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Учнівське самоврядування є одним із головних напрямків розвитку нашого 

навчального закладу. Адже саме навчаючись у нашому училищі, ми проводимо тут 

більшу частину часу.  А учні, які знайшли себе в самоврядуванні, дійсно змінюють 

життя закладу освіти,  а в майбутньому внесуть нові зміни і в державі. Бо бути 

громадянином, відповідальним організатором — цьому вчить саме наше учнівське 

самоврядування. 

    Учнівське життя в нашому закладі, можна сказати без перебільшення, кипить. 

Адже з року в рік самоврядування збільшує число виконаних справ і поставлених цілей, 

які активісти виконують як самостійно так і з допомогою адміністрації, педагога-

організатора, психолога, соціального педагога, класних керівників, викладачів, 

майстрів та первинної профспілкової організації учнів та викладачів ВПУ№25.  

Підтвердженням цього є активне і яскраве щоденне учнівське життя впродовж 

2020- 2021 н.р. 

Впродовж усього навчального року всі учні плідно співпрацюють з учнівською 

Прибузькою республікою «Майбуття Поділля». Вагоме місце у діяльності 

самоврядування  займає  знайомство з першокурсниками та допомога їм у швидкій 

адаптації до навчання. Цьогоріч  з 14 по 17 вересня для  них було проведено тиждень 

першокурсника. Групи усіх курсів підготували стінгазети «Давайте познайомимось», 

«Наша група-дружна і єдина», у 

яких цікавими та незвичайними 

способами розповіли про себе та 



свою групу. Було проведено пошуковий квест, 

особливість такого заходу полягала у тому, що учням 

потрібно було знайти відповідні «станції», де на них 

чекали цікаві та водночас і складні завд  ання. З учнями 

підготовлено масштабну 

концертну програму, 

присвячену посвяті першокурсників. Кожна група 

виступила з цікавими та оригінальними номерами, у яких 

яскраво були представленні особливості обраної професії. 

Ми прагнемо допомогти першокурсникам познайомитися з 

навчальним та виховним процесами, краще пізнати традиції нашого навчального 

закладу, поспілкуватися з викладачами та майстрами виробничого навчання, 

зарекомендувати себе з кращої сторони та просто 

отримати задоволення від проведеного разом, із 

користю та позитивом, часу.  

 

 

 

 

 

 



З 17 по 25 вересня ми взяли участь у 

виборах в президенти Хмельницької обласної 

ради учнівського самоврядування, 

делегувавши від закладу освіти Киричинську 

Катерину, відзняли агітаційний ролик, за 

результатами голосування вона стала віце-президентом. 

Напередодні Дня працівників 

освіти, у Вищому професійному училищі 

№25 м.Хмельницького провели святкову 

концертну програму з нагоди «Дня 

працівників освіти та 80-річчя 

профтехосвіти» та «День навпаки».  

Активісти ВПУ№25 розважали 

своїх рідних учителів щирими вітаннями 

та подяками, теплими промовами та 

віршованими рядками, які 

були наповненні лише 

найщирішими побажаннями 

та позитивними емоціями, 

піснями, запальними 

танцями та веселими 

сценками. 

7-9 жовтня до Дня 

захисника України у 

Вищому професійному 

училищі №25 представники 

учнівського самоврядування підтримали і відзняли вітальний флешмоб «Дякую нашим 

Захисникам». Також учні та викладачі нашого закладу освіти, з метою підтримки 



наших військовослужбовців, 

долучилися до благодійної акції. 

Зібрану допомогу відправили бійцям 

батальйону «Київська Русь».   

20 жовтня   ми зініціювали 

початок проєкту “Мій край-моя 

історія жива”, мета якого - проведення 

інформаційно-освітньої роботи з 

вивчення і популяризації національної 

історії та культури, формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, пошани до видатних історичних 

діячів, готовності до виконання громадянських обов’язків на кращих зразках історії 

рідного народу. Учасникам проекту пропонувалося створити мультимедійну 

презентацію або 

маленький відеоролик про 

визначні історичні місця, 

пам’ятники, видатних 

постатей та музеї, що є в 

населених пунктах або 

події, що там відбувалися. 

Результати своєї роботи 

учасники проєкту 

розмістили на своїх 

сторінках у соціальних 

мережах. 

12 листопада учасники учнівського самоврядування Вищого професійного 

училища №25, м.Хмельницького - Киричинська Катерина та Домінюк Андрій, взяли 

участь у діалозі молодіжного форуму «Молодь online», присвяченого Дню студента! 



Під гаслом «Розфарбуємо 

світ в помаранчевий колір: 

Покоління рівності виступає 

проти зґвалтувань» ми 

долучилися до всеукраїнської 

кампанії “16 днів проти 

насильства.   

