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Спіраль вічності

Дощ за вікном лагідно тріпоче, відбиваючись краплинками від перешкод. Це схоже на дивний танок невідомого із таємничим минулим нашого буття…
За вікном суцільна темрява й лише невеликі проблиски із вікон п’ятиповерхівки освітлюють дрібну частину нічного міста, що охоче прийняло обійми дощу.
Так завше буває, коли порожнеча охоплює твою душу
чорною шовковою вуаллю, а тіло огортає небезпечний
сплін.
Люди вже давно порозбігалися, як ті мурашки, по
своїм домівкам. Багато хто із них розповідає про любов
до дощу, проте так зляться і обурюються, коли прохолодні краплі вітаються із ними весняним ранком…
Маленькі калюжі привітно вітають нових друзів, об’єднуючись у міні-озерця, що все
відблискують сяйво з вікна квартири.
На кухні сидить Вона. Її також захоплює картина, що ожила, що живе та твориться на наших очах. Але… так пізно їй лячно куди-небудь виходити самій – така вже
специфіка сучасності.
Чай чи кава? Здавалось би безглузде, проте одвічне питання для Неї.
Вона заглядає у вічі пітьми. Саме лячне, якщо у відповідь хтось погляне. Але у кого
не буває недоліків? У всіх є свої побоювання, страхи та фобії. Головне не бути самотнім в
глибині свого єства або мати диявола, що їсть тебе із середини і змушує від болю шкрябати свої зап’ястя нігтями та плакати кривавими слізьми розпачу. Можливо ці поняття
тотожні, або ж взаємопов’язані. Складно визначити цю межу.
Їй іноді здається, що побачити, як на тебе дивиться хтось із мороку, не так боязко,
як зустрітись поглядами із Чимось у середині самої себе. Із темрявою. Саме прикре, коли
ця темрява і є Ти.
Дощ вщухав та серце все швидко билось та, задавалось, хаотично, у пошуках виходу із грудної клітини. Руки зрадницьке тремтіли…
Краще випити чаю.
Чайник википав. Пухка біла хмара стрімко пливла по простору догори… Всі ми мріємо так безперешкодно здійматися блакитного неба, що насправді ховає у собі дивовижно
багату палітру кольорів та їх незчисленних відтінків.
Безглуздий потік думок обірвався. Склянка, вже давно порожня, стоїть на підвіконні
та все вглядається у темінь. Ні, певно, вже у сірість образів за вікном. Як вірний пес, все
слідкує за навколишнім.
Вона тихенько сопіла край стола, опустивши голівоньку додолу. Кілька пасом волосся впало на її обличчя, що виражало спокій.
Краплі дощу все так само неквапливо б’ються та б’ються об перешкоди, нагадуючи
танець нескінченного…
Каріна Костенко, кореспондент «25ПЛЮС»
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Свято жінки, свято весни!

3 давніх-давен на нашій українській землі образ довгожданої весни уособлювала гарна молода дівчина з вінком квітів на голові. Народний образ весни - це образ краси, сили і надії. Першим і, по-жіночому особливим, місяцем є Березень. Він,
як мовиться в народі, й усміхнеться і заплаче, і ошкіриться крутим норовом. Тому,
напередодні 8 Березня, ми зібрались своєю учнівською родиною у читальному залі
бібліотеки ВПУ№25, щоб відзначити це свято. Коли настає весна і на вулицях з’являються весняні квіти, в кожному домі, в селі і в місті в цей день людство вшановує
жінку, жінку-матір, жінку-світоч, жінку-трудівницю, жінку-берегиню життя на землі. Немає серед нас жодної людини, яка не знає про існування цього прекрасного
свята. Цього дня ми вітаємо усіх жінок, яких любимо, поважаємо, яким хочемо зробити приємність. Це свято весни, краси й любові. Обов'язково в цей день вітають
жінок і на роботі, і вдома. Вихованці нашого училища разом з вихователями Площинською С.І та Обертюк Н.І. підготували виховну годину на якій ведучі красномовно декламували вірші, весело співали пісень, артистично читали гуморески,
приємно вражаючи присутніх. Захід ведучі завершили словами: «Нехай всі турботи, труднощі, нещастя покинуть вашу оселю. Хай завжди світить сонце у вашому
домі, нехай ваші обличчя сяють від ласкавої посмішки. Щастя вам, дорогі дівчата,
жінки, добра, краси, кохання, вічної молодості і весни».
Обертюк Наталя Іванівна, вихователь гуртожитку
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Наші викладачі - найкращі!
Севастьянова Дарія, 23 група
Моїм улюбленим предметом є математика. Перш за все, я
завжди виконую домашнє завдання. Коли щось не розумію,
звертаюсь за допомогою до старших. Навчаюсь розв’язувати
багато задач. Можу пояснити задачу подрузі. Тепер на уроці
мені цікаво і я маю гарні оцінки.
Так, завдяки наполегливості та любові до предмету нашого
вчителя Олени Петрівни, математика стала моїм улюбленим
уроком.

