
 

 

 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №25 М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

УПР  «МАЙБУТТЯ ПОДІЛЛЯ» 

ЗА І СЕМЕСТР 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
  



 

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  І 

семестру 2022- 2023 н.р. 

Так, почали вони навчальний рік ще напередодні  Дня Незалежності України, 

підотувавши  вітальноге відео «Ми з Україною». 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/453599590113382/) 

 

 

 

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 12 по 16 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. 



В рамках проведення тижня першокурсника були проведені  

творчі зустрічі «Неформат» з юнаками та дівчатами, з пошуку 

та відбору обдарованої і талановитої 

молоді та мотивації першокурсників до 

змістовного дозвілля в гуртках 

художньої самодіяльності, до проведення 

яких також доєдналися лідери 

учнівського самоврядування.  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/ 1135918060326231/) 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1148800665704637/ 

 8 вересня взяли  активну участь у роботі клубу «Наука 

єднання» для підлітків. Під час зустрічі йшлося про 

мотивацію до особистісного та професійного розвитку, 

досягнення успіху тощо. Ми мали  змогу поспілкуватися з 

однолітками та  з Василем Шепеллою- фотографом, 

власником фотостудії та викладачем фотографії, який 

розповів про справу свого життя і як хобі може стати 

повноцінною роботою. Дякуємо організаторам за запрошення 

і гарно організований… 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1136343463617024/) 

14 вересня-  представники усіх комітетів  в рамках відзначення 

Дня фізичної культури і спорту були залученні до проведення заходу 

«Ось які ми! 

 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1150460322205338/) 

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


Під гаслом «Розфарбуємо світ в помаранчевий 

колір: Покоління рівності виступає проти зґвалтувань» 

ми долучилися до всеукраїнської кампанії “16 днів проти 

насильства.   

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

permalink/1141570039761033/) 

 

 

Наша активна молоь  м. Хмельницького доєдналася до Мистецького тижня з 

нагоди 85-річчя Хмельницької області, читаючи поезію, сіваючи пісні, відтворюючи  та 

переносячи красу рідни краєвидів на папері.  

 

(https://www.facebook.com/100010605151866/videos/701473767988644/, 

https://www.facebook.com/100010605151866/videos/845630213514870/,                  

https://www.facebook.com/100010605151866/videos/820982602242521/) 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/
https://www.facebook.com/100010605151866/videos/701473767988644/
https://www.facebook.com/100010605151866/videos/845630213514870/


До дня міста ми не 

могли не зробити хорошу 

справу та доєдналися до 

висадаки дерев біля озера у 

мікрорайоні Дубове, 

ініційованої ЗеМолодіжка 

Хмельницький 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1147459785838725/ 

Поки російські окупанти намагаються забрати в нас 

незалежність, суверенність, нищать нашу спадщину та природу, 

ми продовжуємо боронити свою державу, 

кожен на своєму фронті.  

Під гаслом «Хай небо буде мирним, а 

Україна чистою!», разом із мільйонами учасників у 191 країні 

світу, ми приєдналися до Всесвітнього дня прибирання «World 

Cleanup Day» 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1144623926122311/ 

 

21 вересня  · флешмобом «Ми за мир, але після 

нашої перемоги», ми відзначали  Міжнародний 

день Миру!  

 

(https://www.facebook.com/100023277822836/videos/822716525762248/) 

https://www.facebook.com/zemolodizhkakhmelnytskyi/?__cft__%5b0%5d=AZX2qhqrYHbmRlN6nPzocGrKXLIcrHIP0EGtlKxAYWg_LU5zsEyzXLDueDau66xhhQFXHAE1krfhcQ9XW13hBlfPJ5HUHyCjBJLhXO-BR6oSZXYyorOVHIcWwb52a4hPQE0h9hD4SbpCqWAG60VW6HT-UBB6Chs4wB6kaFZAiwcL_Jc5Zi42LPeJDORUeeFx7Qs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zemolodizhkakhmelnytskyi/?__cft__%5b0%5d=AZX2qhqrYHbmRlN6nPzocGrKXLIcrHIP0EGtlKxAYWg_LU5zsEyzXLDueDau66xhhQFXHAE1krfhcQ9XW13hBlfPJ5HUHyCjBJLhXO-BR6oSZXYyorOVHIcWwb52a4hPQE0h9hD4SbpCqWAG60VW6HT-UBB6Chs4wB6kaFZAiwcL_Jc5Zi42LPeJDORUeeFx7Qs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1147459785838725/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/posts/1145161242735246/?__cft__%5b0%5d=AZWHh8AIsPK_V6hqQFyuJbJRuB6LIZVGvUQHe_EDg_DQ-XYMoGeaUwgM2rDYV2mJvjswpev6AYAcu3W3rNCgkFeK0zYovU3elqAOEJfFdBp7K4irkoQtUgrgKfCjZ465Mkpibl4hsRhMO4dbV1xS8D2tSwe4Fd1FwQVk4V0BLXI9-ewzgSLrLgODzXo2cvdOmCvKr2Oi6TWo2KEawMUC_aMT&__tn__=%2CO%2CP-R


22 вересня взяли участь  в інтелектуальній грі «History Stories»  з 

нагоди 85-річчя ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.  

 

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1145949155989788/) 

Напередодні Дня працівників освіти, у 

Вищому професійному училищі№25 

м.Хмельницького провели святкову 

концертну програму з нагоди «Дня 

працівників освіти та» 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.  