 

У переддень 21 листопада - Дня 

Гідності та Свободи, учасники учнівського 

самоврядування, викладачі та співробітники ВПУ№25, м.Хмельницького, вшанували 

пам’ять героїв Майдану, згадали трагічні події останніх семи років, підготувавши 

відеозвернення. 

Відзначаючи День Гідності 

та Свободи, ми сповнені 

гордістю за патріотів, 

захисників нашої країни, які 

понад усе цінують свободу і 

гідність та продовжують бор  

онити незалежність України 

від зовнішньої агресії. 

 



Також у листопаді наші 

креативні, завзяті, запальні та 

яскраві учасники команди 

«Покоління  Z» взяли участь у 

обласному конкурсі КВК 

«Проф.фест» серед учнів 

закладів професійної  

(професійно-технічної) 

освіти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під гаслом «Голодомор - 1932-1933 років - біль серця всієї України», ми прагнули 

нагадати усім про нелюдські звірства, що чинили з нашим народом, згадати про 

мільйони загублених життів співвітчизників. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ми, як усі українці, бажаємо миру рідній країні і щиро вдячні захисникам за 

мирне небо над нашими домівками і можливість спокійно жити і навчатися. А тому з 

великим бажанням долучилися до участі у Всеукраїнському фестивалі – «Військові 

обереги від Святого Миколая», відзнявши ролик-молитву. 

 

Напередодні новорічно-різдвяних свят у нашому Вищому професійному училищі 

№25 кипить робота волонтерського загону. Було проведено благодійну акцію 

«Миколай про тебе пам’ятає»: закуплено адресний подарунок для вихованця 

Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат. А також організовано збір 

солодощів для подарункової посилки на Схід, яку відправили бійцям батальйону 

«Київська Русь». 



Кипіла робота учнівського самоврядування та  учасників художньої 

самодіяльності цілий грудень. Адже  ми працювали й над створенням відеопроєкту  «З 

Новим роком та Різдвом Христовим», відзнявши відеопривітання.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До Дня Соборності України ми відзняли флешмоб-звернення «Будьмо Єдині».  А 

25 січня 2021 року в режимі онлайн взяли участь у Всеукраїнському учнівському 

челенджі «Молодь України — разом!». Через знайомство, спілкування, обмін кращими 

здобутками, ми утворили віртуальний ланцюг єдності, соборності України. 

 

У лютому місяці  взяли участь у Всеукраїнськму  відкритому літературно-

музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість». 

  



 

До Дня пам’яті героїв Крут з бібліотекарем Людмилою Романовою в бібліотеці 

ВПУ 25 м. Хмельницького взяли участь у виховні годині «Крути, Крути! Смолоскип в 

майбутнє», під час якої  поглибили знання про історичні події під Крутами, та відчули 

їх значення сьогодні. 

З метою вшануваннz Героїв Небесної 

сотні 19 лютого,  ми взяли участь у тихій акції 

«Ангели памяті»: розвісили білих паперових 

ангелів, як символ розстріляних людей і нашої 

памяті про їх подвиг.  

З нагоди 150-річчя з дня народження 

Лесі Українки, ми стали учасниками 

Всеукраїнського арт-челенджу «Слово, 

чому ти не твердая криця!». 

 

12 лютого ми підтримали  добру 

та незмінну традицію волонтерського 

загону “Милосердя” ВПУ№25 

м.Хмельницького - участь у 

благодійній акції “Солодке серце”. 

Солодощі з найщирішими 

побажаннями здоров’я, кохання, удачі 

та швидкого повернення додому 

передали батальйону Київська Русь. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100058625943241/?__cft__%5b0%5d=AZXYdnJ8xVPgm6jiKxiX613nK5ath8czwdK4kp0PImzYbLCuuOWouMqdBs-GLXkOVoEpb2eEqmYgHIxI2COIQIUeHmQ09nqrvfj-eubf-ZznmI40AtK8jMyofTN7l2UuMxgXmJc2-wdE0I98bio6Egp9XvGGwK1fSAUlTAsl5oY6Q02uYG-pegjvEYf5ri4g-rw&__tn__=-%5dK-R


Також 12 лютого команда 

учнівського самоврядування 

“МИ-ЄВРОПЕЙЦІ” ВПУ№25 

м.Хмельницького у складі 

Роженко Іванни, Стаднік 

Анастасії, Калашнікова Романа, взяла участь в онлайн-квізі 

“Хмельницький Європейський”, під час якого наші учні 

показали гарні знання, обмінялися думками з учнівською молоддю інших закладів 

освіти та отримали цікаві подарунки.   

Впродовж трьох днів 9-12 лютого активні здобувачі освіти спеціальності 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ВПУ№25 м.Хмельницького: 

Остапчук Юлія, Безлисюк Марина, Лисюк Сергій, 

взяли участь у онлайн-тренінгу “Активні 

громадяни”, організованому ГО “Молодь за краще 

майбутнє” спільно 

з Центром 

професійного та 

особистісного розвитку, Молодіжним центром в 

рамках діяльності Британської ради в Україні.   

