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Передвесняне сум’яття 

Життя таке швидкоплинне та неперед-

бачуване. Скільки б люди не казали це - 

завжди будуть дивуватись, як вперше. 

Те, що було твоїм життям, тепер чуже 

щастя та диво. Твоя буденність напов-

нюється фарбами та теплом тих, хто 

нещодавно не був її частиною. Все кру-

гом, верхом, абияк. Й так складно прис-

тосовуватись, й так легко втратити. 

Так складно втримати й легко захопи-

тись. 

Дивне це життя, нічого не скажеш. Не-

зрозуміліше більше, ніж та юна тендіт-

на дівчина. Чаруюче, як твій перший вес-

няний схід сонця... Вся природа та пори 

року вказують на гоноровий характер 

життя усього існуючого. 

Весна... Що можна чекати після лютих морозів у своїй душі? Чого буде 

бажати душа, як не знезброюючих ароматів цвітіння, співу пташок та дав-

но забутого і покинутого містом гомону? Справжнього життя... Виру подій 

та емоцій, злету серця за межі зрозумілого. Кохання. 

Як же хочеться зігрітися променями сонця, які покинули наш край! Ве-

сна, як портал, об'єднуючий всі часи та етапи існування споконвіків, повер-

тає нас в дитинство до тих, кого забрав безжалісно час. 

І я вірю, що вони повернуться. Я вірю в те, що тепло розіллється по на-

шому тілу, заполонивши найтемніші та крижані куточки нашого власного 

Всесвіту, і принесе вселюдське примирення в початок чогось нового. 

Багато людей вважають Новий Рік початком нового життя, проте, як 

на мене, воно зароджується саме навесні. З першою травинкою, що пробила-

ся крізь ще ледь примерзлий ґрунт, першим ключем птахів, що прилетіли 

та втомилися з дороги, першим співом солов'їв, від якого душа радіє і хочеть-

ся жити ще сильніше. 

Кожному з нас хочеться тепла у серці і ось-ось воно прийде. Треба лише 

трішки зачекати... 

Костенко Каріна, кореспондент «25ПЛЮС» 
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Моя професія – діловод! 

Я навчаюсь у Вищому професійному 
училищі №25 не так довго, всього лиш шос-
тий місяць. Але за цей час одногрупники ста-
ли мені рідними, а вчителі навчили тому, що 
ще не знала. Всі викладачі вкладають якусь 
частку у наше майбутнє, тому до них потрі-
бно ставитись шанобливо, вони допомага-
ють нам опанувати нашу професію. А ще ве-
лику рлль відіграє у нашій групі - класний ке-
рівник, вона дуже хороша людина. Наталія Вікторівна дбає, переживає і любить 
кожного в нашій непростій групі. Я навчаюсь на першому курсі за професією - ді-
ловод. Ставлення до цієї професії неоднозначне. Коли я ще не почала здобувати 
освіту з цієї професії, я вважала, що їх сприймають, як дівчат на побігеньках, але 
інші покладають обов'язки, що йдуть за сферу професійних обов'язків. Але за цей 
час, я зрозуміла, що професія діловода насправді я важливою і досить важкою. Ді-
ловод є помічником керівника. Професія секретаря стала дуже популярною і улю-
бленою, і майже наймоднішою.  

Працівник повинен бути охайним і уміти одягатись з урахуванням ділової 
обстановки. Секретар є тією людиною, яка допомагає та в деякій мірі навіть на-
правляє. Адже секретар розподіляє весь об’єм праці свого начальника, підказує у 
незрозумілих ситуаціях, завжди знайде вихід там, де на перший погляд, його не-
має. Ця професія є популярна, адже скільки б не було фірм, закладів, шкіл, дитса-

дків, та великих масштабних центрів, повсюди потрібен секретар, який знає все 
до маленьких дрібниць. 

Віняр Наталка, кореспондент «25ПЛЮС» 

Акція «Солодке серце» 

В день святого Валентина учні та викладачі ВПУ №25 організували благо-
дійну акцію «Солодке серце». 

Ми завжди пам’ятаємо про наших захисників – воїнів АТО,  тому вирішили 
зробити для них невеличке свято – подарувати їм частинку тепла, поваги та 
любові.  Учасники акції зібрали солодощі, фрукти, випічку. Усі подарунки, разом з 
найщирішими побажаннями здоров’я, кохання, удачі та швидкого повернення до-
дому, учні та викладачі відправили у волонтерську ГО «Мистецька сотня 
«Гайдамаки», що знаходиться у торговому центрі «Дитячий світ», волонтеру – Те-
тяні Баско. 

