
 
 

 
 

 
Сьогодні ми переступили знову поріг нашого училища. В училищі 

всім нам подобається навчатися і дізнаватись для себе більше інтересної 
інформації, про розвиток країни і науки. Свої захоплення ми реалізовуємо 
на заняттях гуртків. Минулого року нам сподобалися конкурси: „Міс 
ВПУ”, „Містер ВПУ”, „Моя Україно!”, „Добрий вечір тобі” і ще дуже 
багато цікавих конкурсів, виставок, змагань. 

А також минулого року наш навчальний заклад здобув медалі та 
грамоти в обласних спартакіадах і  конкурсах художньої самодіяльності. 
 Цього року учні училища планують провести посвяту в 
першокурсники, прийняти нове поповнення учнів в нашу дружну сім’ю. 
 Але саме головне – це навчання улюбленій професії при допомозі 
майстрів виробничого навчання. Ми оволодіваємо кулінарією, 
перукарськими та слюсарними справами, кравецькою майстерністю та 
іншими професіями. 
 Учні, які навчаються в цьому прекрасному училищі, не тільки 
здобувають професію, переходять з підліткового життя в доросле, а і з 
кожною секундою, хвилиною, годиною набувають все більше цікавих 
професійних знань і навиків. Тому ми, учні ІІ курсу, бажаємо всім тим, 
хто навчається в „Острозькому ВПУ” брати нові знання, і завжди йти 
вперед до своєї мрії. 
 В гуртожитку життя ще більш цікаве, ми всі тут спілкуємось, 
обмінюємося своїми враженнями. І ще в нас дуже хороші вихователі, які 
нас розуміють і допомагають у вирішенні щоденних життєвих проблем. 
                                                                                    Космацька Ірина, 23 група
     
На високому пагорбі, на схилах Вілії й Горині здалеку видно будівлі 

„Острозького ВПУ”. Училище височіє тут багато років і тисячі випускників з 

вдячністю згадують викладачів, майстрів, вихователів, які працюють тут, 



діляться приємними спогадами про роки, що провели в його гостинних стінах. 

А згадувати є про що. Це і цікаві навчальні уроки, практичні заняття, де 

виховуються майстри своєї справи. Це затишний гуртожиток, де весело і 

дружно живе учнівська молодь. І нарешті це різноманітні вечори, лекції і 

конкурси, заняття в гуртках і секціях, де плине багате позаурочне життя нашого 

училища. Десятки випускників крім того, що освоїли ази професії, стали 

лауреатами різноманітних обласних і навіть республіканських конкурсів, 

переможцями спортивних змагань. Багато з них пішли у вузи підвищувати свою 

кваліфікацію, а деякі повернулися сюди в якості викладачів і майстрів 

виробничого навчання, щоб передавати знання новому поколінню. Училище 

живе і розквітає, стає все кращим і хочеться, щоб ще багато поколінь з 

вдячністю згадували наше „Острозьке ВПУ” 

           Добровольська Юля,  4 група  
                                              Острозьке ВПУ 
 
           Острозьке ВПУ дає нам шанс 
 обрати ціль в житті, 
 І досягнувши її, ми не раз 
 прийдемо з подякою за хороші уроки ті. 
 
 Воно натхненне радістю й знаннями, 
 Привітно зустріне й проведе в майбутнє. 
 З приємними майстрами й викладачами 
 Зробить цей час незабутнім. 
  
 В училищі допоможуть тобі, 
 Вільно професію пізнати. 
 А також, відкрити в собі 
 Бажання нової мети досягати. 
  
 Тож сміливо крокуйте до нас. 
 Ми відкриємо багато можливостей для вас. 

Жовтанюк Валерія, 15 група 
 
 

 
 



 
 
 
 

