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ЗВІТ ПРО РОБОТУ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

УПР  «МАЙБУТТЯ ПОДІЛЛЯ» 

ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

  



 

Учнівське самоврядування є одним із головних напрямків розвитку молоді. Адже 

саме навчаючись у закладах ПТО ми проводимо тут більшу частину часу.  А учні, які 

знайшли себе в самоврядуванні, дійсно змінюють життя закладів 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.  

Працюємо ми за розробленим і затвердженим нами планом, долучаємся до участі  заходах 

відповідно плану роботи учнівського самоврядування області та впродовж року можемо 

підтримати інші ініціативи, які нам довподоби. 

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

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

організатора, викладачів, майстрів та первинної профспілкової організації учнів та 

викладачів ВПУ№25.  

Підтвердженням цього є активне і яскраве щоденне учнівське життя впродовж 

2021- 2022 н.р. 

Впродовж усього навчального року всі учні плідно співпрацюють з учнівською 

Прибузькою республікою «Майбуття Поділля».  

Так як минулого року наша країна відначала 30-річчя Незалежності,  наші лідери 

22-24  серпня відзняли і розмістили вітальне відео з нагоди відзначення 30-річчя 

Незалежності нашої держави. 

(https://m.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/906833856567987/) 

 

 

 

 

 

 



Розпочавши освітній процес 2021-2022 навчального року молодь Учнівської 

Прибузької Республіки «Майбуття Поділля» ВПУ25 м.Хмельницького. 

налаштовується на активну плідну діяльність. 6 вересня 2021 р.відбулися установчі 

збори, під час яких було сформовано новий склад команди учнівського 

самоврядування. Президент учнівського самоврядування- Киричинська Катерина 

ознайомила з особливостями діяльності учнівської організації, структурою, 

презентувала результати роботи за минулий рік.В хорошій атмосфері знайомились 

та, обговоривши, затвердили план роботи на рік. 

( https://m.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/914941209090585/) 

 

 

 

 

 

9-14 вересня-  представники усіх комітетів  в рамках відзначення Дня фізичної 

культури і спорту, з метою формування в учнівської молоді свідомого ставлення до 

збереження та зміцнення свого здоров'я, збагачення знань про види спорту, їх 

особливості та значення; відомостей про спортсменів; виховання  ціннісного 

ставлення до власного здоров'я та стимулювання бажання дбати про нього; 



прищеплення інтересу до занять фізичною культурою та спортом, були залученні 

до проведення ряду заходів до Дня фізичної культури і спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагоме місце у діяльності самоврядування  займає  знайомство з першокурсниками 

та допомога їм у швидкій адаптації до навчання. Вже традиційно, з 15 по 22 вересня, у 

Вищому професійному училищі №25 проходив тиждень першокурсника. Захід був 

спрямований як на знайомство здобувачів освіти з усіма сферами ВПУ25, так і на 

згуртування груп. 

Групи усіх курсів підготували стінгазети «Давайте познайомимось», «Sami pro 

sebe»,  у яких цікавими та незвичайними способами розповіли про себе та свою групу. 

Було проведено пошуковий квест- інтерактивну гру, яка проходить у форматі 

орієнтування по території навчального закладу та фото-кросу по навчальним корпусам. 

Захід дозволяв використовувати інфраструктуру  училища для залучення першокурсників 

в учнівське життя – своєрідний ритуал посвяти. Під час квесту першокурсники встигли 

ближче пізнати своїх наставників-кураторів і вперше відчути, що група, в якій вони 

будуть навчатися, може бути справжньою командою. 

Привітала та заохотила наших першокурсників і голова Первинної профспілкової 

організації учнів та викладачів ВПУ25 Наталя Салабай. І на завершення тижня 

першокурсника, усі учні  з чаєм та печивом відзначили Дні народження груп. 



(https://www.facebook.com/hashtag/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A8%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0

%A0%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021/) 

 

 

 

 

 

 

 

В вересні-листопаді  ми взяли участь у онлайн-виборах в президенти Хмельницької 

обласної ради учнівського самоврядування, 

делегувавши від закладу освіти  Сарнавську Віру, 

відзняли агітаційний ролик, за результатами 

голосування я стала віце-президентом. 

Напередодні Дня працівників освіти, провели 

святкову концертну програму з нагоди «Дня 

працівників освіти» та «День навпаки». 

(https://m.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/929932080924831/, 

https://m.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/931594114091961/).  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A8%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A8%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021/
https://m.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/929932080924831/


Зіркова гостя Катерина Осадча, переможці “Битви екстрасенсів”, проведений 

інтерактивний урок і фізкультхвилинка для освітян, 

слова привітань і подяки на адресу тих, хто присвятив 

себе благородній справі, якісні музичні виступи, 

створили теплу атмосферу свята, подарувавши яскраві 

емоції та незабутні враження.                                 