Косій Сніжана, 23 група
Мій улюблений вчитель – Кочаток Наталя Дмитрівна, тому
що вона дуже спокійна, справедлива, ввічливо ставиться до
учнів. Уміє направити в правильне русло. Вона впевнена в
собі особа.
Мій улюблений предмет – математика тому, що вона вимагає точно і конкретно виконувати певні завдання. Математика допомагає логічно думати, розраховувати. Вона допомагає розвиватися. Хоча це
і важкий предмет, але я його люблю!

Шкарупінська Надія, 23 група
Мій улюблений предмет – Організація обслуговування відвідувачів. Мені цікаво
вивчати цей предмет, оскільки викладач розказує нам дуже багато цікавої інформації
та дозволяє практикуватися у використанні офісних приборів, які потрібні для роботи
адміністратора.
Також Ліля Анатоліївна ставить гарні оцінки, заохочуючи таким чином до ще
кращої роботи.
Діхтярук Наталія, 23 група
Мій улюблений предмет в училищі – фізкультура. Я люблю грати теніс, волейбол,
ходити в тренажерний зал. Люблю тримати себе у формі, в чому допомагають уроки
фізкультури.
А мої улюблені вчителі – це Борис Олександрович, Анна Олексіївна та Раїса Петрівна: вони хороші і мені подобається їх слухати.
Ясинова Анна, 23 група
В нас за день викладається по чотири предмети, а за тиждень ця кількість збільшується у рази. Проте, як і в усіх моїх одногрупників, у мене є свій улюблений предмет – фізична культура. Він переважає активністю і невибагливий до знань. Також
викладач цього предмету, а саме, Борис Олександрович, вміє викладати та уміє знайти підхід до учнів.
Саме тому цей предмет мені до душі.
Милятинська Катерина, 23 група
Мій англійський предмет – англійська мова. Вона дуже важлива, тому що стала
найбільш уживаною мовою в галузі політики, науки, торгівлі і культурних відносин у
світі. Взагалі, ця мова незрозуміла, але потрібна. Чесно кажучи, я користуюсь нагодою
покращити вміння спілкуватися нею не тільки в училищі на заняттях, а ще й удома.
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Оксана Дмитрівна, вчитель англійської мови, мені допомагає у всіх моїх починаннях.
Гребенюк Наталія, 13 група
Моїм улюбленим предметом є діловодство. Він мені подобається, адже є основною складовою моєї майбутньої професії, а я недаремно пішла саме на неї. Цей предмет викладає Мирошникова Валентина Володимирівна, яка подобається мені тим, що
добре знає свій предмет і знаходить підхід до кожного.
Віняр Наталя, 13 група
Фізкультура – мій улюблений предмет, і зовсім не тому, що тут не задають домашніх завдань та не запитують у дошки новий матеріал. На ній можна рухатись, а не
сидіти на одному місці, довго писати і слухати не завжди зрозумілі пояснення вчителів. На фізкультурі можна бігати, стрибати. Якщо ти будеш кричати та грати в різні
ігри - тобі за це лише поставлять добрі оцінки.
Наш спортзал просторий та високий. Великі вікна закривають сітки, щоб дуже
активні підлітки не побили вікна м’ячем. Гарно пофарбований та має по кутах колонки, які можна увімкнути (що, власне, і роблять, щоб було веселіше прибирати перед великою перервою). Також є сітка для волейболу, а у тренажерному залі – штанги та різноманітні тренажери. «Асорті» волейбольних, баскетбольних та футбольних м’ячів.
Борис Олександрович дуже добрий вчитель. Він може показати та пояснити як
потрібно правильно відбивати м’яч, як подавати та інші особливості гри.
Богдан Піщевський, 14 група
Мій улюблений предмет – це математика. Всупереч поширеній думці, мені вона
не здається нудною та складною. Розуміти математику не складно, адже вона дуже логічна та послідовна.
Іспанський письменник Джордж Сантаяна сказав про математику таке:
«Подібно до того, як всі мистецтва тяжіють до музики, всі науки прагнуть до математики».
Я абсолютно згодний з цим висловлюванням. Математика приходить на допомогу фізики, хімії, біології, географії. На уроках математики я розв’язую завдання - прості і складні.
Мій улюблений вчитель - Борис Олександрович.
Паламарчук Вікторія, 13 група
У ВПУ №25 є безліч викладачів та предметів, які ми вивчаємо. Як і в школі, так і
тут моїм улюбленим предметом залишається українська література. Оскільки мені до
вподоби читати різні змістовні твори.
А ось серед викладачів мені найбільше до душі припав вчитель фізичного виховання Борис Олександрович. Мені подобається в ньому його оптимізм, ставлення до
нас, його жарти.
Лясова Аліна, 13 група
Мій улюблений предмет – інформатика. Викладач Інна Олександрівна -чуйна жінка, яка пам’ятає часи, коли теж була студенткою й розуміє нас. Вона завжди підійде,
допоможе, пояснить та підтримає в будь-якій ситуації.
Інформатику я люблю за те, що вона легка, коли вчитель все пояснює.
Також мені подобається предмет «Англійська мова», адже в майбутньому я мрію
навчатися та проживати в Великобританії. Я впевнена, що засвоєні знання на уроках
англійської мені допоможуть здійснити цю мрію.