З 8 по 25лютого 2021 року в рамках  активної участі у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі (на тему: 

«Здоров’я людства – відповідальність кожного») у нашому  закладі освіти  тривала 

спільна плідна робота  учнівського самоврядування, викладачів, соціально-

психологічної служби над проєктом «Зроби свій вибір на користь здоров’я». 

Під час роботи над проєктом, відповідно розробленого плану  було проведено  12 

заходів, до якого залучено 236 учнів, 26 викладачів, 5 працівників адміністрації, 

бібліотекар, повар,  сестра медична, 2 працівники психологічної служби та  5 гостей 

(керівник “Хмельницького Центру Здоров’я Молоді”, практичний психолог  



Хмельницького міського центру соціальних служб для, учасниця реабілітаційної 

програми та  завідувачка відділення «Клініки дружньої до молоді» КП Хмельницька 

міська дитяча лікарня),  представники від засобів масової інформації ТРК «Місто». 

8 лютого  у вестибюлі навчального закладу демонструвались мотиваційні ролики 

про необхідність занять спортом, правильного харчування, режиму праці та 

відпочинку, про пагубний вплив шкідливих звичок на організм людини. 

На великій перерві учасники учнівського 

самоврядування організували акцію дерево 

асоціацій «Здоровя-це…» та «квітку здоров`я 

«Хочу і можу бути здоровим»», метою яких було 

привернення уваги молоді на найголовніше в житті 

будь-якої людини, а 

особливо підлітка - на здоров’я. Учасники учнівської ради  

розповідали одноліткам, як важливо бути здоровим та 

фізично повноцінним, та закликали вести здоровий спосіб 

життя. У свою чергу, здобувачі  освіти ВПУ25, 

м.Хмельницького висловлювали свою думку з приводу 

даного питання, розміщуючи свої визначення «Здоров’я – 

це…» на символічному Дереві здоров’я. Також, 

організовуючи акцію, «квітку здоров`я «Хочу і можу бути 

здоровим», згадали основні поради  підтримки власного 

здоров’я та надавали своїм одноліткам та викладачам 

поради по дотриманню здорового способу життя.  



 

Впродовж дня учасниками учнівського 

самоврядування проводилось анкетування 

здобувачів освіти «Самооцінка стану 

здоров’я учня», «Куріння:  так чи ні? Який 

твій вибір?». 

 

 

 

 

А також зі здобувачами    освіти професії «Слюсар з механоскладальних робіт» 

було проведено змістовну виховну годину-зустріч «Аморфний рай: протистояння 

поширенню згубних звичок — тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія» з 

керівником “Хмельницького Центру Здоров’я Молоді” Сергієм Нохрином, практичним 

психологом Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Ольгою Захожою та Стеценко Анною Володимирівною, учасницею 

реабілітаційної програми. 

  

 

 

 

 

 

 



9 лютого активні учасниці 

самоврядування запрошували усіх до 

виконання руханки «Роби з нами, роби як 

ми, роби краще за нас». 

 

 

 

 

 

  

 

 

Також 9 лютого під гаслом «Разом для найкращого Інтернету», з метою захисту 

від сексуальних насильства та експлуатації через мережу Інтернет, поглиблення знань 

молоді про безпеку, поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне 

використання цифрових технологій, для здобувачів освіти нашого закладу освіти 

викладачами інформатики був проведений День безпечного Інтернету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках виховного проєкту «Зроби свій вибір на користь здоров’я»,  10 лютого, 

психологічна служба Вищого професійного училища √25 для здобувачів освіти 11 

групи, провела тренінгове заняття «Вплив стресу на організм людини. Як боротися 

зі стресом». На занятті розбирали поняття стрес, дистрес, шукали ресурсні сторони 

стресу та проводили релаксації і арт-терапію. 

 \ 

 

 

 

 

 

Також 10 лютого, з метою формування у підлітків поняття про життя як 

найбільшої цінності, здоров’я - як найважливішої умови щасливого життя, у ВПУ№25 

м.Хмельницького проведено квест «Обереш здоров’я- матимеш майбутнє». Всі 

команди отримали маршрутні листи і вирушили в подорож по станціям, де вони мали 

розв’язати завдання, які потребували застосування їхніх знань, уміння критично 

мислити та креативності. Всі команди добре справились зі своїми завданнями. Вони 

усвідомили, що шкідливі звички, недотримання здорового способу життя шкодять 

здоров’ю, призводять до хвороб, депресій, деградації особистості, втрати мрій, дорогих 

людей, речей, які були колись найважливішими; визначили, що якщо людина втрачає 

здоров’я, то навіть користуючись найсучаснішими методами та засобами медицини, не 

завжди можна відновити його стан без будь-яких наслідків; з’ясували, що збережене 

здоров’я та його профілактика завжди ефективніше, ніж лікування. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках роботи над проєктом та з метою цілеспрямованого формування у 

здобувачів освіти ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на 

різноманітні чинники ризику для життя, профілактики травматизму, усвідомлення 

необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки у надзвичайних 

ситуаціях, 11 лютого Власенко О.І. провів виховну годину «Дотримання правил 

БЖД-запорука здоров’я». 