Адміністрація училища, викладачі та майстри 

виробничого навчання надали можливість кращим своїм 

вихованцям спробувати себе у ролі педагога.  

Гуменюк Дана вик онувала роль директора, 

Сарнавська Віра - заступника директора з виховної роботи, 

Нижник Дмитро- заступника з навчально-виробничої 

роботи, а з навчальної- Мигаль Максим, старшого майстра – 

Дзюба Назар, соціального педагога –Христина Василишина, 

практичного психолога – Кравчук Олександра , коменданта 

гуртожитку – Піщевська Валя, методиста з виховної роботи- 

Багрій Олена, бібліотекаря – Олександра Велінська, 

вихователя 

гуртожитку-

Стойко Ангеліна , завідуючу 

господарством- Ангеліна Гальміз, 

бухгалтер-економіст- Токарчук Наталія, 

художнього керівника – Напорчук 

Максим, педагога-організатора - Литва 

Вікторія. 

Заздалегідь «майбутні педагоги» 

ознайомилися з навчальним матеріалом, 

який вони повинні дати здобувачам освіти. Самостійно складали конспекти уроків, 



підбирали цікаві факти, виявивши неабияку наполегливість і старанність. Цей день приніс 

багато позитивних вражень та емоцій для учнів та учителів, адже кожен зміг проявити 

себе в улюбленій справі.  

7-12 жовтня до Дня захисника України ми підтримали, 

відзняли вітальний флешмоб «Дякую нашим 

Захисникам», долучилися до проведення козацького 

свята. Також учні та 

викладачі нашого 

закладу освіти, з метою 

підтримки наших 

військовослужбовців, 

долучилися до 

благодійної акції. 

Зібрану допомогу відправили бійцям батальйону 

«Київська Русь».  

Цього навчального року 

стартував розроблений нашими 

активними учнями та 

викладачами арт-проєкт 

“Урбаністична оаза”!  І впродовж 

семестру    ми працюємо над його 

практичною реалізацією. 

 

 

 

 

 

 



Також у листопаді наші креативні, завзяті, запальні 

та яскраві учасники команди «25 елемент» взяли участь 

у обласному конкурсі КВК «Проф.фест», де вибороли 

ІІмісце .  
 

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

/969787936939245/) 
 

 

 

 

 

 

Напередодні новорічно-різдвяних свят у нашому Вищому професійному училищі 

№25 кипить робота волонтерського загону. З метою підтримки наших 

військовослужбовців, долучилися до благодійної акції  

«Гостинець від Святого Миколая». Зібрану допомогу 

відправили бійцям батальйону «Київська Русь».  

У День Святого 

Миколая відбувся благодійний ярмарок. Усі бажаючі 

мали змогу долучитися до доброї справи та придбати 

прекрасні новорічні сувеніри та смачні 

солодощі. Кошти, виручені на ярмарку, були витрачені 

на подарунки для дітей-сиріт. 22 грудня із  подарунками 

та розважальною програмою відвідали дітей, які 

тимчасово перебувають у Центрі соціально-

психологічної реабілітації «Подолянчик».  

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


Кипіла робота учнівського самоврядування та 

учасників художньої самодіяльності цілий 

грудень. У грудні підготували виставку «Рай 

розвився- Син Божий народився». 20-24 грудня ми 

працювали й над створенням відеопроєкту  «З 

Новим роком та 

Різдвом Христовим», відзнявши відеопривітання. 

 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/305822571477234/ )  

Також учасники культуно-масового комітету  і художньої самодіяльності  створили 

казкову атмосферу та  подарували святковий настрій  під час святкового концерту «Новий 

рік на порозі».   

( https://www.facebook.com/groups/174641493120564/posts/979392069312165/) 

 

https://www.facebook.com/100023277822836/videos/305822571477234/


Після нового року, піднесено, з великим 

бажанням співпрацювати, пізнавати та розвиватися, 

розпочала роботу рада учнівського самоврядування 

ВПУ25 м.Хмельницького, обговоривши плани на ІІ 

семестр. А також взяли активну участь у виховній 

годині-тренінгу “Цінності, що нас об'єднують”, 

присвяченого Дню Соборності України. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/posts/994921011092604/)  

 

 

 

 

 

 

Продовжуючи заходи  до Дня Соборності України, 

ми взяли активну участь у інтелектуальному квесті «Я 

люблю Україну», під час якого із захопленням шукали 

відповіді на непрості інтелектуальні й творчі завдання 

та показали 

ґрунтовні 

знання 

історії нашої країни, фольклору, традицій, 

звичаїв, обрядів свого народу, пригадали 

головні державотворчі події, дати, творців 

історії нашої країни.    

