробив свій 

вклад, де кожний з нас вклав частинку себе. Давайте будемо поколінням сміливих, 

мудрих, відважних, цікавих, відвертих, щасливих. Поколінням - для якого не існує 

меж та стереотипів. Поколінням, де кожний - особистість, де кожний - важливий, 

де кожний особливий, де кожний має свою думку, голос, вибір. Поколінням, яке не 

наслідує застарілій культурі, а створює нову.  

 

Я обираю бути індивідуальною.  

Я обираю бути особливою.  

Я обираю бути сама собою.  

Я обираю бути щасливою.  

Я обираю бути культурою.  

А що обираєш ти? 

 

 

 

Худецька Ірина, дописувач “25ПЛЮС”, 

Випускниця 2016 року. 
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З прийдешніми святами! 

Новорічні свята – це завжди нові сподівання, нові життєві задуми 

і бажання, нові кроки у незвідане майбутнє. Тому нехай все те, що да-

рувало Вам радість у році, що минає, неодмінно знайде своє продов-

ження в році прийдешньому. 

У ці святкові дні прийміть найщиріші побажання міцного здоро-

в’я, щастя, миру, благополуччя, здійснення заповітних мрій та успіхів у 

всіх починаннях. Нехай кожний день нового року буде насичений доб-

ром і позитивом, вірою у свої сили та підтримку рідних і близьких лю-

дей, друзів, колег. 

Сподіваємось, що наступний рік буде ще багатшим на нові ідеї та 

неймовірне їх втілення у реальність! 

Щасливих та гарних свят! 

З повагою, редакція “25ПЛЮС” 
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