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Ключем до знань відкриємо майбутнє!
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Орган учнівського самоврядування ВПУ №25 !
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Учнівський актив — діє
Учнівське самоврядування вищого професійного училища №25
визнане одним з найкращих на обласному конкурсі. Не так давно
тут відбулася V звітно-виборча конференція Учнівської Республіки. У доповіді її президента Оксани Шатковської та у виступах
учасників йшлося про роботу, проведену нами, учнямиреспубліканцями, за минулий рік. Парламентарії беруть активну
участь у волонтерському русі, надають посильну допомогу ветеранам. До визначних дат проходять конкурси, вечори, виховні
години… За ініціативи Республіки в училищі був проведений тенісний турнір «Нескорена молодість», присвячений пам’яті учасників Проскурівського підпілля.
Із звіту
президента
Учнівської
Республіки
Оксани
ШАТКОВСЬКОЇ:
— Звітуючи за минулий рік, ми хочемо в рік
ювілею ВПУ№25 добрим словом згадати тих,
хто першим вписав в
історію училища сторінки становлення Учнівської Республіки: Сергія
Рогу, Олю Оріщену, Віку
Юзікову, Настю Матвієнко, Іру Сисак, Марину Постернак та інших.
Сьогоднішній день вимагає більшого прояву можливостей учнівського активу. Стрімкий розвиток суспільства можна забезпечити поколінням, яке мислить і працює
по-новому. Звідси — значна увага до розвитку особистості, засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень,
культури мислення…

У 2011-2012
навчальному році
актив більше уваги звернув на навчання: ми разом із адміністрацією провели лінійку по підсумках першого семестру. На ній були відзначені переможці обласних олімпіад і конкурсів. Актив зробив стенд, на якому привітали
кращих в навчанні, спорті, художній самодіяльності, у
громадському житті.
...Цікавою та змістовною була культурно-масова
робота. За ініціативи активу проведені дні здоров’я в
Гринівецькому лісі, різноманітними стали учнівські тематичні лінійки. Вечори відпочинку, дискотеки проходили творчо, з вигадкою.
Не все у нас добре з дисципліною, не завжди наш
актив впливає на порушників порядку в училищі. Ми з
вами маємо поєднати інтереси особистості і колективу. А
для цього створити такі умови, щоб кожен член учнівської родини міг розвивати свої позитивні риси. Організація суспільно корисних справ у навчальних групах об’єднує учнів у колектив. Багато залежить від нас самих, від
нашої ініціативи.
Я сподіваюся, що з дообраним складом парламенту і новим президентом роботу Учнівської Прибузької Республіки ми зробимо більш ефективною і цікавою.
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Учнівський актив — діє
Із виступу редактора учнівської
газети “25 ПЛЮС”
Анни ТРЕМБАЧ:
— Шановні делегати! Вийшов новий номер газети
учнівського самоврядування. «25 ПЛЮС» — значна
сторінка в 25-річній історії
училища. Це роки становлення Учнівської Республіки
«Майбуття Поділля», перші
кроки започаткування традицій, пошук нових підходів до організації учнівського
самоврядування. Історія училища з 2008 року відображається на сторінках нашого часопису. Протягом цього

Максим ПАВЛЮК, група №32:
— Всім нам потрібно посилити свою відповідальність, уважно ставитися до майна училища. Актив учнів
має бути прикладом для учнів, які, по-перше, не шанують працю технічного персоналу. Цим людям доводиться ліквідовувати наслідки пошкоджень під час роботи і
після неї. По-друге, пам’ятати, що училище в питанні
ремонту будівель майже не фінансується.
Цього року зима була дуже холодною, і адміністрація за поданням учнівського активу організувала заняття
за скороченим розкладом. Але самі учні чомусь не дуже
переймалися своїм здоров’ям. Члени санпоста повертали до гуртожитку неодягнених учнів, а ті їх не слухали.
Це і нерозуміння того, чим може закінчитися біганина
роздягнутими, це і зневага до активу, до тих, хто робить
справу не для себе, а для всіх. Сподіваюсь, що ми надалі

