
 

 

Інформаційна  довідка про досвід роботи 

учнівської молоді ВПУ25 м.Хмельницького 

 у воєнний час 
 

 

Наше життя поділилося на до і після- 23 лютого 2022р. Ми 

не могли повірити. Але, дійсно, розпочалася війна...Здається, що 

це відбувається не з нами... Кожен із 

нас на собі зрозумів, наскільки це страшне слово, кожен зробив 

для себе висновки... Та невимовна біль втрат, розрухи, розпачу 

не дає права нам українцям опускати руки.  

Тому, ми-учні Вищого професійного училища №25 м. 

Хмельницького залишаємось в Україні, 

на своїй рідній землі зі своїми батьками 

та у близькими. навчаючись 

дистанційно, мріємо повернутись у свій 

заклад освіти! Віримо, що все у нашій країні буде добре, віримо в 

нашу перемогу! Тому підтримали флешмоб 

#Разом_до_ПЕРЕМОГИ.  

Навчаючись у Вищому 

професійному училищі №25 м. 

Хмельницького отримуємо  теоретичні 

знання та професійні навички за ; обраною 

професією! Мріємо жити, навчатись р та працювати в своїй 

Країні. Розуміємо, що навчання - це наш фронт, відповідальне ставлення до здобуття 

професії - це наш  особистий внесок у перемогу! 

(https://www.facebook.com/100010424108346/videos/693204955195362/)  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__gid__=174641493120564&__cft__%5b0%5d=AZVCK0KT449RZuj8AlCfCSR93YptBVJ1gAmppimdDLs_sIhVpG8P1g8AtNnkHuDQKyJecMkKTHzmg-CqLsHns0sviqshYcXTN-q7wFaH8BaPxRa7oPkvCN9b08BgAG7BWH3iqYLJLWGRyrP255lnmmVe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/100010424108346/videos/693204955195362/


 

Відзначаючи роковини від Дня 

народження Великого Сина українського 

народу, пророка, борця за 

незалежність,Тараса Григоровича Шевченка, 

Сарнавська Віра прочитала вірш Катерина 

Рабчун- Мосійчук та було підготовлено  

сюжетне відео. Активні учасниці учнівського 

самоврядування намалювали патріотичні 

малюнки в підтримку наших ЗСУ. У 

шевченківські дні, ми згадуємо всі його повчання і доведемо усьому світу, що Україна - 

це суверенна, незалежна держава і ми не дамо над собою більше знущатися, глузувати і 

потурати.... 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1022623781655660/) 

14 березня, ми подякували усім доброволяцям за 

мужність, героїзм, хоробрість, самопожертву в справі 

захисту незалежності, 

суверенітету і 

територіальної 

цілісності України. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1025554044695967/) 

Наш учнівський актив працює та піднімає 

патріотичний дух українців, створюючи мотивуючі відео, 

читаючи патріотичну поезію, виконуючи  рідні, надихаючі 

пісні, займаючись волонтерською діяльністю.   

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/37331657108 

6398/) 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100005035247220/?__cft__%5b0%5d=AZUx_h_HFw99nRigIyugZAhhQlQE891AmpaNFviL9HnErV8KFf-Eir4zE8mIpX_d-Lpm7MvD1GsLCTnlwAFdN9q9lMYxE8WiJ5pgVa2NfI0lvlUNenTMfS5terbe35OT819zvNGpEHGEGzYd_w9ROll0-hkU8-2H9vUzpzfJamITVDRoBiYkiRPefGe8BuykRKg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100005035247220/?__cft__%5b0%5d=AZUx_h_HFw99nRigIyugZAhhQlQE891AmpaNFviL9HnErV8KFf-Eir4zE8mIpX_d-Lpm7MvD1GsLCTnlwAFdN9q9lMYxE8WiJ5pgVa2NfI0lvlUNenTMfS5terbe35OT819zvNGpEHGEGzYd_w9ROll0-hkU8-2H9vUzpzfJamITVDRoBiYkiRPefGe8BuykRKg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1025554044695967/
https://www.facebook.com/100023277822836/videos/37331657108


Ми  неодноразаво долучалися до марафону мистецьких ініціатив “Голос миру” 

серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної ) освіти , а саме  до 

літературного челенджу  «Магія слова». 