В процесі систематичних занять фізичною культурою людина набуває 
корисних знань, зміцнює здоров’я, удосконалює рухливі здібності, поліпшує 
будову тіла. Крім того, підвищується швидкість мислення і рухливої реакції, 
зміцнюється воля, розширюється діапазон позитивних емоційних переживань. 
Завдяки фізичному вихованню людина засвоює також естетичні  і моральні 
цінності. Для тих, хто займається фізичною культурою, характерною рисою  є 
любов до праці, сміливість, рішучість, честь, совість; благородство стає нормою 
поведінки. Ці риси і якості необхідні людині в щоденному житті, в навчанні, в 
творчості, праці.  
 Хлопці і дівчата, які не займаються систематично спортом, 
недотримуються режиму, схильні до різних захворювань, мають низьку 
фізичну і розумову працездатність. Ефективність дії фізичних вправ залежить 
від того, настільки методично грамотно будуть проводитись заняття і як 
систематично вони будуть проводитись. 
Тому, крім уроків фізичного виховання, учні повинні тренуватися самостійно. 
 Використовуючи свої знання і 
практичні навички, кожен учень ВПУ повинен 
сам не тільки вести здоровий спосіб 
життя, а і стати активним пропагандистом 
фізичної культури. Треба поставити справу 
так, щоб кожна молода людина піклувалася 
про своє фізичне і духовне здоров’я.  
 Фізична культура повинна бути 
засобом різнобічного гармонійного 
розвитку особистості, формування активної 
життєвої позиції кожної молодої людини. 
 

      Юлія Добровольська, 4 група 
 27 вересня країна відзначала День туризму. Не стояла осторонь цього 
свята і молодь нашого училища. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Першій вчительці. 

 Афанасьєвій Надії Трохимівні 
Щирі привітання летять до Вас 

У ці дні осінні і чудові. 
За добрі слова, які говорила для нас 

За терпіння і море любові. 
 

Своєю мудрістю завжди надихала, 
Дбала за наше майбутнє. 

Нові можливості в нас відкривала 
І цей час лишиться незабутнім. 

 
Вчителько рідна, 

Прийми низький уклін. 
  За турботу свою ти великого гідна 
    І життя хай дарує хороших змін. 
        Жовтанюк Валерія, 15 група
 Вчительці  

Оксані Петрівні Рижковій 
Перша вчителька, кохана, 
Ви неначе друга мама 
Ви вели нас у життя 
По дорогах навчання.  
Ваші очі осяйні,   
Ваші руки золоті, 
За терпіння і добро 
Вашу ласку і тепло. 
Будемо вдячні ми завжди, 
Що саме Ви у нас були. 
Бува не слухали ми Вас,  
Бешкетували, і не раз. 
Пропускали ми уроки 
Завдаючи Вам мороки. 
Так навчити нас хотіли 
А ми як бджоли все гуділи. 
Спасибі, наша люба, Вам за все, 
Прийміть вітання щирі. 
Хай доля радість принесе 
Живіть у щасті й мирі. 

     
Іванова Марія група № 4 



З Днем працівників освіти 
Ми хочемо Вас привітати 
У цей святковий осінній день, 
Тепла і сонечка побажати 
І щоб радісно було Вам кожен день! 
Бажаємо здоров`я, добра, довголіття, 
Хай вистачить щастя на ціле століття! 

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім`ї,  
І радість на серці, і хліб на столі.  
Хай сміхом й веселістю повниться хата,  
Родина хай буде здорова й багата! 
І мрії, і бажання, і наснаги творити, 
Хай учні шанують, повагу дарують, 
Злагода й мир в житті хай панують! 

Група № 3 
 

Для вчительки 
Боднар Тамари Петрівни 

 
Ми проводили маневри- 
випробовували нерви. 

Тест учителька пройшла- 
Ключ до кожного знайшла. 

                 
             Треба визнати всім прямо,  

Що вона, як рідна мама: 
І підтримає, й насварить, 
розбере проблеми вмить 

 
Ми ставали  усе більші, 

з кожним роком розумніші, 
а учителька із нас 

згуртувала дружній клас! 
 

Хай же сонце їй сміється 
Та усе в житті вдається. 

                     Ми засвоїмо у строк 
                   Найважливіший урок! 

 
Краще вчительки немає- 

Кожен з нас це добре знає 
Тож вітаємо її 

В ці святкові ясні дні! 
Група №22   



 
Стомилась 

 
Стомилась плакати, ридати. 

Стомилась я весь час брехати. 
Стомилась грати чужу роль. 
Стомилась бути не собою. 

 
І не важливо що зі мною. 

Я просто зникну на весь день. 
І не важливо де я буду. 

Бо там де ви, мене не буде. 
 

Стомилась бути пофігістом. 
Стомилась я стоять на місці. 
Стомилась маску не знімати. 

Стомилась тільки в снах літати. 
 

І я відлітаю, і все забуваю. 
Я птахою стала назавжди. 