Редакція «25ПЛЮС» 
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Байдуж Карина 31 група 

Я шукала оригінальні варіанти. Профе-

сії, пов’язані з економікою та бухгалтерією 

мене не цікавили. Професія живописця здала-

ся мені цікавою та незвичайною, тому я об-

рала її. 

Осика Адріана 31 група 

Мене завжди приваблювало щось цікаве та творче, завжди хотілося стерти 

кордони, а кращий спосіб самоствердження та розвитку себе і свого внутрішнього 

світу – є мистецтво. 

Єлісєєва І. 31 група 

В художню школу я не ходила, тому вирішила поглибити свої знання тут. І 

професія мені сподобалася. 

Нагорняк Андрій, 24 група 

Я пішов на професію автослюсаря тому, що 

мені подобається ремонтувати автомобілі. 

Ця професія дуже знадобиться в житті. 

Попович Ростислав, 24 група 

Я обрав цю професію тому, що мені подоба-

ється ремонтувати автомобілі. Я вважаю, 

що професія є потрібною. Ця професія добре 

оплачується. Автослюсар цінується за кор-

доном. 

Паращин Богдан, 24 група 

Чому я обрав цю професію? Мені подобаєть-

ся розбирати автомобілі. Я вважаю, що ця 

професіє є потрібною для суспільства. Ця професія добре оплачується. З погляду на 

наші дороги, ця професія дуже потрібна. 

Слюсар Руслан, 24 група 

Я обрав цю професію тому, що мені подобається машини. І я хочу про них бі-

льше дізнаватись. Ще ця професія дуже добре оплачується. І якщо в майбутньому 

буду мати машину, то буду більше розумітись в ній. 

Фурман Сніжана, 23 група 

Я обрала професію «Діловод. Адміністратор. Касир» тому, що мені подобаєть-

ся робота адміністратора. Всі ті обов’язки, які він виконує. Також мені подобаєть-

ся, що ця професія дуже прибуткова. Дуже подобається працювати і допомагати 

людям. Я думаю, що ця професія буде добре розвиватись в майбутньому, і буде до-

сить актуальною.  

Чия професія найкраща? 

Кореспонденти «25ПЛЮС» провели 
анкетування серед учнів нашого 
училища, мета якого - дізнатися, 
чому вони обрали свої професії.  
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Косій Сніжана, 23 група 

Я навчаюсь за професією «Діловод. Адміністратор.Касир», на другому курсі. Я 

обрала цю професію тому, що адміністратор  керує людьми, а мені з дитинства 

подобалось керувати кимось. Ще класно бути адміністратором готелю, рестора-

ну. Якщо в тебе в готелі щось не так, то люди одразу звертаються до адміністра-

тора. Також адміністратор не боїться взяти на себе відповідальність, це є точно 

про мене. Також в мене досить непогано виходить спілкуватись з людьми. Я ду-

маю, що з мене вийде гарний адміністратор. 

Крамар Наталія, 23 група 

Я навчаюсь у ВПУ №25 на адміністратора тому, що мені подобається 

«стиль», образ адміністратора. Я люблю спілкуватись з людьми. Люблю працюва-

ти за комп’ютером. Мені подобається діловий, витончений стиль адміністратора. 

Діхтярук Наталія, 23 група 

Мене звати Діхтярук Наталія, я на-

вчаюсь у ВПУ №25 за професію «Діловод. 

Адміністратор. Касир», на другому курсі. 

Я обрала цю професію тому, що мені подо-

бається комп’ютери, робота з різними 

програмами та документами. Це цікаві 

професії. 

Підлісна Каріна, 23 група 

Мене звати Каріна. Я навчаюсь у Ви-

щому Професійному училищі «№25 за про-

фесією «Діловод. Адміністратор. Касир», у групі №23. Я обрала цю професію тому, 

що завжди мріяла відчути себе керівником в якісь сфері. Було цікаво вивчити всі 

правила етикету, як потрібно поводити себе в якісь ситуації, як правильно потрі-

бно одягатись. 

