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СПРАВИ   РЕДАКЦІЙНІ
Газета «25 плюс» вдруге стала лауреатом

Національного конкурсу газет

Диплом лауреата ХІV національного конкурсу шкільних
газет – висока відзнака праці всього редакційного

колективу

Наш фотокореспондент Тетяна Дідик з
наймолодшим в Україні головою облради

 29-річним Ігорем Дятловим, який починав свою
громадську діяльність зі шкільного учнівського

самоврядування

«25 плюс» - найпривабливіша газета.
Правда ж?Наш кореспондент Василь Шимоня дає інтерв’ю,

презентуючи свою газету

Конкурс – це й унікальна можливість
познайомитися з юними журналістами з різних

куточків України
(а в цьому році в конкурсі брали участь і представники

шкільної преси з-за кордону )

ФФОТОРЕПОРТАЖ

Газета «25 плюс» отримує диплом лауреата конкурсу –
другий рік поспіль. Стати

лауреатом серед майже трьох
тисяч учасників – то значна
перемога. Але в наступному

навчальному році
«двадцятьп’ятьплюсівці»

спрямують свої зусилля на те,
щоби стати найкращими з

найкращих!
В ХІV національному конкурсі
шкільних газет були відзначені
подяками й наставники юних

журналістів, які стали переможцями в номінаціях та
лауреатами конкурсу. А директор Коледжу преси та

телебачення, президент національного конкурсу шкільних
газет Гліб Головченко презентував кращим педагогам свою
книгу «Шкільні газети та інформаційне суспільство», яка

щойно вийшла друком
Тож приєднуйтесь до нашої команди –

«КОМАНДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА!
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СПРАВИ   РЕДАКЦІЙНІ

Василь Шимоня,
наш кореспондент

До нової зустрічі!
Зустріч з головою національної спілки журналістів України
І.Ф. Лубченком тільки зміцнила моє бажання працювати над собою, щоб
стати успішним у тій сфері, в якій доведеться трудитися.

І, звичайно ж, ніколи не забудеться найбільш хвилюючий момент –
нагородження лауреатів конкурсу та презентація газет. Під час
презентації довідався багато цікавого про інші газети. Навіть був дещо
здивований тим, що всі газети пишуть про одне і те ж. «Як же, за якими
критеріями обирають кращих? Що нам треба зробити такого, аби вийти
переможцями?» - не покидали мене думки. Та ось дійшла черга
презентувати мою рідну газету. Я рвучко вибіг на сцену і з запалом почав
розповідати про те,  чим цікавим є наш часопис.  Під час перерви,  в
коридорі, лауреатів, які виходили із зали, зустрічали телеоператор з
камерою і журналістка з мікрофоном. Кожен із нас дав бліц-інтерв’ю. На
запитання журналістки про враження від конкурсу, в мене нічого не
знайшлося, як «О! Феєричні!».

Найчастіше буває так, що найголовніше на подібних заходах дає
спілкування поза офіційною частиною. Саме так вийшло і в мене. Коли
програма першого дня завершилася, ми всією юнкорівською командою
прибули до місць відпочинку. Ось тут почалися ближчі знайомства, обмін
думками та враженнями, обмін контактними даними. Я познайомився з
новими друзями. Не сподівався, що серед юнкорів зустріну своїх

однодумців, з подібними поглядами на життя – таких щирих і вихованих
юнаків, без будь-яких, як кажуть у молодіжному середовищі, «понтів», не
зухвалих, без шкідливих звичок. Тепер на закиди тих, хто вважає всіх
молодих людей однаково брутальними, грубими і т.п., можу твердо
заперечити, що це не так.