 

 

 

 

 

 



Також 11 лютого у ВПУ№25 м.Хмельницького здобувачами освіти зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проведено акцію 

«Обміняй цигарку на цукерку». Вони інформували учнів про шкідливий вплив 

тютюнопаління на організм людини та пропонували позбутися шкідливої звички. 

Організатори акції вимінювали у курців цигарки на цукерки, після чого всі зібрані 

сигарети були привселюдно знищені на смітнику. 

Ми розуміємо важливість проблеми тютюнозалежності та необхідність її 

розв’язання не тільки з боку держави. Ми прагнемо, аби якомога більше українців 

замислились над своїм вибором. Адже красиві рекламні ролики, гламурні фотографії у 

журналах день і ніч працюють над тим, щоб зробити куріння модним. І поки що їм це 

вдається. Про що свідчить невтішна статистика смертності серед курців. Ми не просто 

пропонуємо обміняти дозу нікотину на цукерку. Це лише символ. Ми пропонуємо раз 

і назавжди обрати здоров’я та життя. 

Робота над проєктом вимагає підведення підсумків і висвітлення результатів 

дослідження. Кожна група разом з класним керівником активно працювали над 

напрямом свого дослідження(«Варто їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти»  (11гр.), 

«Дотримання розпорядку дня» (12гр.), «Спорт - краса, здоров’я – сила»(13гр.), 

«Конфлікти, емоції і здоров’я» (14гр.), «Все про здоровий сон»(15гр.), «Екологія і 



здоров’я» (гр..1-к-20), «Не дай СНІДу шанс» (21гр.), «Безпека при користуванні 

електориладами та при роботі зі струмом» (22гр.), «Шкідливі звички та  їх вплив на 

здоров’я підлітків(2-к-19)», «Все про загартування» (23гр.), «Боротьба з вірусами. Як 

уберегтися від корона вірусної інфекції» (32гр.), «Дотримання правил гігієни- запорука 

здоров’я» (2-с-19)),  результат якого - виготовлення інформаційних плакатів-

санбюлетенів та їх захист під час підведення підсумків роботи 

над проєктом. 

 

 

 

 

23 лютого психологічна служба Вищого професійного училища √25 провела для 

бесіду-дискусію на тему «Репродуктивне 

здоров’я молоді: фактори впливу і 

ризики». Учні дізналися основні фактори 

формування репродуктивного здоров’я, 

поглибили знання про гігієну статевого 

життя, визначили плюси та мінуси ранніх 

відносин. 

 



24 лютого в рамках роботи над проєктом «Зроби свій 

вибір на користь здоров’я», зі здобувачами освіти професій 

«Діловод. Адміністратор. Касир», «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» відбулася зустріч з 

завідувачкою відділення «Клініки дружньої до молоді» КП 

Хмельницька міська дитяча лікарня Проскурович Ольгою 

Сергіївною. Тема інформаційної бесіди була приурочена 

раціональному харчуванню, як основі нормального обміну 

речовин. На зустрічі Ольга Сергіївна розкрила сутність, 

принципи, валеологічні особливості збалансованого 

харчування, 

раціональногого 

споживання, а також 

небезпеки фастфуду.  

 

Також 24 лютого під гаслом «Здорова молодь 

– здорова нація», активні учасники учнівського 

самоврядування разом з викладачами та майстрами виробничого навчання провели 

«Веселі старти». Проведення таких заходів має на меті формування у здобувачів освіти 

сталої традиції до занять фізичною культурою і спортом, підвищення мотивації до 

фізкультурно-оздоровчих занять, популяризація здорового способу життя, формування 

змістовного дозвілля та зайнятості молоді. Змагання стали справжнім святом спорту, 

здоров’я та юності! Усі отримали море позитивних емоцій і перемогла дружба.  



26 лютого ми завершили 

роботу над проєктом «Зроби свій 

вибір на користь здоров’я», 

провівши засідання круглого столу, 

під час якого підвели підсумки 

роботи над проєктом: обговорили 

результати анкетування рівня 

самооцінки здоров’я своїх 

однолітків, обмінялися враженнями 

від проведеної роботи з пропаганди 

здорового способу життя та згубного впливу шкідливих звичок, поділилися 

результатами своєї пошукової роботи, захистивши санітарно-інформаційні бюлетені та 

обговорили плани на майбутнє. 