Ясинова Анна, 23 група 

Я навчаюсь у ВПУ №25 м. Хмельницького на професії «Діловод. Адміністра-

тор. Касир». Мені подобається робота з документами та спілкування з людьми. 

Подобається стиль ділового мовлення та форма одягу. Мене захоплює робота з 

комп’ютерами та притягує робота з документами. Також надихає відповідаль-

ність та подобається керувати робочим процесом. Тому моя професія мене притя-

гує. 

Величко Таня, 23 група 

Я учениця 23 групи, навчаюсь за професією «Діловод. Адміністратор. Касир». 

Мені дуже подобається професія адміністратора, яку я  обрала. Це дуже цікава 

професія, адміністратор потрібен  всюди, і в готелі, і в ресторані, і в салоні краси. 

Навчання проходить цікаво і завжди ми вивчаємо щось нове для себе, знаходимо но-

ві позитивні сторони своєї майбутньої професії. Майстри виробничого навчання ро-

блять все, для того, щоб ми гарно вивчали свої посадові обов’язки. Вміли виконува-
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ти їх. Після закінчення училища є бага-

то можливостей піти на роботу, або 

підвищувати рівень свого знання про-

фесії, тобто отримувати вищу освіту. 

Мені дуже подобається професія адмі-

ністратора і я бачу своє майбутнє по-

в’язане з цією професією. 

Севастьянова Дарія, 23 група 

Я навчаюсь у ВПУ 25 на професії 

«Діловод. Адміністратор. Касир». Мені 

ця професія дуже подобається, кожного дня я дізнаюся багато нового. Навчилася, 

як правильно оформлювати документи. Професія «Адміністратор» для мене дуже 

цікава і я хочу далі йти працювати адміністратором в якийсь готель чи ресторан. 

Милятинська Катерина, 23 група 

Я навчаюсь на цій професії тому, що вона цікава. Так сталося, що я не пішла 

навчатись у медичний коледж. Ця  професія дуже цікава. Кожен день дізнаюсь 

щось цікаве. У цьому навчальному закладі є бюджетний відділ, що мені подобаєть-

ся. Отже, професія «Адміністратор» мені дуже подобається. 

Душкевич Юля, 23 група 

У світі налічується дуже багато професій і мені було дуже важко вибрати 

ту, яка мені підійде. І найбільше підійшла професія – адміністратор. Адміністра-

тор – це людина, яка відповідає за процес роботи. Професія адміністратора дуже 

поширена і високооплачувана. Ця робота з людьми, і, через це, ця професія мені пі-

дійшла. 

Сенкевич Діана, 23 група 

Я навчаюсь за професією «Діловод. Адміністратор. Касир». Вибрала цю профе-

сію тому, що у шкільному віці цікавилась різними документами, а також цікави-

лась різними комп’ютерними програмами. Також люблю спілкуватись з людьми. І 

тут, у навчальному закладі, мене навчають, як правильно розмовляти з відвідува-

чами, як правильно оформлювати документи та багато чого іншого. Мені подоба-

ється моя професія. 

Карпенко Оля, 23 група 

Я обрала цю професію, бо в мене ще зі школи були організаторські і коман-

дирські здібності. Я люблю, коли мене слухають і до мене прислухаються. Мені по-

добається, що ця робота є актуальною, високооплачуваною. Я не люблю брати на 

себе одразу багато справ, але коли  напрямки психологічні, то мені хочеться допо-

могти. 

Я думаю, що з мене вийде дуже непоганий адміністратор. Коли я потрапляю 

в те, або в інше середовище, у мене постійно виникають ідеї, щодо більш ефектив-

ного виходу з ситуації, то це і є проявом схильності до адміністратора. 

Кореспонденти «25ПЛЮС» 
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Гарної долі, дорогі випускники! 

17 лютого 2017 року з училища у самостійне життя вступили наші випускни-

ки. Цей день, наповнений хвилюванням та радістю, вони розділили з найрідніши-
ми людьми – своїми рідними, друзями, викладачами, майстрами та гостями свята. 

Вище професійне училище №25 відпустило у доросле життя 5 груп учнів: 

Група 3-К-14 - спеціальність «Комерційна діяльність», класний керівник 

Салабай Наталія Сергіївна, майстри виробничого навчання Присяжнюк Оксана 
Сергіївна, Салабай Наталія Сергіївна, Максимчук Галина Іванівна. 