Наступний день  подарував нові враження. Юнкори розділилися на групи і
попрактикувалися в журналістській вправності, виїхавши на вулиці міста
разом з працівниками дорожньої інспекції за «гарячим матеріалом»,
порозмовлявши з десантниками та пізнавши ближче їхню працю,
познайомившись із наймолодшим головою облради в Україні – колишнім
учнівським лідером і маючи можливість задати йому найкаверзніші
запитання.  Після цього – знову інтерв’ю для телеканалу ТАК ТV. А далі –
незабутня процедура вшанування переможців та лауреатів конкурсу. Усе –
як має бути: лімузини, червона килимова доріжка, оркестр. Ось виставка
найкращих газет з майже трьох тисяч учасників конкурсу. О! Як гаряче
стало від радості,  коли побачив у самому центрі на столі –  нашу рідну!
«25 плюс» виявилася найяскравішою! Поспостерігав, як ті, хто зацікавився
нею, гортаючи сторінки, відгукувались позитивно і про її зміст, і про
актуальність матеріалів, чіткість композиції, систематизованість сторінок та
рубрик.  Дехто занотовував собі, що можна у нас запозичити. І знову мене
відвідала та ж сама думка: «Що ж треба зробити такого, аби перемогти?». А
на церемонії вручення нагород сам собі подумки пообіцяв: «Зі свого боку
докладу всіх старань до перемоги. Ось якби кожен, хто працює над газетою,
від кого залежить її випуск, зміг побувати на цьому масштабному та
яскравому заході, то захотів би обов’язково бачити свою газету в
переможцях». Подумати тільки – переможець у номінації на тему
євроінтеграції отримав цьогоріч нагороду з рук самого посла ЄС в Україні
Жозе Мануеля Пінту Тейшера!  Для Миколаєва,  напевно,  такі гості –  не
дивина. Бо й навіть ведучі урочистостей (три пари різного віку) з такою
легкістю вимовляли ім’я посла, наче він тут щодня буває.

 Третього дня мої враження збагатилися неймовірно яскравою картиною або
калейдоскопом заходів до Дня Європи. Представники європейських держав
презентували  свої країни в різні способи. Мені вдалось навіть біля
шведської палатки виграти приз – унікальну книжку «Полтава» шведського
автора в українському перекладі, побудовану за спогадами реальних
учасників (шведів) Полтавської битви.

Знаю, що багато цікавого залишилося ще поза конкурсною програмою.
Але то нічого. Надолужимо наступного року. До нової зустрічі, Миколаїв!
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Якось мені запропонували написати статтю
на тему євроінтеграції, яка подаватиметься у
відповідній номінації на конкурс шкільних газет.
Я чув про цей конкурс з уст нашого наставника,
але навіть не уявляв такої його масштабності.
Пригадую тільки, як інколи ловив себе на думці,
що хотілося б потрапити на Національний
конкурс учнівської преси. Тому завзято працював
у редакційній колегії і добре потрудився над
статтею для номінації, бо душею відчував, що це
буде кроком до нового поступу в моєму житті,
до нових відкриттів.

Коли мені повідомили, що наша газета знову
стала лауреатом конкурсу, і училище відряджає
мене разом з фотокореспондентом на ХІV
національний конкурс шкільних газет та газет
ПТНЗ, я був надзвичайно вражений. І ось настав
день від’їзду до м.  Миколаєва,  де мало відбутися
нагородження та зліт юнкорів. День чудовий,
погода – як на замовлення. Я не знаходив собі
місця до самої посадки в потяг.

Миколаїв зустрів нас вередливим сонечком,
яке гралося з нами в жмурки, ховаючись за
хмарки, і бешкетливим вітерцем. Коли побачив на
пероні волонтерів з емблемами конкурсу, до яких
струмочками стікалися з різних вагонів потягу
представники учнівської преси, моє  серце
схвильовано закалатало. Автобус відвіз нас до
Коледжу преси і телебачення, який є ініціатором і
базовим навчальним закладом конкурсу. Поки
юнкорівські делегації реєструвалася, наша
фотокор Таня Дідик не втрималася,  щоб не
пофотографувати один з найкращих куточків
Миколаєва – Набережну, до якої – рукою подати.
Ця прогулянка Набережною ще більше посилила
мої гарні враження від поїздки. А від знайомства з
Миколаївським муніципальним колегіумом – цим
справді сучасним, передовим закладом освіти, у
мене й досі перехоплює подих від захоплення.
Хочеться бути таким же успішним, як його учні –
значить, треба багато працювати.
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Справжній професіоналізм продемонстрували  учениці Марина
Постернак та Тетяна Керебко (група 2К - 09), які 11-12 травня

2011 р. представляли ВПУ №25 у конкурсі фахової майстерності
зі спеціальності „Комерційна діяльність”

у м. Донецьку

Наші комерсанти – найкращі!

Наші обліковці – справжні фахівці!
Oбласна олімпіада з предмета

«Бухгалтерський облік» підтвердила, що наші майбутні
обліковці – справжні фахівці вже сьогодні

На базі ВПУ № 25 відбулась обласна олімпіада з предмета
«Бухгалтерський облік». У конкурсі взяли участь 10 учнів з
професійних ліцеїв Хмельниччини.

Результати обласної олімпіади підтвердили, що в нашому
училищі достойні наставники, бо навчають не тільки професії, а
й  бути кращими, перемагати. Тож ось якими виявилися
результати: І місце – ВПУ № 25, ІІ місце – Ярмолинецький ліцей
ІІІ місце – Деражнянський ліцей.