Єлизавета ЮРЧУК, група №21:
— Я провчилася в училищі рік, і в складі учнівського активу брала участь у багатьох подіях, про які сьогодні йшлося. Різні заходи були і в училищі, і поза ним. Понад усе запам’ятався фінал конкурсу на кращий актив
серед професійних ліцеїв області. Наш «Інтервал» був
справжньою командою однодумців, патріотів ВПУ№25.
Республіка училища стала переможцем.
А чому це сталося? Тому що нам було про що звітувати. Ми цікаво, неординарно довели не тільки поважному журі, а й всім присутнім, і в першу чергу — самим

періоду нас помітили, віддали належне неординарному
змісту газети. Три роки поспіль ми стаємо лауреатами
Республіканського конкурсу газет навчальних закладів.
Нарешті нас відзначили як переможців і на обласному
рівні. Нам це приємно. До речі, значною мірою перемозі
на конкурсі «Кращий учнівський актив учнів професійної освіти» колектив училища має завдячувати і газеті.
Для нас дуже важливо, щоб нас читали, нами цікавилися, пропонували нові ідеї для створення часопису. Були пропозиції поновити логотип, зробити його сучаснішим. Всім новим членам редколегії, гадаємо, і вам сподобається новий логотип «25 ПЛЮС». У ньому витримано девіз учнівства ВПУ №25 «Ключем до знань відкриємо майбутнє!» через ключ-клин журавлів у небі. Плюс
активна життєва позиція кожного — випускникамжуравлятам гарантоване успішне майбутнє.
Давайте спільно творити його. Учнівська газета
хай буде впевненим кроком до цього творіння!

будемо серйозно ставитися до свого здоров’я, до санітарно-гігієнічних умов вимог і сумлінно їх виконувати.

Тетяна НЕСТЕРУК, група №37:
— Я хотіла розказати, скільки разів нас нагороджували за волонтерську роботу цього року, скільки ми допомагали, наприклад, в упорядкуванні городів ветеранам. Але головне для нас — посмішка і подяка від самих
ветеранів. Бабусі та дідусі, в яких немає онуків і рідних,
чекають кожного дня і думають, чи не прийдуть до них
хлопці чи дівчата із училища. Просто 10-15 хвилин поговорити і збігати в аптеку за пігулками. Нам потрібно
продовжувати опікуватися не тільки ветеранами пансіонату. До речі, адміністрація завжди нас підтримує в цій
благородній справі. Волонтерська робота має стати покликом душі кожного учня.

собі, що заслужили перше місце за нашу роботу в 20112012 роках.
Вважаю, що хороші пропозиції щодо заходів у групах, наприклад, із зміцнення здоров’я учнів, пропаганди
здорового способу життя, потрібно розповсюджувати і
поширювати по всьому училищу. Президент, парламент
Республіки мають і в подальшому бути ініціаторами організації змістовного дозвілля учнів. Не чекати, коли
з’явиться бажаючий бути диск-жокеєм на дискотеці, а
знайти його і допомогти все організувати. Брати на себе
щось, я думаю, і є самоврядування. І нести за все відповідальність.
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Справжній лідер підтримує чи наполягає?
- на таке та інші, не менш складні, питання відповідали на передвиборних
дебатах кандидати у президенти
Одним із основних завдань
організації діяльності республіканців є формування в учнів почуття відповідальності, свідомого
ставлення до проблем училищного життя. Під час підготовки
до виборів керівництво самоврядування училища хотіло звернути більше уваги на вміння
претендентів впевнено керувати
підлеглими. Було вирішено
(до речі, вперше) після представлення програм претендентів
провести справжні передвиборні дебати.
Під час дебатів. На
фото — Ліза Юрчук,
кандидат в президенти.