Ім’я моє воля, я вільною стала. 
Мене вже немає, в повітрі ростала 

 
 

Іванова Марія, група №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Уся 15 група хоче щиро привітати свого найкращого класного керівника і вчителя 
англійської мови Швець Олену Петрівну з Днем Народження! Яке вона буде святкувати 9 
листопада. Побажати міцного здоров’я, великого щастя, любові від дітей і близьких! 
 І ми даруємо їй такі рядки: 
 
З Днем Народження  Вас 
сьогодні  вітаємо. 
І побажати хочемо Вам від душі  
Щоб багато років 
Ще прожити не втомлюючись, 
Щоб ці роки були хороші. 
Бажаємо безліч удач, 
Бажаємо вічної молодості, 
Нехай усі здійсняться мрії 
І щастя буде нескінченими. 
            Ваша 15 група 
 
Ми 15 група щиро від усієї душі хочемо привітати нашого неповторного і єдиного майстра 
виробничого навчання  Костинюк Наталію Миколаївну.  
З Днем Народження! Яке вона святкувала 1 листопада. Побажати щоб на вашій дорозі 
зустрічалися лише вірні друзі, щоб кохані люди завжди були поруч.  
 І даруємо вірш: 
 
 Біжать роки (подумати тільки) 
Але цифра зовсім не важлива.  
Але жінці дається стільки  
На скільки виглядає вона. 
Ви молоді та енергійні, 
Бажаємо бути завжди такою 
Здоровою, бадьорою, симпатичною, 
Душевною, теплою і простою. 
Що побажати? Звичайно щастя 
Посмішок море, сонця і тепла, 
Щоб ніколи не знати печалі, 
Щоб на душі любов цвіла! 
 
          З повагою 15 група 
 
 
 12 листопада буде святкувати своє День Народження учениця 15 групи -Юзипчук Тоня , 
якій виповниться 18 років. І хочемо привітати її такими рядками: 
 
Нехай цей день прекрасний буде 
І всі збуваються мрії. 
Хай сонце світить тобі усюди  
Усміхаються квіти! 
            
 
 
 
 
            15 група  



10 листопада буде святкувати своє День Народження Рогалінська Надія  учениці  групи №13. 
І всі  учні  цієї  групи хочуть її привітати і  подарувати такий вірш: 
 
 Сегодня  день особо важный. 
 Сегодня десь рожденый твой. 
 Сегодня  пожелаем каждый, 
 Чтоб бы успіх всегда с тобой. 
 И мы тебя з большым волненьям 
 желаю Верить и Любить. 
 Надежды, Радости, Везенья 
 И дальше интиресно жать. 
            13 група 
 
21 листопада буде святкувати своє День Народження Ворощук Марія, яка навчається в 13 
групі і вони хочуть її привітати і присвятити ці рядки:    
 
 С Днем Рожденья тебя поздравляю  
 Здаровья, радости желаем,  
 Чтобы жила ты много лет  
 Без слез, без горести, без бед! 
 Будь веселой, нежной, ясной,  
 Беззаботной и прекрасной,  
 Чтобы смеялась ты безпечно, 
 Чтобы длилось счастья вечно,  
 Чтобы все мечты сбывались  
 И желания исполнялись! 
            13 група 
 
23 група хоче привітати Фролову Карину з Днем Народження, яке вона буде святкувати 30 
листопада, Бажають їй міцного здоров’я і вітають такими рядками: 
 
 Вітаємо, з Днем народження! 
 Нехай збуваються усі твої мрії. 
 Нехай життя приносить 
 побільше світлих моментів і радості. 
 Нехай кожен день буде сповнений 
 сонячними посмішками. 
 Здоров’ячка тобі міцного, ну і звісно  
 бажаємо щоб серце було  
 переповнене любов’ю, тому що вона 
 веде до Щастя! 
            
 
 
 
Твоя 23 група   
 
 
 
 
 
 



17 листопада всі студенти будуть святкувати „  День студента ”. І з цієї нагодою ми хочемо 
привітати наших студентів з цим святом і побажати їм міцного здоров’я, успіхів у навчанні і 
у подальшому житті. Хай ваша дорога буде квітучою, просторою і безкінечною. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Вісник РУС 
 
 
 
 
21 листопада Михайло і ми хочемо привітати всіх Михайлів з Днем Ангела. Побажати, щоб 
їхні Ангели – охоронці ніколи їй не покидали і завжди підказували правильне рішення і 
правильну дорогу у житті. 
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