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/posts/995751441009561/) 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/posts/994921011092604/


 

Далі долучилися до інформаційного флешмобу #Єдина_Україна #Україна_єдина 

( https://www.facebook.com/100010605151866/videos/1326235007837882/) 

 

 

 

Продовжили  проєкт «Мій край-моя історія жива», зініційований нами у 2020році, 

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.  Сарнавська Віра і 

Кознюк Ганна нам підготували відеопрезентацію свого рідного міста-Славути. 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1005488806702491/) 

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/hashtag/%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXK3jL30FfjJ_SlPaK789YmYS8D9hT4m5Qwf2DGpb41Z7NLHVdG6hBAOfJovUYATRdnJ8IhwMJ8j6kjl1RbsO2dFr8co5je0MAx_SLizyf_jo1Fv-Ne0EPpibyLKZG1z-u_4cMVIWGDGF-qzWKyH4H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXK3jL30FfjJ_SlPaK789YmYS8D9hT4m5Qwf2DGpb41Z7NLHVdG6hBAOfJovUYATRdnJ8IhwMJ8j6kjl1RbsO2dFr8co5je0MAx_SLizyf_jo1Fv-Ne0EPpibyLKZG1z-u_4cMVIWGDGF-qzWKyH4H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/100010605151866/videos/1326235007837882/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1005488806702491/


 

14 лютого ВПУ25  було дійсно святковим і 

романтичним. Так як з вітаннями та побажаннями 

до нас завітав “Святий Валентин”, активний 

учасник учнівського самоврядування- Valentyn 

Shendera Також учні та педагогічний колектив 

мали можливість дізнатися свою долю за 

допомогою скриньки «Передбачення від Святого 

Валентина».  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1009236432994395/) 

16 лютого  на державному рівні відзначили нове 

державне свято — День єднання. Учні та працівники 

Вищого професійного училища 

№25 також долучилися до Дня 

єднання: був офіційно піднятий 

державний прапор та виконаний державний гімн України.  

У непростий для нашої країни час ми повинні пам’ятати 

про те, що українці – єдині, єдині в помислах, єдині в діях…В 

єдності наша сила! 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/1007829370089401/) 

17 лютого учнівська молодь Вищого професійного училища №25 підтримала 

флешмоб #ГербУкраїни30Хмельниччина з відзначення 30-

річчя з дня офіційного 

затвердження державного 

символа Державного герба 

України, ініційованого 

Департаментом освіти, науки, молоді та спорту. 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/1233181473757169/)  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/
https://www.facebook.com/100023277822836/videos/1007829370089401/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B830%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU2cnHl2OGOXyGiYGVP5eNs12yk9jcgwhA8PrTo7gYqz8Iw-1OjKktFE7xKxGguwB-YBSnOaUPQE2stnfEO6GVWEP6caI_I_SS0NfgfCDFVlpV4XKVi-3Vm8kOeGvJyEePDFYn2AeBYTH3VDzuHVyFs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-233981327095448/?__cft__%5b0%5d=AZU2cnHl2OGOXyGiYGVP5eNs12yk9jcgwhA8PrTo7gYqz8Iw-1OjKktFE7xKxGguwB-YBSnOaUPQE2stnfEO6GVWEP6caI_I_SS0NfgfCDFVlpV4XKVi-3Vm8kOeGvJyEePDFYn2AeBYTH3VDzuHVyFs&__tn__=kK-R


 

З метою вшанування Героїв Небесної сотні, 

18 лютого ми взяли участь у тихій акції 

«Ангели памяті»: розвісили білих 

паперових ангелів, як символ розстріляних 

людей і нашої памяті про їх подвиг.  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1011592469425458/) 

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.  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1011592469425458/
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


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/)  

 

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/) 

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


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/) 

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/) 

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


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/) 

 

 

 

 

 

 

 

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/) 

https://www.facebook.com/100023277822836/
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/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/


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/groups/174641493120564/permalink/1037838386800866/) 

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/) 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1037838386800866/
https://www.facebook.com/100023277822836/videos/


 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.  

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/) 

 

 

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/


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/) 

 

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/) 

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


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. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

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/


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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Піводячи підсумки роботи ради учнівського самоврядування ВПУ25 

м.Хмельницького,  варто відзначити, що  рік пройшов не просто, а насичено. 

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

достойно, здобувати знання свідомо,  цінувати життя, 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 сайтах, 

сторінках соц мереж  навчального закладу. 

 