Із виступу
кандидата у президенти Владислава
Сторожука:
Староста навчальної
групи №24, слюсар з ремонту
автомобілів.
Моя передвиборна програма:
* посилення свідомого ставлення
учнів до навчання;
* підтримка і заохочення ініціатив
груп у позанавчальній роботі;
* посилення ролі комітету захисту
честі та гідності учнів у питанні
культури їх поведінки;
* зміцнення співдружності між
педагогами та учнями училища;
* розробка програми навчання учнівського активу;
* погодження рішень адміністрації
з учнівським активом (в рамках
компетенції учнів).

Для цього наш соціальний педагог Світлана Сергіївна Дячок
підготувала психологічні запитан-

ня. Кожен учасник дебатів доводив і аргументував свої думки
щодо розуміння правил лідерської
поведінки. Цікавою, а в деяких
моментах неочікуваною, була позиція Лізи Юрчук і Діани Семко.
Але більш переконливими
здалися відповіді Влада Сторожука (група №24). Реакція залу на
виступ Владислава була схвальною. Саме цьому хлопцю, спокійному, розсудливому, учні повірили найбільше. Що й справдилося
на виборах — шістдесят п’ять відсотків голосів — блискучий результат. Нам залишається сподіватися, що Влад Сторожук виправдає довіру учнівства на посаді керівника Республіки ВПУ-25.

Із виступу кандидата в президенти
Діани Семко:
— В моєму розумінні, захист інтересів учнів — це основне, чим має займатись голова учнівського самоврядування у школі, училищі, у вузі. Актив,
думаю, не наполіг, щоб у вересніжовтні учні училища провели день здоров’я у Гринівецькому лісі. Учні НТЦ
були, а ми ні…
З самого початку навчання для
нас, новачків, походи в ліс, екскурсії
дуже важливі. Перебування групи разом під час таких заходів об’єднує, дозволяє всіх побачити у справі, хто чого
вартий, кому що можна довірити.
Вплив активу починається з навчальної групи. Якщо в групі є бажання
бути згуртованими, кожен вболіває за навчання, дисципліну, є ініціатива бути активними в суспільному житті, актив групи набуває авторитету і йому довіряють. А ще це має бути справою підтримки нового парламенту і президента. Актив повинен бути лідером у всіх справах. Наприклад, як нам, дівчатам, можна миритися із безкультур'ям, з матами
хлопців, а деколи й дівчат? А ми терпимо все це. Давайте проведемо
дискотеку знайомств і не пустимо на неї всіх, хто матюкається. І надалі
з цим будемо боротися. Бути прикладом у всьому — це завдання активіста ВПУ №25.
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Ще одна сторінка
в історії Республіки
Із протоколу засідання
лічильної комісії ВПУ №25
з виборів керівних органів
учнівського самоврядування від
26 жовтня 2012 року:
«Вибори президента Учнівської
Республіки відбулися таємним голосуванням, пройшли
організовано і без порушень. До виборів було виготовлено 500 бюлетенів, отримано виборцями 486. При підрахунку голосів встановлено, що пошкоджених бюлетенів
чотирнадцять. Кандидат у президенти Юрчук Ліза

Кожен із виборців знайшов себе у списках...

«Дивіться, бюлетенів з голосами за
Влада — втричі більше!»

(гр.№21) отримала 83 голоси «за» –18%, кандидат у
президенти Семко Діана (гр.№16) отримала 68 голосів
«за» — 14%, кандидат у президенти Сторожук Владислав отримав 307 голосів «за» — 65%. Комісія ухвалила:
1. Вважати вибори Учнівської Республіки такими,
що відбулися.
2. Встановити, що більшістю голосів виборців президентом Учнівської Республіки ВПУ №25 обрано Сторожука Владислава». Вітаємо!
Голова лічильної комісії
Оксана ГЛЕГА.