Кухар Богдан, 24 група
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Мій улюблений предмет – Спеціальні технології. На цьому уроці я навчаюсь всього по слюсарній
справі.
Улюблений вчитель – Володимир Сергійович
Загіка.
Паращин Богдан, 24 група
Мій улюблений предмет в училищі – це виробниче навчання. На ньому ми вчимося робити автомобілі. Мій улюблений вчитель – Загіка Володимир
Сергійович.

Нагорняк Андрій, 24 група
Мій улюблений предмет – рідна мова. Я дуже
люблю українську мову. Вона така мелодійна, м’яка,
добра. Праця вчителя складна. Перевірка зошитів,
підготовка до уроків – усе це забирає багато часу та
сил.
Мій найкращий вчитель – Володимир Дмитрович.
Хитряк Артем, 24 група
(для підняття настрою без корегування)
Мене звати Артем. Я живу в Хмельницькому і вчуся в Вище професійне училеще
№25. Мій улюблений предмет це англійська мова. Томущо на цьому предметі я навчаюсь іншої мови, а імено англійська. Чому саме цей предмет? Томущо англійська мова
потрідна в житі, в професії. І якщо я буду знати мову я буду більше дізнаватися про
світ, людей, національність. Одже англійська мова потрідна для життя.
Киричук Марта, 21 група
Мій улюблений предмет – ОКіМ.
Мій улюблений вчитель – Шаля Любов Анатоліївна.
Жмурко Маргарита, 21 група
ОКіМ – Шаля Любов Анатоліївна.
Нікуліна Софія, 21 група
Моїм улюбленим предметом є основи композиції і моделювання (ОКіМ).
А моїм улюбленим викладачем є Шаля Любов Анатоліївна.
Добровольська Анна, 21 група
Один із найкращих викладачів та класний керівник – Любов Анатоліївна. Завжди допоможе та підтримає. Кожний викладач готовий нам, дітям, допомогти у навчанні, щось підказати та розповісти як і що, до чого. Через це мені подобаються усі викладачі!
Осацька Наталія, 21 група
Найбільше мені подобається викладач іноземної мови Кравченко Жанна Миколаївна. Вона чуйна, добра, мила, справедлива та дуже товариська. Як учитель, вона вимагає покращення нашого навчання, завжди допомагає.