 Кожен день був цікавим, корисним та різноманітним. Проводячи заходи, ми 

прагнули сформувати в учнівської молоді прагнення до постійного покращення свого 

способу життя та виховати свідоме ставлення до свого здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 лютого ми долучилися до  відзначення Міжнародного дня рідної мови та стали 

активними учасниками фотопроєкту “Рідна мова у моїй сім’ї, рідна мова у моїй країні”.

 

 2 березня взяли участь  урочистому відкритті фестивалю професій “Твій старт в 

успішне життя” в рамках соціального, професійно-орієнтованого проекту “Моя 

професія – мій успіх – моє майбутнє”.  

 

Карантинні умови в країні, 

змінили формат проведення Масляної у 

нашому закладі, але не завадили нам 

учням і викладачам закладу поласувати 

млинцями дізнатися про особливості їх 

приготування!  



4 березня  ми долучилися до  

проведення святкового концерту “А 

жінка буває на весну так схожа”, який 

пройшов в затишній, веселій, 

бадьорій та цікавій атмосфері. Вірші, 

танці, гуморески, пісні, смішні 

мініатюри. Глядачі із захватом 

дивилися концертні номери та вдячно 

аплодували учасникам художньої 

самодіяльності. 

14 березня спільним флешмобом лідерів учнівського самоврядування 

«Українські_добровольці_символ_героїзму_честі_та_гідності» ми подякували усім 

доброволяцям за мужність, героїзм, хоробрість, самопожертву в справі захисту 

незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.  

Під гаслом  «Поезія - це завжди 

неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» 21 березня у приміщенні бібліотека 

ВПУ №25 м.Хмельницький  ми разом з бібліотекарем - Людмилою Романовою та 

викладачем української літератури – Оксаною  Гарнюк дізналися цікаві факти з історії 

поезії, взяли участь у цікавих квестах, конкурсах та асоціативних головоломках нового 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoazwVggW-_N8jbkT9xnYmoF1zbcJFGvoO4ffwneua5v9P9gbFGkYw3PfHToppyGa-djwc0hzJ9d4w45SAiCXgGmghCkUj854nnFVkbJKmCkwGA40Pku5GAzZpYl2c3xJa5U_sxfw98t9HSyeQiTgL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/1318786588514119/?__cft__%5b0%5d=AZVbUK6HWUDWK_fj_fWzI5EPn2_ik92YEfegNw_cEP5vYPhAM5kR3onk-8q5wgeYo2zCL0mtZvx0rkMsSvu-0Y1t1oxyDppxYlG6R_ZLFW2K_Y3wfC8VyUFOzp72HJ45XP_eAt4mc6JoI5fzwcDc6YNUzTIEMJcSU4BCGAzO67e_dse7vBKoi4MnSPBO0GTNTIg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1318786588514119/?__cft__%5b0%5d=AZVbUK6HWUDWK_fj_fWzI5EPn2_ik92YEfegNw_cEP5vYPhAM5kR3onk-8q5wgeYo2zCL0mtZvx0rkMsSvu-0Y1t1oxyDppxYlG6R_ZLFW2K_Y3wfC8VyUFOzp72HJ45XP_eAt4mc6JoI5fzwcDc6YNUzTIEMJcSU4BCGAzO67e_dse7vBKoi4MnSPBO0GTNTIg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100001770064490/?__cft__%5b0%5d=AZVbUK6HWUDWK_fj_fWzI5EPn2_ik92YEfegNw_cEP5vYPhAM5kR3onk-8q5wgeYo2zCL0mtZvx0rkMsSvu-0Y1t1oxyDppxYlG6R_ZLFW2K_Y3wfC8VyUFOzp72HJ45XP_eAt4mc6JoI5fzwcDc6YNUzTIEMJcSU4BCGAzO67e_dse7vBKoi4MnSPBO0GTNTIg&__tn__=-%5dK-R


покоління «Кроссенс», а також писали листи Ліні Костенко, кращі з яких були 

опубліковали в учнівській газеті.  

 Впродовж трьох днів з 30.03 по 01.04.21, 

активна учнівська молодь ВПУ№25, 

м.Хмельницького: Катерина Киричинська, Віта 

Мазур, Андрій Домінюк, Марія Решетнік, 

Олександра Кузема, взяли участь у тренінгових 

заняттях навчальної програми від Британської 

ради “МОЄ ВКЛЮЧЕННЯ”. 

Проєкт реалізовує ГО «Молодь за краще 

майбутнє» в рамках освітньої платформи “Мрій 

та дій!”, у партнерстві з British Council Ukraine в 

рамках @Active Citizens Ukraine спільно з 

Молодіжний центр. 