Перемогу принесла колективу учениця групи №37 Вікторія
Юзікова.

З перемогою тебе, Віко! Будь такою ж
успішною в дальшому трудовому житті! На фото: Віка Юзікова зі своїм

педагогом-наставником С.М. Кушнір

ЗНАЙ    НАШИХ!

За звання «Комерсант - 2011» змагалися 22 учасники -
учні та студенти навчальних закладів України, які
входять до „Українського національного центру НТФ
„Централь”. Упродовж двох днів учасники конкурсу

виконували теоретичні та практичні завдання. Всі
конкурсанти проявили професійні уміння, показали
високий рівень знань. Підсумки та результати конкурсу

дають нам підстави
пишатись нашими
ученицями, які посіли 2
і 5  місця в загальному
рейтингу, а в окремих
номінаціях –  і
перемогли.
Так, у номінації
«Найкраща
презентація» Марина
Постернак виборола ІІ місце, а Керебко Тетяна – ІІІ
місце.

У номінації «Найрозумніший комерсант» Марина
Постернак посіла ІІІ місце.
За підсумками конкурсу фахової майстерності
«Комерсант - 2011 року» учениця Марина Постернак
отримала диплом за друге призове місце.
Адміністрація училища оголосила щиру подяку
викладачам О.С. Присяжнюк, Н.С. Салабай, Г.О.
Мельничук та І.В. Мішину за вагомий внесок у ці
досягнення Спільні зусилля педагогів у процесі
підготовки наших учнів дозволили Марині і Тетяні
перемогти на фахових перегонах всеукраїнського рівня.

Щирі вітання переможцям від газети «25 плюс». Невичерпної вам енергії
та нових професійних звершень!
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ВКЛАДКА ВИПУСКНИК-2011 ВКЛАДКА

ІІІ  місце
в конкурсі «Краща

квіткова
композиція»

 (2010 р.)

І  місце в конкурсі
на кращу валюту

Учнівської
Республіки

(2010 р.)

ІІІ  місце в
конкурсі

квіткових
композицій

(2009 р.)

ІІ  місце в конкурсі
худ. самодіяльності

«ВПУ №25 має
талант!»)

(2010 р.)

ІІ  місце
в командній

першості училища з
настільного тенісу

 (2010 р.)

І  місце
в училищному

конкурсі «Краща
навчальна група»

 (2009-2010 навч. рік)

ІІІ  місце в конкурсі
худ. самодіяльності

«Подільський
вернісаж»)

(2009 р.)

ПОДЯКА
за активну участь
у святі «Проводи

зими»
(2011 р.)

Газета «25 плюс» оголошує КОНКУРС РЕКОРДІВ ВИПУСКНИХ ГРУП!

Група №37
першою представила на конкурс
відзнаки колективу групи за три

роки навчання, оголосивши
рекорд – 8 дипломів та грамот!

Група започатковує ПАПКУ
РЕКОРДІВ, хранителькою якої

довірено бути газеті «25 плюс».
Звертаємось до колективів

навчальних груп: «Хто готовий
позмагатися з групою №37? Хто
готовий побити її рекорд? Ви? І

ви? І ви? Що ж, до роботи!
Чекаємо результатів.

Редакція газети «25 плюс»
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ВКЛАДКА    ВИПУСКНИК-2011        ВКЛАДКА

Як ми

стали

сім’єю
Вікторія Юзікова,

староста групи №37

Через 10 років
я бачу себе…

Помріємо…

Пригадаємо…

А. Матвієнко: …гарною дружиною,
турботливою матусею, успішною
леді.
Ю. Ліскова: …успішною біснес-леді.
М. Либа: …дружиною успішного
бізнесмена.
М. Совінський: …успішним
бізнесменом.
В. Юмашов: … мешканцем Австралії.
Д. Банашко: …дружиною мільйонера.
А. Косар: …офіцером.
А. Матвійчук: … мільйонером.
О. Коваленко: … дружиною Kanie
Westa s і жителькою Манхетена.
Л. Снігур: …мамою двох діток.
А. Бородій: … успішним батьком,
який має трьох діточок і красуню-
дружину, схожу на  Дженіфер Лопес

Посміємося…
Цікаві та смішні

випадки з життя групи
Н. Матвієнко: Мені сподобалося свято
Масляної, коли наша група зліпила зі
снігу восьминога «Пауля – 2011».
Ю. Ліскова: Найсмішніше було,  коли
перед самим уроком Миколи
Михайловича замкнулися двері.
В. Кащук: Мені запам`яталося,  як ми з
Іванкою опівночі в гуртожитку водою
обливалися.
М. Либа: А я насміялася, коли на уроці
фізкультури Андрій Герунович
намагався мені довести,  що я не з цієї
групи.
М. Сосінський: Найсмішніше було нам
з Огнистим  накладати нашим дівчатам
макіяж пейнбольними шариками.
Л. Серкіз: Я не забуду,  коли ми з
дівчатами в гуртожитку робили собі
маски з грязюки, а потім лякали
хлопців.