Лободзінський В’ячеслав, 21 група
Оскільки я навчаюсь на живописця, то звертаю увагу на вчителів, які навчають
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мене основних художніх здібностей. Найбільше я ціную Тетяну Степанівну Богуш та
Гринчака Василя Іларійовича. Вони навчили мене найбільше. На їхніх уроках завжди
цікаво. Вони завжди все пояснюють та показують на практиці. Приділяють увагу всім,
хто бажає чогось навчитись. До них завжди можна звернутися навіть в позаурочний
час.
Унгурян Ангеліна, 21 група
В нашому чудовому навчальному закладі працюють висококваліфікований колектив, який гідно виконує свою роботу ,всі свої сили, нерви та час вони витрачають на
нас, аби закласти в наших головах щось розумне. Тому зовсім не легко вибрати найкращого з кращих. Через це в мене немає конкретного ні предмету, ні викладача. Адже
я чомусь тут вчусь і ходжу на пари. Це заслуга всіх! Усіх люблю.
Саврацька Анастасія, 21 група
Моя улюблена вчителька Любов Анатоліївна та Жанна Миколаївна, так як вони
розуміють і підтримують, допомагають з предметами, які викладають. Вони справедливо оцінюють виконавчу роботу та заохочують до чогось нового. Цікавого та розвиваючого.
Пекарська Діана, 21 група
Я вважаю, що кожен вчитель гідний любові і поваги. Мені дуже подобаються всі
вчителі, які в мене викладають. Але найбільше вчитель Любов Анатоліївна Шаля. Вона
цікаво веде свій урок, доступно пояснює предмет. Також мені подобається її почуття
гумору. І вона справедливо оцінює учнів.
Возняк Аліна, 21 група
Мій улюблений вчитель – Шаля Любов Анатоліївна. Вона добре викладає свій предмет та справедлива для кожного учня.
Ковтунова Дарія, 21 група
Моїй улюбленим предметом у Вищому професійному училищі №25 є ОКіМ. Його
веде мій улюблений вчитель Шаля Любов Анатоліївна.
Ми вивчаємо на цьому уроці різні техніки мистецтва. Любов Анатоліївна добре
пояснює матеріал уроку, добра, щира та розуміюча.
Молодецька Іванна, 21 група
Мій улюблений предмет – ОКіМ (вчитель Шаля Любов Анатоліївна). Тому що вона
справедлива та розсудлива, гарно і доступно для всіх пояснює матеріал уроку, а також
має хороше почуття гумору. Вона у будь-якій ситуації може зрозуміти та підтримати.
Редакція «25ПЛЮС»
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Залежність сучасної молоді від телефонів та соціальних мереж.