Перші уроки демократії

Фото на пам’ять: директор училища О.О.Гаврилюк
разом із новим керівництвом Республіки: президентом
В.Сторожуком і віце-президентами Є.Юрчук і Д.Семко
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Інтерв’ю
з президентом
Одразу після церемонії посвяти ми зустрілися із
Владиславом СТОРОЖУКОМ, новим президентом нашої
Учнівської Республіки. Як і у будь-якого президента, у
Влада чимало ідей, як зробити наше життя ще
кращим. Ми поговорили з ним і про минулі вибори, і
про плани на майбутнє, і про нього самого.
– Владе, як
ти вважаєш,
чому, в результаті, учні обрали саме тебе?
– Мабуть, тому, що в мене є своя цікава думка, ініціатива. І на це багато хто звернув увагу на дебатах.
– Ти впевнений, що втілиш у життя всі свої президентські плани?
– Сам, звісно, я не зможу, але завдяки підтримці та
допомозі друзів, впевнений, що усе вийде.
– Яким буде твій перший крок на цій посаді?
– Разом із новими членами парламенту ми зберемо
думки з кожної групи, більше дізнаємося про всі проблеми, а потім будемо думати над їхнім вирішенням.
– Владе, розкажи трохи про себе. Де ти навчався,
ким мріяв бути в дитинстві?
– Сам я із Старокостянтинова. Там розташована
авіаційна частина, тому з дитинства мріяв бути пілотом.
Але ним стати так непросто… Тато в мене займається
слюсарною справою, тому мене вона також цікавила.
Вирішив вступити на слюсаря з ремонту автомобілів до
ВПУ№25. Після закінчення училища планую займатися
обраною справою, вступати до вузу, а потім, можливо,
відкрити і власну справу.
– В тебе є хобі?
– Ще в школі я захоплювався витинанками
(вирізанням із паперу). З часом це хобі переросло в захоплення малюванням, а точніше, петриківським розписом. В школі я відвідував художній гурток. До речі, багато із моїх робіт (художніх розписів) займали призові
місця на різних конкурсах
– А в училищі у тебе є улюблені предмети?
– Звичайно, є. Це спецпредмети, насамперед, спеціальна технологія, матеріалознавство. А ще дуже люблю
математику (на відміну від школи, де мені цей предмет
не подобався), українську літературу. Захоплююсь кни-

жками. Це, в основному, твори зі шкільної програми,
класика (не так давно перечитав «Кобзар» Шевченка).
Ще люблю спорт, у вільний час займаюся тенісом і волейболом. Вважаю, спорт відіграє велику роль у житті
учня. Тому вже як президент буду вирішувати питання
кращого оснащення тренажерного залу нашого училища.
– Яким ти бачиш учня ВПУ-25?
– Насамперед, він повинен мати мету в житті, думати про своє майбутнє. А якщо взяти загалом учнів училища, хотілося б їх бачити як одну згуртовану команду.
– А як ти почувався під час дебатів?
– Я на таких дебатах вперше. Але не дуже хвилювався. Я намагався поводитися на сцені, як вдома, страх
був недоречним.
– Скажи, якою повинна бути людина, щоб ти
хотів з нею спілкуватися?
– Простою і відкритою у спілкуванні. Якщо вона
цікава і духовно багата, мені приємно з нею розмовляти,
я вчуся в неї.
– Кому завдячуєш, насамперед, своєю перемогою?
– Своєю перемогою я завдячую своїм друзям —
Ярославу Костьолку (група 2К), Андрію Шальнову
(група 24), Чайці Насті (НТЦ). А ще своїм майструвихователю Поворознюк Оксані Миколаївні, класному
керівникові Заранчевській Раїсі Петрівні, майстру виробничого навчання Бохоновському Володимиру Дмитровичу, які підтримали мене у цьому починанні.
– А як батьки поставилися до твого обрання?
– Звісно, вони були дуже раді, згадали, як ще з дитинства називали мене президентом. Я і досі по життю
йду за принципом: жити треба сьогоднішнім днем і днем
майбутнім і не дивитися назад.
Розмовляла Олена ЛИСА.
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Вибори-2012: спецвипуск

