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Тепло наших душ гріє світ… 

Ледь помітний приморозок на кінчиках волосся та віях, 

тріщинки на губах від безжального холоду та вітру. По-

даровані колись важливими людьми шерстяні рукавиці 

вже не зігрівають руки, а шарф, такий улюблений, теп-

лий та такий величезний, що, здається, ним можна огор-

нути весь світ, вже не дарує минулого тепла, продуває. 

Навколо все таке до сліпоти білосніжне, очі ріжуть та 

сльозяться. Ноги якнайшвидше несуться додому, до рід-

них, у теплі обійми, до улюбленої книги або фільму, пледу 

та до какао. У такі холоди так важко підтримувати те-

пло в середині, але так важливо. У дитинстві для мене зима це була найказковіша пора. 

Одягалась у десять кофтинок, хапала санки та - мерщій на вулицю кататись з гірок і ло-

вити сніг язиком. Така дитяча безтурботність, щастя в очах, тисяча безумних ідей та 

мрій у голові. Тоді все здавалось абсолютно інакшим. Таким простим, не важливим.  

З кожним роком зима ставала не порою року, а станом душі. Особливо сумно у ті 

дні, коли на календарі весна вже зміняє зиму і ти, нарешті, хочеш вирватись на волю з під 

тих светрів, пуховиків та шарфів, а зима все не проходить. А так вже хочеться бачити 

як з під талого снігу проростають перші підсніжники. Зранку чути спів птахів, такий ме-

лодійний, що хочеться співати разом з ними. Хочеться відкинути усе минуле, вдихнути на 

повні груди, щоб весна прокралась у легені та дала себе відчути. Хочеться прокинутись 

зранку та зрозуміти, що той холод ззовні, а, найголовніше, в середині - зник. Підірватись з 

ліжка, будуючи у голові нові плани, події. Прагнути якнайшвидше втілити у реальність всі 

ті мрії та задуми. Ніжитись під сонцем, ловити на собі його проміння. Дивитись у таке 

чисте весняне небо, та бачити там не лише хмари, а бачити щось більше. Бачити без-

крайність цього світу, його чистоту, неосяжні кордони, загадковість, яка іноді лякає та 

змушує задуматись про щось більше, аніж про те, що сьогодні одягнути та приготувати 

на сніданок.  

Для мене весна - щось більше аніж просто пора року. Для мене весна - це початок, 

початок всього, початок чогось кращого, це надія. Ти розумієш, що навіть після лютого мо-

розу холоди завжди проходять та знову панує тепло. Такий простий приклад та така гли-

бока думка. Адже з початком весни розквітають не лише квіти, а й душа. І ні, я зовсім не 

хочу сказати, що зима це погано, це теж магія та чудо природи. Просто я більше люблю 

весну. Та саме з приходом весни до мене повертається минуле внутрішнє тепло, загублене 

взимку. Можливо через робочі будні, дорослі проблеми, які заважають як колись у дитинс-

тві насолоджуватись зимою та не боятись холоду. Але якщо ти, навіть не зважаючи на 

всі труднощі, та у найлютіші морози вмієш не лише зберегти у собі те тепло, а і дарува-

ти його іншим, то, мабуть, у цьому світі ще не все втрачено. Мабуть, ми дійсно будемо 

щасливі. 

Худецька Ірина, дописувач “25ПЛЮС”, 

випускниця 2016 року 
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Міс ВПУ №25 
13 березня 2018 року у Вищому професійному училищі відбулося свято 

краси та витонченості – Міс ВПУ№25, у якому за звання кращої серед кра-

щих, змагалися 8 конкурсанток із різних груп. 

Кожна з учасниць ретельно готувалася до цього конкурсу - чудові та 

оригінальні візитівки, які вразили виразністю та щирістю;  конкурс талан-

тів зачарував глядачів різноманіттям номерів; у конкурсі запитань 

«Справжня леді» наші дівчата показали себе різносторонніми та всебічноро-

звиненими особистостями, які з легкістю впораються з будь-яким завдан-

ням. 
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Дефіле «Зірки Голівуду» вразило суддів та глядачів красою та елегантніс-

тю. 

Судді зробили свій вибір: 

Міс ВПУ№25 – Суслюк Вікторія, група 2с-16. 

І-Віце Міс – Цвігун Світлана, група 2к-16. 

ІІ-Віце Міс – Яржемська Руслана, 31 група. 

Міс «Глядацьких симпатій» - Герасимчук Анастасія, 21 група. 

Міс «Креативність» - Назарова Єлизавета, 13 група. 

Міс «Талант» - Макєєва Вікторія, 23 група. 

Міс «Чарівність» - Паламарчук Вікторія, 23 група. 