Почалася наша група, наш колектив із  знайомства. Адже першого

вересня на першому курсі ми були групою чужих людей, зібраних в одному
місці в один час. Перші кілька місяців спільного життя стали періодом
активного пізнання один одного: звідки хто приїхав, чим любить займатись у
вільний час, яку музику полюбляє…

Познайомившись, ми зрозуміли, що в кожного з нас є якась родзинка. Але
колектив стане хорошим тільки тоді, коли гуртом будемо турбуватися про це. А
оскільки головним для учня є все-таки навчання, то почали допомагати одне
одному долати труднощі при підготовці до уроків. Не раз виконували разом
домашні завдання. Бувало, чого гріха таїти, що й списували на контрольних чи
практичних одні в одних. Хай нам простять учителі, але ж, ви розумієте, що без
цього – ну, ніяк…

Бурхливе позаурочне життя нас ніколи не обминало. Нерідко ми самі
ставали ініціаторами добрих справ. Так було і з акцією «Милосердя», і з
підтримкою газети «25 плюс». А традиційний щорічний парад талантів завжди
давав нам стільки натхнення! Пригадую, як на першому курсі, беручи участь у
конкурсі художньої самодіяльності «Подільський вернісаж», ми майже всією
групою вийшли на сцену, бо гуртом готували сценки, писали слова для ведучих,
підбирали вірші. То був приємний шок для всіх. Може, саме в той момент і
народилася наша сім’я групи №37. Відтоді намагалися всюди встигати.

Але про те, що наша група сформувалася як колектив, ми зрозуміли лиш
недавно, наближаючись до завершення навчання. І коли момент розлуки все
ближчає, так не хочеться прощатися, бо ж тільки зріднилися!

Від себе хочу всім своїм друзям сказати: «Я всіх вас дуже люблю! Спасибі
вам за те, що завжди підтримували мене, що довірили бути вашим лідером, що
активно підхоплювали всі мої ідеї. Я безмежно щаслива, що маю тепер так
багато чудових, вірних друзів, що завдяки вам зрозуміла, яким повинен бути
справжній колектив, як треба в ньому жити, а ще – як його організовувати на
добрі справи і вести за собою. Разом з тим, мені пощастило пройти з вами
неабияку школу лідерства. Тепер я знаю, якими якостями повинна володіти
людина, щоб за нею пішли, щоб їй повірили. Спасибі вам, мої рідні!».

На дорогу щиро побажаю всім випускникам знайти своє місце й себе в цьому
житті, збудувати гарні сім’ї і ніколи не забувати  рідні пенати, де ми
дорослішали, вчилися бути самостійними, самодостатніми людьми.
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Коли ми вступали в училище, то навіть не підозрювали,  що маємо безліч
талантів і здібностей.

Ось я, Вікторія Юзіков, не сподівалася, що вмію керувати. Коли мене
обрали старостою групи, я спочатку злякалась. Та згодом побачила, що мені
це непогано вдається.  Якби ви знали,  як приємно відчувати розуміння
одногрупників! І як зворушує те, що друзі дослухаються до твоїх порад,
думок, допомагають у всьому.

А Анастасія Матвієнко завдяки цьогорічному конкурсу «ВПУ має
талант!» зуміла перебороти свої страхи і разом Дарією Банашко вийти на
сцену в якості співачки.  Скажемо по секрету –  це було дуже гарно!  За три
роки навчання ми й не здогадувались, що в Насті «дрімає» такий талант.

Так само самі себе здивували на тому ж таки фестивалі талантів Максим
Совінський, Вадим Юмашов та Ліза Снігур. Вони, як виявилося, чудові
комедійні актори.  Та що там казати: цього року кожен із групи намагався
бути активним. Не хочеться, щоб нас запам’ятали в негативному світлі.

Ми зробили висновок, що таланти мають усі. Тільки не треба лінуватися
пошукати їх у собі і видати «на-гора». Саме цього вам і бажаємо!