Гортаючи сторінки “25 ПЛЮС”
(до дня народження Учнівської Прибузької Республіки)
Жовтень 2008 — напередодні
Дня працівників освіти колектив
ВПУ№25 отримав від учнів подарунок — Учнівську Республіку під назвою “Майбуття Поділля”. Вперше в
двадцятилітній історії училища учнівське самоврядування створило саме
таку форму управління — з Президентом на чолі. І ось на загальноучилищній конференції, учасниками якої
стали 135 представників, зі значною
перевагою голосів президентом обраний учень навчально-тренувального
центру ВПУ №25 Сергій Рога. .
...Учнівська Республіка ВПУ-25 почала свій життєвий шлях.

Грудень 2009 року — відкриття
училищного оберега ―Лелека Надії‖.
Грудень 2009 року — Ольга Оріщина, третьокурсниця, редактор
газети “25 ПЛЮС” обрана Головою
учнівського самоврядування ПТНЗ
Хмельницької області.

Листопад 2008: день народження учнівської газети ―25 ПЛЮС‖.
Січень 2009 року — оргкомітет
Учнівської Республіки вперше підбив
підсумки змагання груп в двох номінаціях “Краща навчальна група на
базі 9 класів” і “Краща навчальна
група на базі 11 класів”. Критеріями
стали показники навчання та відвідування. Перехідний приз Переможця
“Подільський оберіг” і право сфотографуватися біля прапора училища завоювали група №33 та група №2Д.

Ось вона, “Лелека Надії”
добровільних засадах з 12 учениць
(13, 16 і 36 груп) налагодив контакт з
персоналом будинку престарілих.

Жовтень 2009 року — Республіка обрала нового президента. У жовтні Учнівська Республіка “Майбуття
Поділля” зібралася на звітно-виборну
конференцію. Переважною більшістю
голосів президентом Республіки
обрано учня групи №1К навчальноЛютий 2009 року — волонтерсь- тренувального центру училища Андкий загін училища, сформований на
рія Стецюка.

Звітує Оля ОРІЩИНА

Листопад 2010 року — вибори
президента Учнівської Республіки
співпали з виборами до місцевих рад
у країні . Республіканці теж обрали
Президента Учнівської Республіки
“Майбуття Поділля‖, а ще провели
референдум з проблемних питань.
Підрахувавши голоси, лічильна комісія визнала: зі значним відривом виборчі перегони виграла першокурсниця Оксана Шатковська.
Наші учні-республіканці — неодноразові переможці та призери обласних олімпіад і конкурсів фахової
майстерності, міських і обласних спартакіад, оглядів-конкурсів серед художніх колективів області. У травні
2012 року Учнівська Прибузька Республіка ―Майбуття Поділля‖ стала
переможцем на обласному конкурсі
―Кращий учнівський актив‖. А учнівська газета ―25 ПЛЮС‖ отримала (до
речі, вже втретє!) диплом лауреата
Національного конкурсу шкільних
газет.

“ІНТЕРВАЛ” - команда-переможниця

ВІТАЄМО
новообране керівництво Республіки — президента Владислава
Сторожука і членів парламенту. Щиро бажаємо успіхів у громадській
роботі, втілення завдань і пропозицій, висловлених на п’ятій звітно-виборній
учнівській конференції та загальноучилищному референдумі.
Будьте завжди активними, проявляйте більше ініціативи в захисті
прав та інтересів учнів. Хай ваша наполегливість, відповідальна праця
будуть прикладом для всіх учнів-республіканців училища!

З повагою та надією на плідну співпрацю,
адміністрація ВПУ №25.

P.S. Республіканці незабаром будуть мати можливість отримувати ще
більше інформації. За побажаннями делегатів конференції, Олег Олександрович
дав розпорядження до кінця листопада завершити роботи із облаштування
училищної радіостудії.
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