Разом з Владиславом Гребенюком та 

Лесею Романюк, учасники тренінгу 

ознайомлюються та набувають практичних умінь, як реалізовувати свої ідеї, як 

проводити адвокаційну кампанію, вести перемовини та діалоги, які секрети потрібно 

знати при заповненні грантових заявок!  

Під гаслом “Зроби свій вибір на користь здоров’я”  7 квітня ми відзначили World 

Health Day або Всесвітній день 

здоров’я, агітуючи  усіх українців з 

розумінням і увагою ставитися до 

свого здоров’я, бути 

життєрадісними, вести активний 

спосіб життя, займайтися спортом, 

позбутися шкідливих звичок!  



Цієї весни  ми  отримали запрошення до участі у 

челенджі «Дерево Дружби»  від ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» 

в рамках проєкту «Схід та Захід 

разом». Челендж передбачав 

обмін деревами, які кожен заклад 

освіти висадив як нагадування про 

єдину, соборну, неділиму Україну, 

бо Схід і Захід разом назавжди 

 

 

 Вже 35 років Україна живе з болем Чорнобиля. Це проблема, що торкнулась 

майже кожної української сім’ї та всього світу. Тому разом з педагогами нашого 

закладу освіти  ми організували та провели ряд заходів до 35-х роковин Чорнобильської 

аварії, щоб 

привернути увагу 

широкого загалу до 

пам’ятної дати та 

вшанувати пам’ять 

жертв катастрофи та 

ліквідаторів.   



Нажаль уже  сьоме Воскресіння Христове,  

українські воїни зустріли  в окопах і бліндажах на Сході 

нашої держави.  Тому  ми учасники волонтерського 

загону та  педагоги не вперше  організували акцію 

«Пасхальний гостинець» та зібрали гостинців для 

наших захисників. 

З 9 по  23 квітня 2021р. ми взяли участь у заходах, 

іграх та вікторинах «Тижня охорони праці та цивільного захисту»,  переглядали цікаві 

відеоматеріали, пригадали основні вимоги безпеки під час роботи та навчання, а також 

у повсякденному житті та дізнались, як подбати про безпеку власну та оточуючих.  

Неординарно пройшов фотоконкурс 

«Бережу життя» під керівництвом викладача 

Кирилюк І.М. Учасники робили креативні фото 

та викладали в Instagram зі слоганом “Бережу 

життя». Також ми взяли участь у вебквесті «5 

кроків до безпеки», під час якого необхідно було 

знайти вихід із онлайн-квесткімнати, давши відповідь на 5 

завдань та підібрати код до замка. У разі правильно введеного коду двері відчинялись 

та ставала доступною кодова фраза. 

 З метою вшанування подвигу українського 

народу, його визначного внеску у перемогу 

Антигітлерівської коаліції у 

Другій світовій війні, 

висловлення поваги усім 

борцям проти нацизму, 

увічнення пам’яті про загиблих  

ми закликали взяти участь у 

акції «Пам ‘ять нетлінна».   



З 11 по 14 тавня волонтерський загін “Милосердя” учнівського самоврядування 

нашого навчального закладу долучився до еко-акції на захист природи.  

 

  

З чудовим настроєм та різнобарвними емоціями  20 травня, ми відзначили, 

чудове, самобутнє свято української культури, ювілейний 15-й день вишиванки. 

.  

 

 



Розуміємо, що День Героїв - це пам’ять, яку ми маємо берегти та передати 

майбутнім поколінням. Тому з нагоди відзначення Дня 

Героїв  ми взяли участь у заходах: 

тематична виставка у бібліотеці «України 

найкращі сини»; 

виховна година «Вони помирали, щоб жила 

Україна»; 

у 

презентації  стенду захисників профосвітян 

Хмельниччини «Пам’ятаємо тих, хто 

воював та загинув за єдину Україну!». 

 інформаційний флешмоб 

«Українські Герої - це наша сила, наш 

незламний дух, наш символ нескореності 

України».  

 

З 17.05.21р.  по 21.05.21р.  взяли участь у  проведенні 

заходів Тижня безпеки дорожнього руху та у конкурсі відео - 

робіт на тему: «Будь помітним на дорозі». 

 

 



17 травня 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 марафон «Єднання». 

 

День Європи – щорічне святкування миру і єдності, спрямоване на поширення 

ідей європейської ідентичності. Це, насамперед, можливість долучитися до 

європейських цінностей. Тому ми із педагогом-організатором, викладачами, 

бібліотекарем, заступником директора Обертюк Н.І. з натхненням та задоволенням 

долучилися до 

проведення тижня 

Європи. Спільна робота 

була плідною і 

корисною. Ми взяли 

участь у бесіді 

«Європейські цінності», 

у проведенні круглого 

столу «100 метрів до 



Європи», попрацювали з аркушем «Знавець Європи», здійснили віртуальну подорож 

«Відкрий Європу для себе» та організували челендж «В Європу-з Україною у серці». 