(https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1151745838743453/,  

Кожен мав можливість оцінити особливості педагогічної професії, 

її складність та важливість. Цей день приніс багато позитивних 

вражень та емоцій для учнів та викладачів, адже кожен зміг проявити 

себе в улюбленій справі. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1152708518647185/ 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1145949155989788/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1151745838743453/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1152708518647185/


 

До Дня захисника України у Вищому професійному 

училищі №25 представники учнівського самоврядування підтримали 

і відзняли вітальний флешмоб 

«#Дякую солдате». Також учні 

та викладачі нашого закладу 

освіти, з метою підтримки 

наших військовослужбовців, 

долучилися до благодійної акції. 

Зібрану допомогу відправили на 

передову.   

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1160394177878619/ 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1162511037666933/ 

Також у жовтні почали працювати над проєктом зі 

створення «Служби Порозуміння» у нашому закладі освіти. Для 

цього брали участь у  зустрічах, тренінгових заняттях, перші з 

яких стосувалися вивчення тем розуміння конфліктів, їх причин, 

структури, наслідків та способів їх вирішення. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1172510700000300/ 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1160394177878619/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1162511037666933/


 У листопаді  мали можливість відвідати 

наших захисників, які перебувають 

військовому госпіталі. 

Приємною особливістю цього візиту 

стала концертна програма від учасників 

художньої самодіяльності Вище 

професійне училище25 та смаколики, приготовані нашими 

викладачами-майстринями й оздоблені викладачами та 

учнями художніх професій, наповнені 

любовю та теплотою. 

Патріотична пісня завжди йде поруч 

з українцями, підтримує бойовий дух 

та віру в неминучу Перемогу, а 

смаколики та побажання наших бійців 

надихають, зігрівають і дарують 

любов.! 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1175898942994809/ 

Також у листопаді ми доєдналися до проведення 

цікавого. Насиченого тижня професій та взяли участь  у 

професійному батлі  майбутніх профі. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1176872092897494/ 

 



 

Далі ми взяли участь у виборах 

в президенти Хмельницької обласної 

ради учнівського самоврядування, 

делегувавши від закладу освіти 

Маргариту Потійчук, відзняли агітаційний ролик, за 

результатами голосування вона пройшла в другий тур, в 

якому здобула перемогу.  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1177309962853707/ 

У День української мови та писемності  разом з 

викладачами долучилися до 

написання диктанту 

Національної єдності - 2022, 

цю традицію наш заклад освіти 

підтримує уже багато років. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1180581665859870/ 

Впроовж листопада 

працювали  над проектом «Тепло 

дитячих сердець українським 

героям». #поділлямрій. Робили 

свічки та пряники, які поїхали з 

іншою гумдопомогою на передову. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1186606665257370/ 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1180581665859870/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1186606665257370/


 До Дня Гдності та 

Свободи за ініціативи  наших 

лідерів учнівського 

самоврядування  було 

облаштовано  стіну героїв 

"Сьогодні Бог народжується там..., де захист- це життя, а не 

робота"  випускників нашого закладу освіти, які боронять 

суверенітет, мир і спокій нашої України.  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1189092988342071/ 

Також у День Гідності та Свободи, учасники учнівського самоврядування, 

викладачі та працівники нашого закладу освіти повязали жовту 

стрічку на знак підтримки незламних українців, які чинять 

спротив на тимчасово окупованих територіях.  

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

permalink/1189109921673711/ 

 Цікавими і дуже корисним для 

кожного з нас були «Тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності» та 

Місячник військово-атріотичного 

виховання,  в яких ми активно брали 

участь 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1181875322397171/ 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1181189205799116/ 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1189092988342071/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1181189205799116/


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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1191744721410231/ 

Ми молодь Вищого професійного 

училища#25 м.Хмельницького, лідери 

учнівського самоврядування не тільки 

здобуваємо  омріяну професію, а з радістю та 

натхненням займається у гуртках художньої 

самодіяльності. У нас є те, що їх надихає та 

підтримує. Це бажання творити, розвиватися, 

відпочивати, читати поезію, спробувати себе 

у ролі актора., слухати музику, бажання відтворювати 

улюблену мелодію на музичному інструменті, виконувати 

пісні та підтримувати наших захисників.  

І  у цьому ми 29 листопада переконали учасників обласного 

семінару-практикуму літературних та театральних гуртків. 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1194589041125799/ 

 

 

 

 



 

ЗСУ – це мужність та міць всього українського народу!  

ЗСУ – це страх в очах окупантів!  Тому не могли не 

привітати 6 грудня наших захисників з їхнім професійним 

святом.  

 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1198783824039654/ 
 

 

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 передову. 

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.  

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/permalink/1208500993067937/ 



15 грудня  в нашому закладі освіти відбулась 

робоча зустріч активістів Хмельницької обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування закладів 

професійної, професійно-технічної освіти нашої 

області, президентом якої є наша Маргарита 

Потійчук.Згідно порядку денного обговорювали 

основні напрямки, план роботи учнівського 

самоврядування, можливі проекти на 2023 рік. 

Маргарита запропонувала та обгрунтувала актуальність, пізнавальну 

значущість проєкту "Хмельниччина туристична" над яким уже працюють лідери 

нашого закладу освіти.  Також наголосила на важливості  активної підтримки 

молоді закладів П(ПТ)О наших захисників , що знаходяться на передовій і тих, що  

перебувають на лікуванні та реабілітації.   

Піводячи підсумки роботи ради учнівського самоврядування ВПУ25 

м.Хмельницького, варто відзначити, що семестр пройшов не просто, але 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. 