Так, 21 березня, Решетнік Марія 

прочитала мотивуючий, патріотичний вірш 

«Україна-жива і завжди буде» Катерина Рабчун- 

Мосійчук. 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/291775229766017/) 

 

26 березня Сич Марина  віршем Анни Зотової 

«#ВсімНашимЗахисникам» привітала з Днем Національної 

гвардії України. Висловила слова подяки усім, хто зараз 

боронить нашу рідну землю від російських військ. 

Подякувала кожному за вірність Присязі, військовому та 

громадянському обов’язку, відданість Українському народові!   

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1032929130625125/) 

31 березня Валентин Шендера прочитав   вірш 

«То не вітер віє із тьми-домовини» українського поета 

Володимира Сосюри, який в 1918р. він був бійцем 

Третього гайдамацького полку УНР.  

(https://www.facebook.com/100023277822836/ 

videos/510976857081541/) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%B4%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUDJtxvnVZZkGOb3L5LnElJnRFrQ-8h1IEixEPnn9DYG28VASWkWyZvpzI4WspyTsq79cLK_3OhgtW_nVpwbVi9UAF0A6JqsPA4E2K3rBbcaA5EbWMx-KTKQ1EGTBSyPYe13PFClRJQZYtbcwvvUWZT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100005035247220/?__cft__%5b0%5d=AZUDJtxvnVZZkGOb3L5LnElJnRFrQ-8h1IEixEPnn9DYG28VASWkWyZvpzI4WspyTsq79cLK_3OhgtW_nVpwbVi9UAF0A6JqsPA4E2K3rBbcaA5EbWMx-KTKQ1EGTBSyPYe13PFClRJQZYtbcwvvUWZT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100005035247220/?__cft__%5b0%5d=AZUDJtxvnVZZkGOb3L5LnElJnRFrQ-8h1IEixEPnn9DYG28VASWkWyZvpzI4WspyTsq79cLK_3OhgtW_nVpwbVi9UAF0A6JqsPA4E2K3rBbcaA5EbWMx-KTKQ1EGTBSyPYe13PFClRJQZYtbcwvvUWZT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/100023277822836/videos/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1032929130625125/
https://www.facebook.com/100023277822836/


28 березня Пшенична Дарина долучилися до 

мистецьких ініціатив «Голос миру» із піснею «Я 

нікому не віддам твою весну» Наталії Валевської. 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/ 

1035717124008890/) 

 

 

 

 

 

Долучилися ми і до #Smail_fest_UA, 

створенням коміксів. 

 

(https://www.facebook.com/groups/174641

493120564/permalink/1039130230005015/) 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен день наближає нашу перемогу над 

воргом! Наша молодь країни гостро відчуває усе, в 

тому числі й війну. Тому свої емоції, щирі 

переживання часто висловлюють читанням віршів 

наших поетів, малюванням малюнків, 

виплескуючи все, що у них у серці, зображаючи надію на мирні часи, нашу перемогу, 

воїнів-героїв і тепло українських сердець. Так, 4 квітня Сарнавська Віра передала біль 

дітей війни віршем  “Мамо, мені болить» Вероніки Назар. 

https://www.facebook.com/100023277822836/videos/
https://www.facebook.com/hashtag/smail_fest_ua?__eep__=6&__gid__=174641493120564&__cft__%5b0%5d=AZUfvxqjkmN8fzrwcPGqsB4-8ZEux4cf8axbElabRab_uwzMhalShnXyQSAgOEuQsR8n9LZnsuVz1KgRAvKy7tgWRuL3DSb78h_iuT2d_bDx9tF4flk4sx6V-35a4gEUURBZy6M2AnFwqAFhyF9YBWe6NZtqwZDajBrFB1LeT4B0okf-5cqvVw5ATmlh2Juv-wY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1039130230005015/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1039130230005015/


 