Група 3-С-14 - спеціальність «Діловодство»,  класний керівник Мирошни-

кова Валентина Володимирівна, майстри виробничого навчання Фурман Лілія Ана-
толіївна та Мирошникова Валентина Володимирівна 

28 група - професія «Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення», класний керівник Когут Ольга Сергіївна, майстер виробничого на-

вчання Сердега Максим Васильович. 
Група 33 - Професія «Діловод. Адміністратор. Касир.», класний керівник 

Савчук Наталя Василівна. Майстри виробничого навчання  Фурман Лілія Анатоліїв-

на, Яковчук Наталія Вікторівна, Бондар Ганна Вікторівна, Пенделюк Наталя Петрі-
вна, Цюпак Ольга Володимирівна, Рожнятовська Олеся Володимирівна, Стецюк 
Ольга Анатоліївна. 
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Група 34 -професія «Слюсар з ремонту автомобілів», класний керівник 

Смолій Оксана Ілларіонівна, майстри виробничого навчання Бохоновський Володи-
мир Дмитрович, Загіка Володимир Сергійович, Наталіч Михайло Валентинович. 

З урочистими привітаннями та побажаннями подальших успіхів, випускни-
кам вручили дипломи кваліфікованого працівника, молодшого спеціаліста, серти-

фікати про набуття навичок роботи із спеціальним програмним забезпеченням. 
Кращі вихованці нашого навчального закладу здобули дипломи з відзнакою та гра-
моти за значні досягнення у навчанні та за видатні творчі здібності. 

Гарної долі та успішної подальшої дороги побажали випускникам адміністра-
ція та працівники училища: Загіка Олена Олегівна, Кочаток Наталія Дмитрівна, 

Варцаба Володимир Іванович, Салабай Наталя Сергіївна та Савчук Наталя Василів-
на, Окарський Віктор Іванович; а також – запрошені гості з інших навчальних за-
кладів, які відзначили високий рівень підготовки наших учнів.  

Та свято не завершилося на урочистостях. Подарунком від викладацького ко-
лективу стала музична композиція. Учні, у свою ж чергу, представили увазі гостей 

свята веселі сценки з училищного життя, пісні. Проте, відкриттям випускного вечо-
ра, який запам’ятається нам назавжди, став флеш-моб у виконанні випускників. 

Щасливої та довгої дороги, наші дорогі випускники! Нехай удача супрово-

джує вас на кожному кроці, мрії стають реальністю, нехай збудеться все задумане! 
Гарного кар’єрного росту, подолання нових вершин! Щастя особистого та творчого! 

Ви – наше майбутнє! Всього найкращого!  
Нехай вам небо безхмарно сміється, 

Нехай вам все в житті удається, 
Бажаємо щастя на кожній стежині, 

Вірних друзів завжди на путі 
І хай усе, що потрібно людині, 

Супутником буде у вашім житті! 

Редакція «25ПЛЮС» 



Гуменюк Руслана , учениця 26 групи 
 
*** 
День та вночі 
Україна молиться, 
Настали ті часи, 
Коли вона бореться 
За тихі ночі 
Та за материні  
Заплакані очі, 
Що син пішов у бій 
За волю України. 
Віддав життя у ній 
за честь та мирі країни. 
 
*** 
В душі гострий біль, 
Що серце пронизає, 
Як я тебе згадаю, 
Враз на щоці сльоза… 
Ти поруч 
Та тебе нема, 
Я знаю - мусиш там стояти, 
Бо прийшла війна 
Та знаю я, що ти не сам. 
З тобою ангели мої, 
Я їх в дорогу надіслала 
Щоб в мить важку  
Вони тебе оберігали. 
 

*** 
Ніхто не знає, що робиться зі мною… 
Як плакать хочеться, 
Хочеться стати вільним, як птах, 
Щоб відпустити свій біль і свій страх. 
Як хочеться стати вільною, 
Не відчувати себе винною, 
Щоб не карала більше себе, 
Я вірю – цей біль мине. 
Немов у рану насипали сіль, 
Не хочу я лити сльози гіркі. 
Краще біль жалюгідний змити, 
Свою душу охолодити, 
Та забути назавжди 
Весь той біль та страх, 
Щоб минуло все, 
Немов було це в снах. 
Так хочеться мені 
Нести сяйво у добрі, 
Дарувати всім тепло, 
Мов всього й не було…  
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