Соціальні мережі це дуже розповсюджена та відкрита тема сьогодення. Сьогодні майже не реально зустріти людину на вулиці яка б не сиділа в телефоні чи розмовляла по ньому. Телефон для сучасної молоді означає тільки те що з нього є можливість зайти в інтернет та різні соціальні мережі. Наші однолітки можуть проводити цілий день в телефоні не вимикаючи його, писати повідомлення друзям чи
родичам . Замість того щоб просто подзвонити та запитати «як справи?» , почути
голос та відчути те як ця людина тобі рада , ми заходимо в соціальні мережі та пишемо їм повідомлення адже на нашу думку це простіше.
Про проблему сучасної молоді можна розмовляти досить багато, хтось погодиться з цією думкою а хтось буде доказувати зворотнє. Соціальні мережі для людини є цілим віртуальним світом, в якому знаходять відображення проблеми сучасного суспільства. Тривале перебування в телефоні відриває людину від реального
життя, вона почне не замітно для себе будувати своє віртуальне життя, знайомитися з людьми, яких ти ніколи не побачиш. Але нам це життя буде здаватися цілком
нормальним та правдивим.
Звісно ж є і корисна сторона соціальних мереж , наприклад: якщо ти почув
нове для себе значення того чи іншого вислову , то ти без проблем за допомогою інтернету , зможеш дізнатися про це визначення більше. Можливо саме завдяки соціальним мережам ти зможеш знайти для себе потрібну вакансію на роботу. За допомого. соціальних мереж ми можемо дізнатися погоду на сьогодні та новини, які відбуваються в твому місті.
Великий відсоток підлітків не можуть відмовитися від свого телефону з інтернетом, адже на їхню думку їхнє реальне життя нудне та не енергійне життя. адже
у віртуальному світі набагато легше висловлювати себе, створювати ідеальний образ, особливе значення має усвідомлення власної захищеності та анонімності, чого
немає в реальному світі. Відбувається повна зміна реального життя на віртуальне.
Але є й такі люди, для яких соціальні мережі , телефон та з рештою інтернет є
звичайним способом для того щоб розвиватися, здобувати нові знання та знаходити нові знайомства. Ці люди розуміють відмінність залежності та користі гаджетів ,вони розуміють, те що потрібно розвивати себе , спілкуватися та гуляти .
Тому я хочу закликати всіх людей та провести флеш моб на тему: « Один день без
Інтернету та Телефонів». І таким чином довести самому собі, що ти можеш без гаджетів, що ти не маєш залежності від «Вконтактів», «Instagram» , «Facebook» тощо.
Провівши день без телефону можна замітити не лише те який чудовий день, а й
своїх одногрупників які теж є поруч, поспілкуватися в живу та поговорити про свої
плани.
Костецький Віталій, кореспондент «25ПЛЮС»
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День іноземної мови
В рамках проведення тижня суспільних дисциплін у ВПУ №25, 4 квітня 2017
року проводився день іноземної мови «Хмельниччина туристична для іноземних гостей». Учні нашого училища разом з викладачами іноземної мови – Кравченко
Жанною Миколаївною та Костенко Оксаною підготували матеріали та розіграли
мовні ситуації, до яких долучилися і викладачі нашого училища. Кибалка Олексій,
учень 32 групи, представляв письменника з Лондону, який цікавився містичними
та історичними місцями Хмельницького. У цьому йому радо допомогла – Тетяна
Григорівна Марʼянич, методист нашого училища, яка вільно та вичерпно розповіла
про наше місто на іноземній мові. Молодецька Іванна, учениця 21 групи, вивчала
традиції святкування Великодня, як етнограф із університету США. Глибокі знання
з народознавства та володіння іноземною мовою показав заступник директора з
виховної роботи ВПУ№25 Варцаба Володимир Іванович, у якого брала інтерв’ю
Іванна. Грисевич Анастасія, учениця 11 групи, представилася журналістом з Англії, яка збирала інформацію для репортажу про туристичні місця Хмельницької області, вичерпну інформацію на іноземній мові подала журналістці Єремеєва Анастасія, учениця 11 групи.
Заходи такого типу спрямовані на мотивацію вивчення та дослідження Хмельниччини: традиції, історичних заповідників та цікавих місць, які мають багату
та захоплюючу історію. Також, наші учні та викладачі показали, що можуть поділитися своїми знаннями про рідний краї навіть з іноземними гостями.
Редакція «25ПЛЮС»

Сила поетичного слова
***
Пришла весна та
За собою принесла
Барвистих квіт
Весняних літ.
Та веснянки розцвіли
І у казку повели,
Мов усіх вони звели
У чарівний світ.
Чарівниця та весна Горда і ясна,
Розпустила квіти,
Заплітала віти.
Та собою привели
Горді струни ясні роси,
Щоб дерева розпустили коси.
Вітер ніжно їх чесав,
Та собою колихав
Сам тихенько засинав.
Та сопілка заспівала,
Ніжні ноти загравала,
Мов до себе прикликала
Весь чарівний сад
Ніжна казка чарівна,
Що звемо її - весна,
Дари ясні принесла.
Пришла весна та
За собою принесла
Барвистий квіт,
Весняних літ.
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***
Життя з тобою велика цінність,
Ти дала змогу відчуть його.
Ти ненька одна моя
Вклонюся тобі за це,
Й за життя моє.
За життя проведене
Поруч із тобою,
За любов теплу й чисту,
За недоспані очі,
Колискову небайдужу,
Заспівані ночі.
Уста твої ніжні й чисті,
Серце, наповнене любов'ю,
Ти дала усе мені,
Та навіть більше,
А головне Дала змогу відчуть життя.
***
Рідненька ненька моя,
Мене за все пробач,
Пробач мене таку важку,
Знай, що вдячна я тобі
Й буду вдячною навіки.
Ненька моя, мов перлина,
Така ж ніжна і чиста.
Так знай, моя єдина,
Що ти умене золота.
Я, твоя дитина, вклонюсь
Тобі за це!
Ненько. ти життя дала мені
І ростила мене в любові.
Мене проміням сонця зігрівала,
Та любов свою мені дарувала.
Гуменюк Руслана,
учениця 26 групи.
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