11квітня Домінюк Андрій також долучився до 

марафону мистецьких ініціатив “Голос миру” 

серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, а саме  до 

літературного челенджу  «Магія слова», 

прочитавши вірш «Ми сильні духом» Станіслава 

Кравчука. 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/714823466216830/) 

 

13 квітня учнівська молодь долучилася до 

челенджу «Співаємо й перемагаємо», виконавши 

пісню 

«А ми тую червону калину підіймемо, 

А ми нашу славну 

Україну, гей-гей, 

розвеселимо» 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/ 

673189933895668/) 

 В рамках участі у челенджі «Молодь.Професія.Досконалість» ми 

розпочали проєкт «Ми свій залишимо слід-бо молодь змінює світ»! В ньому ми 

розповідаємо  про найталановитіших, 

найяскравіших, найхаризматичніших юнаків і 

дівчат, професійна майстерність та творчість 

яких розквітла у Вищому професійному 

училищі25 м.Хмельницького.  

https://www.facebook.com/100023277822836/videos/


І першою учасницею проєкту стала Віра Сарнавська. Активна учасниця учнівського 

самоврядування Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького, здобувачка 

освіти з професії “Живописець, оформлювач 

вітрин, приміщень та будівель”. Розумна, 

вродлива і дуже самокритична дівчина. Інколи 

буває впертою, хоча, як стверджує сама Віра, 

саме ця риса характеру їй не раз допомагає 

долати життєві перешкоди. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1044621292789242/) 

Наша учнівська молодь  та працівники ВПУ 25  працюють 

для перемоги, вірять в перемогу, 

наближають перемогу! Тому 

долучилися до акції “Грін спейс». 

Прибрали та привели до належного 

санітарного та естетичного стану 

територію закладу освіти та ті прилеглі 

території,  де проживають наші учні.  

 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1048065229111515/) 



25 квітня про Великдень в часи війни,про наші 

молитви  та  сподівання читала Христина Попик вірш 

Катерина Рабчун- Мосійчук. 

Віримо, що наш народ здолає виклики і Україна 

досягне перемоги. 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/  

1024644091808434/) 

28 квітня з закликом “Разом до перемоги!” та з метою 

популяризації спорту, формування свідомого ставлення до 

власного здоров‘я та активного способу життя серед 

молоді, учнівським самоврядуванням ВПУ 25 

м.Хмельницького був проведений дистанційний марафон 

«Єднання».(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/3088266858098258/) 

 

 

2 травня з метою поліпшення екологічної 

ситуації України, розвитку Всеукраїнського 

волонтерського руху, спільного прагнення до 

кращого майбутнього, наша молодь долучилася до 

волонтерського проєкту «Еко-клін»на захист 

природи, який відбувався в рамках Міжнародної 

ініціативи «Let’s Do it, World». 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1054886655096039/) 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100005035247220/?__cft__%5b0%5d=AZUXUfJ5T3eNK_EM-EPBV9bU1DGPOqLnZ0kgvmgmwbTGCQR5F5lTf_AhNQttqbPIfLJxNKwf9sIAJIzki2-3gtBLmfTbPM_0uGXC2eJy8neHb6Tqmh8hXm-jnY_SjYhMkDJ06DXzTfQ8cqXUeiqraaNa-XDevGwGtrSKPRNXa33OPzJwdwtFsWZjGZbhoNFiJYDViZHg5TnXn-0w0W9jM0vK&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/100023277822836/videos/


Також 2 травня  в рамках мистецьких ініціатив «ГОЛОС МИРУ», в память 

мучеників і визволителів міст Буча, Ворзель, Ірпінь, 

Гостомель, Бородянка, Мотижин, Чернігів, Харків, 

Мелітополь, Маріуполь Бачмага Валерія  прочитала 

вірш Людмили Лубинець. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/ 

permalink/1054820038436034/) 

6  травня ми 

продовжили роботу над творчим проектом «Ми 

свій залишимо слід, бо молодь змінює світ» та 

познайомили з однією з його учасниць Решетнік 

Марією.  