 

 

 

 

24 травня взяли участь у  обласному заочному конкурсі мультимедійних проектів 

«Це наша Україна» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) у 

номінації «Краща відеопрезентація»,  підготувавши відеопрезентацію на тему «Від 

незалежності до мрії…», а у номінації «Кращий відеоролик» -«Ми – сьогодення та 

майбутнє України!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 травня взяли участь у масштабному заході “Школа без булінгу” в рамках 

обласного соціального проєкту з протидії насильству. Учасники заходу знайомилися з 

поняттями булінгу, його видами та проявами, вчилися й протистояти насиллю та 

дізналися, де шукати допомоги. Захід відбувся на стадіоні “Поділля” за участі Анни 

Трінчер зірки телесеріалу “Школа”.  

 

1 червня  взяли участь у фоточеленджі «народжені_в_незалежності». 

3 червня  зустрічалися з іспектором ювенальної превенції ВП Хмельницького 

РУП лейтенантом поліції Алла Боднарук. Головною метою зустрічі було попередження 

протиправних дій з боку молоді та застереження їх від небезпеки. Розмова йшла про 

види правопорушень, які часто трапляються у молодіжному середовищі та на вулиці, 

про правила безпечного поводження в Інтернеті, 

акцентувалась увага на видах відповідальності 

учнів та їх батьків за скоєні правопорушення. 

Особливу увагу приділили темі булінгу в 

сучасному суспільстві. Зустріч пройшла у формі 

діалогу, всі отримали корисну інформацію та 

погодились з тим, що безпека кожного залежить 

від нас самих. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_njfZ9GkS49Uzj81DvnsbYmKV-tFpX2hqwKyctirDbaGDlXYdnkOr7vHHGEXQMcobH6YXmdkRXJ2tI-jWQFNN-xzWPwXG8K8V3dvoYaU-2UDHrr0iICTm-z0Zy5Oau2MzbN9B1lcpLc2JIJC4Krb_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_njfZ9GkS49Uzj81DvnsbYmKV-tFpX2hqwKyctirDbaGDlXYdnkOr7vHHGEXQMcobH6YXmdkRXJ2tI-jWQFNN-xzWPwXG8K8V3dvoYaU-2UDHrr0iICTm-z0Zy5Oau2MzbN9B1lcpLc2JIJC4Krb_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100004341465519/?__cft__%5b0%5d=AZVCQg_hrMn_Vcz4jveKEZHLDV9V2Efz8cEgPBy9clpO5tJdlkJQV5RZpgFtPJjA3QihT2zUlpMP6S-9PUBGjeHGRxanEaNmV9X7gTIfgUA8ncw5DXuPBrT9DqopqmYvQV_y7Dpfs_ypvPlcKj4bdefUj8w6-KCLcDfmvbCIBzptd9uHFKmW7uoxsWx4HCTtyP4&__tn__=-%5dK-R


”Не згасне пам’яті вогонь...”під таким гаслом  

10 червня пройшла зустріч поколінь учнівської молоді 

загальноосвітніх закладів міста, Вищого 

професійного училища25, студентів прикордонної та 

гуманітарно-педагогічної академій з ветеранами 

Другої світової 

війни, захисниками 

зони ООС у Хмельницькому міському культурно-

мистецькому центрі «Ветеран». Тепла зустріч таких 

різних поколінь була дуже змістовною та душевною, 

бо об’єднувала усіх темою миру на землі та важких 

наслідків війни.  

Спілкування було зворушливим та водночас сумним, але сповненим глибокої 

віри в те, що мир все ж таки буде на українській землі. 

8 червня взяли активну участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому 

заході “Рух - це здорово” серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

 

 Підводячи підсумки можна із впевненістю сказати, що рік пройшов не просто 

насичено і цікаво, ми маємо ще гарні досягнення.  

Наші талановиті та кмітливі учасники команди “Покоління Z” здобули Диплом 

III-го ступеня у обласному конкурсі Клуб Веселих та Кмітливих “Проф.фест” серед 

закладів професійної (професійно - технічної) освіти.  



У обласному конкурсі читців «Шевченко з нами» 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у номінації “Твори  Т. Шевченка” (проза, поезія) 

наші таланановиті красуні-учасниці театрального гуртка 

Решетнік Марія та Сарнавська Віра здобули перемогу!!! 

У обласному конкурсі юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні» вітаємо з перемогою 

нашого талановитого, веселого та завзятого Шевчука 

Віктора та перемогою у номінації 

«Веселий пензлик» (Диплом ІІ ступеня) - Даніелу Палаш, Литву 

Вікторію, Поворозник Юлію, Дику Зореслава. 