Відкрили в собі нові таланти

Творчий колектив групи № 37

Ваша найперша думка про нас на першовересневій
лінійці три роки тому?
- Подумалось, буде дуже багато роботи. Адже того
року в мене було 3  групи першого курсу,  та
сподівалася, що ваша група, де кількість дівчат і
хлопців однакова, стануть моїми помічниками. Так і
трапилось.
Чи швидко Ви до нас звикли? І які труднощі
відчували в роботі?
- З вашою групою особливих проблем у мене не було.
Такій помічниці, «правій руці», як Віка Юзікова, міг
би радіти кожен класний керівник і майстер-
вихователь.
Чи всіх однаково любили, а чи, може, до когось
було особливе ставлення?
- Професійна етика не дозволяє «любити» когось
більше, а когось менше. Просто з одними було легше
працювати, з іншими – трішечки важче.
Що найбільше запам’яталося Вам з наших буднів?
- Найяскравішим спогадом, напевне, залишиться
підготовка та участь у конкурсі «ВПУ має талант!» і
День здоров’я, коли всі розкрилися як особистості.
Що Ви побажаєте нам та іншим випускникам на
порозі виходу в самостійне життя?
- Бажаю всім щохвилинно відчувати себе щасливими
людьми. Будьте здоровими, енергійними, створіть
гарні сім’ї, зумійте застосувати здобуті знання в
майбутній професійній діяльності, ніколи не
зупиняйтесь на досягнутому! А ще – не забувайте
нас, навідуйтесь, а ми радітимемо вашим
досягненням та удачам.

Інтерв’ювали В. Юзікова та А. Матвійчук

Інтерв’ю… на порозі
Майстер-вихователь
групи №37
Клик
Світлана Єдуардівна

Класний керівник
групи №37

Мельникова
Тетяна Олександрівна

Чи пам’ятаєте Ваше перше враження про нашу
групу?
-  Милі,  спокійні дітки… Та з кожним днем кожен все
активніше почав проявляти себе: хтось більше з
позитивної сторони, а хтось і з негативної. Та в цілому
від першого дня зустрічі з вами жодного разу не
пошкодувала, що була вашим класним керівником.
Скажіть відверто, чи мали серед нас «любимчиків»?
- Ніколи не ділю учнів на «любимчиків» та
«нелюбимчиків». А особливо поділ на ці категорії не
підходить до вашої чудової групи.
Можете пригадати пам’ятні для Вас моменти з
життя нашої групи?
- Звичайно. Коли викладала у вас спецпредмети, то
кожен урок був яскравим. А ще запам`яталося, як
бурхливо і старанно ви готувалися до конкурсів
художньої самодіяльності, мандрівка до лісу,
неодноразові наші зустрічі за тортом і кавою.
Неповторними були й мої дні народження. Ваші
вигадливі вітання запам’ятаються, напевне, назавжди.
Чи проблемно було вам працювати з нами?
- Та ні. Ось тільки коли староста Віка Юзікова
вирішувала перед уроком якісь організаційні питання,
то дуже важко було після цього повернути групу в
навчальне русло (сміється).
І Ваші побажання випускникам на дорогу?
- Нехай складаються ваші долі якнайкраще. Бажаю, аби
ви реалізувалися в професії і щоб кожен знайшов своє
особисте щастя. Щиро хотіла б бачити вас через багато
років такими ж добрими, чуйними, веселими й
турботливими людьми.

Інтерв’ювала Л. Снігур
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Група №37 – під «прицілом»

прихованої камери

Гумористи-приколісти

Юлька-чистюлька

Ми собі дружимо…

«Місцевий мачо»

Дашки-модняшки

Пиріжкопоїдання

Ще тепленькі…

«Пограймо
у схованки!»

Матеріали ВКЛАДКИ про випускну групу №37  готувала
Вікторія Юзікова з творчою командою групи

Андрій Косар: «Мені дали понюхати духи,  і на носі
в мене залишився білий знак. Виявилось, то був
коректор…»

Ліза Снігур: «Грали в дуже смішну гру,  що
називається «Я» (правила гри дізнавайтесь у Юлі
Ліскової)».

Артем Матвійчук: «Під Новий рік дівчати
розмальовували фарбами кабінет. Під руками виявився я
– тож розмалювали й мене».

Віка Юзікова: «Ви би бачили, як смішно, коли на
третій перерві вся група біжить у їдальню займати чергу
за пиріжками!».

Лєна Коваленко: «Ми животи рвали, коли на
«Подільський вернісаж» переодягли Андрія Косара у
Вєрку Сердючку,  а він так ввійшов в образ,  так співав і
танцював, що це треба було бачити!»