Працьовита, наполеглива, життєрадісна, 

креативна, декламує Лесю Українку, Ліну 

Костенко та багатьох інших поетів та 

письменників нашої країни. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1057560128162025/) 

14 травня Валентин Шендера взяв участь у обласному краєзнавчому конкурсі 

«Хмельниччина в особистостях», підготувавши матеріал 

та відзнявши відеоролик про першого директора ВПУ25 

Гаврилюка О.О. «Шлях, 

вартий для наслідування». 

За результатами 

конкурсу, Валентин 

отримав диплом ІІ 

ступеня. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/


 

 

 

19 травня  відзначили Всесвітній День вишиванки 

флешмобом 

 #Вишиванка_духовна_броня_українців. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/ 

1065662340685137/) 

Також ми доєдналися до відзначення  Дня Героїв.  

 

 

Ми - свідома, активна учнівська молодь 

Вищого професійного училища#25 

м.Хмельницького поділяємо європейські цінності, 

впевнені, що в України європейське майбутнє. А тому з радістю, натхненням, бажанням 

до активної роботи та обміну думками з молоддю інших освітніх закладів нашої країни, 

доєдналися до участі у ІІ 

Всеукраїнському фестивалі 

Єврофест-2022 “Європа – наш 

спільний дім. Спільне сьогодення. 

Спільні цінності. Спільне 

майбутнє”. 

Для цього з 9 по17 травня 

грунтовно та активно готувалися: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIuglx8Yd2E3sjpBBq3jcRnB2FK86l8QaGFdTMQbNLEXgY3Nv_aIV4P4UcolvhRuRbWrmUO0q_mPAwWRXlvIOnok-SEnxvVXlaQAYd-_2V1x_EemEuE_wdk0d4xEilvyyLv-Ynguopt6kb4UdLz3QOezlosOlpVg5ds1F8Q1Vhowr1oLR3WuUKlpVRxlZi7N0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/


підготували презентаційний, інтерактивний постер, матеріали  дослідження за трьома 

напрямками, презентцію та відеовиступ  підготовленого есе. 

( https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1064577780793593/) 

З 18 по 21 травня брали участь у всіх фестивальних активностях, конференціях, 

форумах, інтелектуальних форумах: в 

інтелектуальній грі “Вивчай Європу - Змінюй 

Україну - Країна починається з тебе!”, у творчій 

зустрічі “Ми - європейці” -  на віртуальному 

майданчику у номінації “Квіз країнами Європи”, 

поспілкувалися з учасниками 40 команд та 

чудовими, професіональними спікерами під час 

онлайн - форуму “Європа – наш спільний дім. 

Спільне сьогодення. Спільні цінності. Спільне 

майбутнє”, взяли участь у web - quest “Європа - наш спільний дім. Спільне сьогодення”  

та спробували  створити відео - акценти дня “Власний погляд”. А також  захищали 

результати своєї роботи. 

За результатами конкурсних програм наша команда «Свідома молодь» ВПУ25 

м.Хмельницького у номінації «Квіз країнами Європи» в загальному заліку отримала 

диплом ІІІ ступеня серед 40 команд та у номінації “Поезія” диплом ІІІ ступеня отримала 

Решетнік Марія. А також чимало нагород в індивідуальних заліках.  

Дружнє спілкування, обмін думками, корисні поради та актуальні меседжі від 

компетентного журі. Море емоцій і вражень від конкурсних програм та фестивальних 

днів!Спланували спільні проєкти на майбутнє! І обов’язково - зустріч  всім разом після 

Перемоги. Нехай все здійсниться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ми учні Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького , якби не було 

усім нам важко, віримо, що за випускниками професійної освіти майбутнє, саме ми 

допоможемо відбудувати та розвивати нашу Країну! Закликаємо всіх учнів та 

випускників ПТНЗ об'єднуватись заради перемоги! Допомагати один одному в 

навчанні, в працевлаштуванні, в повсякденному житті. 

Ми молоде покоління українців віримо, що змінимо Країну на краще і вона буде 

країною заможних, вільних і щасливих людей! 
 