Команда Учнівської Прибузької республіки «Майбуття 

Поділля» ВПУ 25 м. Хмельницького впродовж трьох днів 

ділилися своїми знаннями на XXVl Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької 

творчості, писвяченого Дню Землі. Синіцька Уляна, 

Усатий Віктор, Киричинська Катерина, Горбунов 

Євген, Домінюк Андрій, Сарнавська Віра- 

представляли свою роботу в тематичних сесіях, а 

працювала вся команда учнівського 

самоврядування. І ми маємо круті результати серед 

40 команд України.  

Дипломом ІІІ ступеня здобула Киричинська 

Катерина, за перемогу в індивідуальному заліку 

номінації “Школи сприяння здоров’я. Реалії 

сьогодення” виборола команда Учнівської 

Прибузької республіки “ Майбуття Поділля за 

перемогу в командному заліку номінації “Медична реформа в Україні”. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100017104908077/?__cft__%5b0%5d=AZW-eH-gXrzjxZBYEtUh88AUDUFeNT7PDOcuNdrIfD9dBOsQ_0Syt_OOw54vkcwdL8msvTaD5OyfoPCjmKlrD7yFIZkcja57oH1DfE2xTNLFiHOA7aRc3ris3r_LeuvOqadgLZC9vWb-RzbZnryeVu9Zj7krJtSVGnOCGxQ-9JnGhgRiMlBjLqsGWHz2yb3Q7BI&__tn__=-%5dK-R


Дипломом ІІ ступеня виборола команда Учнівської 

Прибузької республіки “ Майбуття Поділля за перемогу у 

ХХVI Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі “Здоров’я людства - відповідальність кожного”. 

 

Також цієї весни   учасник 

нашого учнівського самоврядування, 

Валентин Шендера, взяв участь у V 

ювілейному міського конкурсу читців-

декламаторів  «Слово 

нації», де здобув 

перемогу. 

 

 

 

  Під девізом 

«Вчимося вже зараз, аби бути корисними своїй громаді»,  ми взяли 

участь у конкурсі «Лідер року», де  показали свою активність, 

сміливість до започаткування нових справ, проєктів та успішної 

реалізації лідерства, розробивши проєкт «Створення буккросингу у 

Хмельницькій обласній дитячій лікарні», та вибороли диплом ІІ 

ступеня.  



За результатами обласного заочного 

конкурсу «Омріяна юність» серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, наша 

Бацевич Маргарита, у 

номінації «Я дівчина, а 

отже Я вродлива» 

отримала диплом І 

ступеня, у номінації «Професія – моє майбутнє» - диплом ІІ 

ступеня, у  номінації «Захоплення і мрії»- диплом ІІІ ступеня, 

у номінації «Біографічний нарис» отримали диплом І ступеня.   

За участь у 

Всеукраїнському мистецькому конкурсі «Жінок оспівую 

красу»(дистанційно) - категорія «Розмовний жанр» 

дипломом «ЛАУРЕАТ II ПРЕМІЇ» та пам’ятною 

відзнакою нагороджено 

Валентина Шендеру, у категорії «Декоративно - 

ужиткове мистецтво Дипломом «ЛАУРЕАТ II ПРЕМІЇ» 

та пам’ятною відзнакою нагороджено Ан астасію 

Мручківську. 

У літературному конкурсі 

«Поетичний зорепад» вітаємо з 

перемогою ВіруСарнавську. 

Аналізуючи роботу самоврядування, можна сказати 

наступне. 

Усі активісти республіки розподілені по комітетах і 

виконують кожен свої функції. Беруть активну участь, 

контролюють та координують роботу центрів президент із своїми віце-президентами.  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100036293451161/?__cft__%5b0%5d=AZVVwqrIXQ34Stttb416Y0-tk9R1wo8sV6ynUWf0UZzeaKegAOmdchEdHxTpyC6Nql-wYJYRptCqSHPPSscHaNFwiwO59PT_1I4eb99mN8-C2YryzLhn9B-bBHDhyGyRSRNLAXssA3ZvuLI6cYTBcbimS6qrp5nrtAaV9J-iKwA1zdq9CV7ohhEJohXHIBAliPQ&__tn__=-%5dK-R


Активісти УПР крім того, що виконують свою роботу відповідного свого 

комітету, вони роблять все для того, щоб життя в училищі кипіло. 

За цей період зроблено багато цікавих та добрих справ. Ми навчилися працювати 

достойно, здобувати знання свідомо, робити добро щиро та жити гідно! 

З кожним роком активність та співпраця учнівського самоврядування із органами 

місцевого самоврядування переходить на новий, значно вищий рівень. Про це 

свідчить результати виконаної роботи. Усі заходи оперативно висвітлюються на сайті 

навчального закладу. 

 