Даша Банашко: «А я не втримала сміху,  коли
побачила, як на уроці права Валя Кащук пальцями міряла
зошит».

Андрій Бородій: «Хто хоче посміятися – подивіться
відео з останнього уроку математики. В мене аж камера в
руках підстрибувала»

Розмова у веселому колі

ХА! - Ха! - Ха!

Наш директор нещодавно
Видав новенький наказ:
Хто дванадцятку заробить  –
Тим він премії роздасть! Уха!

Бойко любить жартувати
І уроки в нас читати.
Та коли жартуєм ми –
Лякає одиницями. Уха!

До Сімчука на перездачу
Цілий місяць бігали…
Спеціально ми не вчили,
Бо зустрітись знов хотіли! Уха!

від Вікторії Юзікової
Едуардівна Світлана
Дисципліну викладала.
Ми ж коники викидали –
Потім сльози проливали. Уха!

А Безінська свій предмет
Дуже сильно любить:
Як не вирішиш задачу –
То сваритись буде. Уха!

Математику ми любим
Й Наталю Іванівну:
Усі приклади розв`яжем
Й компліментів купу скажем.
Уха!

Олександрівна Тетяна
Любить нас усіх без тями:
Економіку здавали –
Всі дванадцять в неї мали! Уха!
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Поетичний дебют

Наші друзі

Поділюся…

Презентація
альманаху «Litium»

Світланка Кремінська,
п’ятикласниця

Коли
й навпаки
Буденні уроки,
Коли й навпаки.
Читаємо, пишемо
Ми залюбки.

Задачі рішаємо
Й приклади різні.
І граємо в ігри,
Й читаєм книжки.

Ось так пролітають,
Буденні дні наші,
Веселі й смішні,
А коли – навпаки.

Аня
Трембач

радістю
праці

Я взялася за пошуки роботи ще під час проходження переддипломної практики. Були спроби
працювати не за професією, якій навчалася. Але те все було так не до душі…

Якось мені повідомили, що на одному з хмельницьких підприємств потрібен обмотник. Я
вирішила випробувати свою долю, хоч і розуміла, що дівчині-електрику доведеться нелегко.
Приходжу на підприємство й відразу ж відчуваю,  що мені тут «комфортно».  Співбесіда з
директором дала надію. Вдалося продемонструвати свою компетентність у справі. Призначили
день, коли зможу продемонструвати ще й робочі навички та вміння. Того дня я дуже
хвилювалася, хоч і була впевнена у своїх силах. Коли переодяглася в спецівку – відразу ж відчула
себе «у своїй тарілці». Перемотувати двигун навчилася на виробничій практиці. Тільки ось
інструментарію не було. Я покрутила двигун у руках, обдивилася його зі всіх сторін і чекала
вказівок наставника Олександра.  Але той відмовився,  бо й сам ще вчився.  Досвідчена жінка
Галина Антонівна попередила, що нікого навчати не збирається і свій інструмент не дасть, щоб ні
про що її не запитувати. Я подумала, що світ не без добрих людей, – все одно знайдеться той, хто
допоможе освоїтись у  колективі й на робочому місці.

Так і трапилось. Помітивши, як я шукаю очима по майстерні необхідних інструментів, до
мене підійшов Микола Васильович і запропонував свою підтримку й допомогу.  Я  щиро
подякувала і взялася до роботи. Обмотавши перший двигун, виконала всі наступні необхідні
процедури. Мою роботу оцінили на відмінно. Того дня мені підкорився ще один двигун, а разом з
ним – серце директора і решти членів колективу. Навіть Галина Антонівна подивилась іншими
очима, бо зрозуміла, що я не гратися прийшла на підприємство, а трудитися, робити ту справу,
яку люблю. Тепер я відчула справжню радість праці! Такого відчуття не було в мене на практиці.
А ось коли отримала своє(!) робоче місце і стала рівноправним членом колективу – моїх радісних
хвилювань неможливо було стримати!

Тож, бажаю всім отримувати таку насолоду від того, що ви робите.

Антоніна РОШКО,
випускниця групи

№32
електрик

Дружба газети «25 плюс» з військовою частиною 3053 м. Хмельницького додала до
нашого родинного кола ще більше друзів. Працівник цієї частини, подільський поет
Дмитро Моцпан запросив учнів, здібних до літературної праці, взяти участь
у творенні незалежного літературно-художнього альманаху «Litium».