Міс «Витонченість» - Ільчук Катя, 11 група. 
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Справжні красуні навчаються у Вищому професійному училищі №25! На-

ші конкурсантки своєю ніжністю, елегантінстю та красою створили справ-

жній весняний настрій! Дякуємо всім учасницям за чудову роботу! 

Редакція «25ПЛЮС»  
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Світ в об'єктиві! 
Трєтій рік в нашому училищі проводиться конкурс на кращу авторську фото-

роботу. Цьогоріч учасниками конкурсу стали 12 учнів та 6 працівників нашого учи-

лища. Всі автори фоторобіт оригінальні, кожна з індивідуальним підходом, насиче-

ні яскравими фарбами та продуманою експозицією. Кожне фото розповіло свою іс-

торію та відкрило надзвичайний зміст. Кожна світлина – оригінальний момент ча-

су, який автор зберіг для себе та оточуючих. 

Цього року свої фотороботи на конкурс відправили викладачі та працівники 

нашого училища. Якість та рівень фото вразили професіоналізмом та різноманітни-

ми підходами до виконання. 

Переможцями конкурсу стали: 

І місце – Долгий Павло, учень 21 групи. 

 

ІІ місце – Чорний Валерій, учень 15 групи та Бернацька Анжела, учениця 

групи 2К-16. 
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ІІІ місце розділили Хмельовська Дарина, учениця 11 групи та Борсук Діана, 

учениця 13 групи. 

Серед викладачів першість вибороли: 

Вигоняйло Анастасія Валеріївна, педагог-організатор, в номінації «Пейзажне 

фото» та Правура В'ячеслав Ігорович, майстер виробничого навчання, в номіна-

ції «Портрет». 

Друге місце розділили Салабай Наталя Сергіївна, майстер виробничого на-

вчання, та Тарасюк Іванна Іванівна, майстер виробничого навчання. 
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Третє місце виборола Романова Людмила Іонівна – бібліотекар нашого учи-

лища. 

Дуже приємно, що наш фотоконкурс знайходить нових прихильників та роз-

вивається. 

Ми щиро вітаємо переможців та бажаємо успіхів у всіх починаннях! 

Творімо прекрасне разом! 

Костенко Оксана,  
літературний редактор. 
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Знайомство з групою 

Я, вже як 2 роки навчаюсь у Вищому Професійному Училищі №25  за спеціа-

льністю: «Комерційна діяльність» 

За цей час нашою другою мамою стала Салабай Наталя Сергіївна. Вона є 

для нас нашою подругою, наставницею. Ми завжди можемо довіритися їй, знаючи, 

що вона не покине нас у важкій ситуації. 

Наша група є надзвичайно цікавою, дружною,  у нас навчається 12 хлопців і 

8 дівчат. Навчання проходить дуже весело, адже ми намагаємось провести день як-

найпозитивніше. Ми обожнюємо відпочивати разом. Нещодавно ми відвідали 

Львів. Ця подорож надовго залишиться у моїй пам’яті, особливо, співи наших хлоп-

ців по дорозі додому. Взагалі, коли наша група відпочиває разом, то це завжди 

«крутецько». 

Тому, я впевнено може сказати, що група 2К-16 - найкраща. Адже наша дру-

жба є щирою і справжньою. 

Цвігун Світлана, 

дописувач «25ПЛЮС» 
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Поетична хвилина 
Давай, на рахунок “три” просто втечемо щодуху,  

Я так втомилась, втомилась до жаху.  
Я вичавлена до останньої краплі,  

До останнього слова та рими.  

Я втомилась від бруду, що несуть в собі люди.  
Я втомилась від фальші, кожний третій, по суті, чу-

жий.  

Дивлячись у очі, всі тебе люблять,  

А що про тебе скажуть, варто тобі лиш піти?  
А ти слухав про що говорять люди, на зупинці, в мага-

зині, в метро?  

Усі давно вже втратили найцінніше, де ділась людя-

ність й добро?  
Люди поводять себе як стадо, і сумно, що як стадо ба-

ранів. 

І створили нові правила, ідеали та Богів самі собі судді, 
Самі палачі… 

А книги? Це ж тепер не актуально… 

Актуально зараз говорить дурню,  

Гортати модні журнали та стрічку у інстаграмі,  
Витрачати години часу, щоб вибрати для фото прави-

льний фільтр та ракурс, 

Ми забуваємо жити, ми втрачаємо цей смак!  

Будь ласка, давай втечемо звідси щодуху,  
Тут так мало простого, тут жахлива задуха.  

Мене так лякає людська байдужість та сум,  

Те що дійсно цінне - вже давно забуте,  
А про казкарів і мрійників вже й зовсім не чути.  

Це жахливо...  

Моя душа епохи романтизму скоро задихнеться від цьо-

го сліпого фанатизму… 
Ірина Худецька, 

дописувач «25ПЛЮС» 

http://www.vpu25.km.ua/25plus.php