Двоє працівників училища стали співавторами
другого його випуску, а третій випуск поповнився
творами учнів-авторів, які друкувалися в газеті
«25 плюс» на сторінці «На крилах творчості». З
такої нагоди редактори альманаху Дмитро
Моцпан та Лілія Стасюк запропонували
презентувати альманах саме в нашому
навчальному закладі. Така презентація відбулася
наприкінці травня. В ній взяли участь понад
тридцять авторів видання, були запрошені
представники влади, громадських організацій,
ЗМІ та бібліотек міста.

Оскільки друзями газети є й учні шкіл, то
серед наших авторів виявилася дев’ятикласниця однієї зі шкіл міста Аня
Трембач, яка співпрацює з газетою вже третій рік, а з нового
навчального року стане ученицею училища. В четвертому випуску
альманаху візьме участь 11-річна школярка з Новоушиччини, яка
запропонувала газеті «25 плюс» свої вірші. У п’ятому випуску альманаху
знову братимуть участь як співавтори учні та працівники училища.

Отже, родинне коло ширшає…
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Віночок
Завтра я піду у поле,
Там сплету віночок.
У віночку будуть квіти,
Різних кольорочків.
А ті кольорочки,
Та й ясні, як днина,
Так голублять очки,
Як мама єдина.
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Василь ШИМОНЯ,              З гумором – по життю
наш кореспондент

Вікно в Європу і своя капуста

Євро… Євро…
Євросоюз…

Євробачення…Євро-
2012…Євро…Євро…

Всюди тільки й чути,
що євро…

Якщо про гроші,
то, їй-Богу, не знаю
навіть, що воно таке.
Якщо про Євросоюз,

то, як каже, мій батько, «ми вже в одному союзі були».
Але,  якщо чесно,  поки сам не спробуєш,  то…  А
хочеться ж тої казки, ой, хочеться!

Та чи лиш ми одні прорубуємо вікно в Європу? Ой,
немало хочуть зазирнути туди. Ось якось і українець
Володимир Іванов з села Великі Поляки,  яке
знаходиться поблизу села Європейське, почувши про те,
що Україна намагається прорубати вікно або й
протоптати стежку в Євросоюз, і собі вирішив
«врізатися» в Європу. От узяв він добрячу кувалду та й
пішов прямісінько до стіни, яка заступала йому
Європейське.  Після довгих годин важкої роботи вікно
з’явилося. Поки прорубував, поки  вовтузився й
мудрував,  як би то його «оформити»,  то геть
застудився. Годинами на таких скажених протягах, що
аж у вухах свистіло…  То хто міг би таке витримати?
Довелось замурувати те вікно й чекати кращих часів,
тепліших днів.

Почув я те,  та й думаю собі:  «Хіба ж то так
робиться? Це ж треба зважити всі «за» і «проти». Треба
у своєму домі спочатку маленьку «європу» створити, а
потім вона сама собою з великою зіллється.  Я ось так і
зроблю з часом».

Аж тут читаю газету «Сегодня»,  яка вирішила
опитати людей,  чи хочеться їм жити в Євросоюзі.
Майже всі респонденти сказали «Так!». І тільки Іванов
не став так однозначно, одним словом, відповідати.

- З цим Євросоюзом мені вже всі набридли!  –
почав гарячкувати дивакуватий респондент.  -  І чим він
нам допоможе? Ну, ось вирішив я прорубати вікно в той
ваш Євросоюз – і що?

- І що…? – перепитали кореспонденти.
- Та нічого те ваше вікно мені не дало!  Тільки й

того, що застудився. Довелось назад замурувати…
Ось таку пряму відповідь рубанув газеті «Сегодня»

першопроходець у Європу.
«Хоч би й собі не вляпатися», - подумав я.
Але ж… хочеться! Ой, як хочеться! Треба почитати,

думаю,  що другі «названі європейці» кажуть.  Обклався
газетами… Ото вже начитався! Там пишуть про масові
міграції працездатного населення з «нової» Європи до
«старої». Багато людей похилого віку проти вступу в
ЄС тільки тому,  що «поїдуть діти від батьків на ті
заробітки –   нікому буде на старості чашку води
подати».

Ось, читаю, Болгарія вважається країною старих
безробітних, бо вся працездатна молодь виїхала звідти
на заробітки, а з батьками спілкуються по скайпу. Наші
українці їдуть у Польщу підзаробити,  а поляки тікають
в інші країни з тією ж метою.  А в Латвії така низька
зарплата, що доходить до анекдотів. Як у цьому
випадку: «Начальник міліції одного з латвійських міст
брав відпустку за свій рахунок і підробляв в Ірландії –
обдирав шкіри тварин.  Там йому за це платили в три
або чотири рази більше, ніж він одержував у Латвії».

Та я й сам чув одну кумедну історію…
Якось восени, коли люди на городах урожай

збирали, баба Мотря не могла натішитися, бо такий уже
гарний урожай капусти вдався! А раз, гуляючи з сином
містом, почула одним вухом розмову, що на
європейському ринку можна купити все,  якщо маєш
багато капусти та декілька лимонів.  Старенька ж давно
хотіла собі нову пральну машину –  автомата.  Ось
зібрала бабка всю капусту з городу, завантажила на
таксі (вже й на таксі грошей не шкода заради такого) й
наказала таксистові: «Вези мене, чоловіче добрий,  на
європейський ринок». Водій подумав: «Щось у
старенької з головою…  Куди з цією капустою на
європейський ринок? Щось, напевно, наплутала». Та й
вирішив везти її на міський оптовий овочевий ринок.
Баба Мотря наполегливо шукала очима, де ж це пральні
машини продаються – автомати найкрутіші. О! Ось же
магазин з пральними машинами! Просить водія
зупинитися. Заходить до магазину й питає продавця про
машину, яку вподобала: «Скільки оце чудо коштує?».
Продавець якось дивно подивився на бабцю й нехотя
відповів:

- 1500 доларів!
- Ціна,  хм… не маленька,  -  резюмувала бабка.  -  А

якщо рахувати в головках капусти?
Продавець подивився на неї так пильно й сердито і

з якимсь вереском у голосі рявкнув:
- Жіночко, ми продаємо за гроші, а не за їжу!
Що мала робити баба Мотря? Розвернулася – та й у

двері.  Попросила того ж таксиста,  щоб відвіз її з
капустою назад додому. А по дорозі думала: «Щось цей
європейський ринок нічим не відрізняється від
українського… Та й навіщо мені та нова машина? Мені
ще стара, ого, скільки послужить! На мій вік вистачить.
А капусту засолю в діжці, що й до нової хватить…»

…Ну, вислухав я ці «проти». То й що? А я все одно
хочу до Європи! Тільки щоб не в чужій хаті жити там, а
тут – у своїй. Як би то зробити «європу» у своїй хаті?
Як би то зрозуміти всім,  що своїми руками,  своєю
головою треба життя по-європейськи будувати, а не
чекати,  що через прорубане серед протягів вікно
залетять тобі до хати ті долари та євро…

А «Європа»  буде в нас тільки тоді,  коли
цінуватимемо свою капусту…
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Щоденник Душі

В І К О Н ЦЕ   Д О В ІР И
Дорогий друже! Віконце довіри спеціально для

тебе, для твоїх думок і почуттів відчиняє кватирку
на сайті училища на сторінках газети «25 плюс»:

www.vpu25.km.ua/25plus.php
Свої теплі, дружні обійми розкриває тобі

Цей ПРОЕКТ – для ТЕБЕ,
виключно для ТЕБЕ!
Ти ж знаєш, що Душа не має ні віку,
ні статі, ні посади, ні статусу... То й
не звертай увагу на ці неважливі речі!
А просто візьми й відчини Душу
навстіж!
Провітри її, випусти те, що заважає
їй дихати, впусти в неї свіжого
повітря. Дай їй волю! Нехай вона
порадіє, нехай поплаче, нехай
посердиться, нехай обуриться, нехай
пошкодує, нехай покається…
Це найкраще місце для СПОВІДІ, де
ніхто тебе не осудить, ніхто на тебе
пальцем не вкаже. Тут – навпаки,
знайдеться інша Душа, яка захоче
поділитися з тобою своєю радістю чи
болем або ж своїми роздумами. Тут
якась Душа може дати тобі пораду,
інша поспівчуває, ще інша зрозуміє
або вселить віру, дасть натхнення. А,
може, відчує в тобі споріднену душу –
та й народиться ЛЮБОВ…
І стане світ кращим навколо тебе!

ПРАВИЛО:
У своїх щоденникових записах
підписуйся так, як хотілося б тобі
назвати свою Душу – можна
незвично, казково, фантастично, за
рисами характеру, особливостями
темпераменту, за інтересами,
заняттями, за предметами,
рослинами, тваринками, з якими
вбачаєш схожість з собою, за
літературними героями, героями
фільмів і т.д.

Твої листи-сповіді, листи-роздуми,
листи-картинки, листи поетичні,
листи музикальні, аудіо та відео
листи відправляй на мій поштовий
ящик:

dnjewnik@yandex.ru

Мої сторінки – відкриті перед
тобою!

Твій
ЩОДЕННИК
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