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Від імені всього колективу ВПУ №25 сердечно вітаю вас у нашій великій дружній родині! За ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЬ років життя цього навчального закладу
тисячі молодих людей вийшли з його стін справжніми майстрами обраної справи.
Переконаний, що й ви, освоївши тут професії, підтримаєте своєю працею заслужений авторитет ВПУ №25 як одного із кращих професійно-технічних навчальних
закладів України і області.
Та сьогодні ви тільки починаєте пізнання нової справи, вливаєтеся у
новий
колектив. У нас за довгі роки співжиття і співпраці склалися чудові традиції, які,
сподіваюсь, ви підтримаєте і примножите. Скарбничка наших досягнень та успіхів поповниться і вашими.
Загіка Олена Олегівна,
Учнівська родина училища, яка чотири роки тому створила
в.о.директора ВПУ№25, свою Республіку і цікаво та змістовно організовує
життя
заступник директора з в ній, щиро приймає вас до свого гурту й вірить, що
ВПУ-25
навчально-виробничої
не дасте згаснути вогнику, який так яскраво розгорівся,
2016
об’єднуючи навколо себе небайдужих, енергійних, завзятих...
роботи
Нехай мета, з якою ви прийшли сюди, сяє вам провідною зорею. І пам’ятайте, що девіз учнів Вищого професійного училища №25 «Ключем до
знань відкриємо майбутнє!» - не пусті слова. Всі ми, ваші наставники, віримо, що ви станете достойною нашою зміною.
Отож дерзайте, творіть, перемагайте, йдіть вперед!

Куди, до кого і з яких питань звертатись
Посада
В.о директора ВПУ №25, заступник директора з навчально- виробничої роботи
Секретар директора

Прізвище, ім’я, по батькові
Загіка Олена Олегівна

Кабінет
Приймальня, ІІ поверх,
навч. корпус

Шатковська Оксана Володимирівна

Заступник директора з навчальної роботи
Заступник директора з виховної роботи
та соціального захисту учнів
Методист з професійної підготовки

Кочаток Наталія Дмитрівна
Варцаба Володимир Іванович

ІІ поверх, навч. корпус
ІІІ поверх, навч.корпус

Шатковська Лілія Василівна

Методист з загально освітньої підготовки
Помічник директора з адміністративногосподарської роботи
Головний бухгалтер
Старший майстер
Педагог-організатор
Соціальний педагог
Класні керівники, викладачі

Мар’янич Тетяна Григорівна
Іщенко Олександр Володимирович

ІІ поверх, навч. корпус
ІІІ поверх, навч.корпус

Майстри виробничого навчання
Вихователі гуртожитку
Керівник фізичного виховання
Керівник музичних гуртків
Бібліотекар
Голова первинної професійної організації
Консультант газети «25 ПЛЮС»
Завідувач гуртожитку
Завідувач здоровпункту

Чуняк Ольга Валеріївна
Пархомюк Любов Василівна
Когут Ольга Сергіївна
Пенделюк Наталія Петрівна

Окарський Віктор Іванович
Кравчук Станіслав Петрович
Романова Людмила Іонівна
Салабай Наталя Сергіївна
Костенко Оксана Дмитрівна
Васюра Валерій Миколайович
Долінська Олена Анатоліївна

ІІ поверх, навч.корпус
ІV поверх, навч.корпус
ІІ поверх, навч.корпус
ІІІ поверх, навч.корпус
ІІІ поверх, навч.корпус
ІІІ поверх, педкабінет,
НТЦ, педкабінет
ІІ поверх, вироб.корпус
Гуртож., ІV бл., ІІІ пов.
ІІ поверх, спортзал
ІІ поверх, актовий зал
Гуртожиток, бібліотека
ІІІ поверх, навч.корпус
Гуртожиток, І пов.
Гуртожиток, І пов.
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Учнівське самоврядування – кожен може!
У Вищому
професійному
училищі №25 міста
Хмельницького з
початку 2008-2009
навчального року
живе і процвітає
УЧНІВСЬКА
ПРИБУЗЬКА
РЕСПУБЛІКА
«МАЙБУТТЯ
ПОДІЛЛЯ»
як форма учнівського самоврядування. Ми вчимося самі
організовувати свою
діяльність, управляти, приймати рішення, ставити
завдання і виконувати їх, аналізувати зроблене,
робити висновки, бути самокритичними, толерантними, працювати в єдиній команді, співпрацювати з наставниками, батьками, громадськістю.
Республіку очолює ПРЕЗИДЕНТ, обраний
загальним таємним голосуванням. У жовтні цього
навчального року, вже традиційно, відбудуться
вибори нового президента. Якщо ти відчуваєш у
собі потенціал і маєш власне бачення організації
молодіжного життя в училищі – розроби передвиборну програму, запропонуй її республіканцям
для ознайомлення, сформуй свою команду однодумців і без остраху включайся в президентські
перегони.
Загалом, в учнівському самоуправлінні
може брати участь кожен. Кожен, відповідно до
своїх сил, умінь, здібностей, має вносити свій
вклад в утвердження та зміцнення підвалин
нашої Республіки.
Якщо тобі ще в школі прищепили навички
колективної праці та виконавської дисципліни, то
варто спробувати свої сили в роботі парламенту
РЕСПУБЛІКИ. У парламенті діють сім комітетів. Вони планують, організовують та контролюють різні напрями учнівської діяльності. Ти
можеш працювати за напрямом, який тобі до душі
і який обереш сам, а можеш спробувати свої сили
в різних напрямах (так, до речі, людина і відкриває в собі нові здібності та якості, про які, можливо, й не підозрювала).

У Республіці підтримуються і заохочуються
учнівські ініціативи. Отже, не соромся висловлювати свої думки, пропозиції… Зауважуй, критикуй, але й допомагай,
вболівай
за кінцевий
результат спільної справи. Ми намагаємось
створити в учнівському
середовищі сприятливу,
доброзичливу атмосферу, в якій можна без остраху довіряти один одному, вболівати й радіти за
товариша. А оскільки
найріднішим колективом має стати для кожного з
вас навчальна група, то добре обмірковуйте кандидатури на посаду
СТАРОСТИ. Ця людина
має бути хорошим організатором, мати лідерські
якості, не відособлюватися від колективу, а стати
для кожного найпершим другом, порадником,
помічником, поважати особистість кожного, сприяти формуванню в колективі чесних, довірливих
стосунків.
Учнівська Республіка має свій друкований
орган – ГАЗЕТУ «25 ПЛЮС», яка є сьогодні
твоїм путівником. Якщо ти хочеш стати літописцем нашого навчального закладу – стань ним.
Може, ти ще не знаєш, чи зможеш виконувати
таку роботу, але маєш бажання, заходь до редакції
газети, яка знаходиться на третьому поверсі навчального корпусу. У тебе все вийде!
Одним словом, республіканці живуть
активно й цікаво. І ти довго не розмірковуй,
а берись за справу відразу. Запитуй педагогаорганізатора Когут Ольгу Сергіївну (ІІІ поверх).
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Місце зустрічі змінити… можна лише двічі на рік

З

а популярністю Вище професійне училище №25 м.Хмельницького б’є в нашій області
всі рекорди і тягатися з ним можуть лише достойніші з достойних. А ось у самому навчальному закладі найпопулярнішим є хол навчального корпусу, де розміщений куточок державної та училищної символіки. Там щоп’ятниці збираються республіканці, аби підбити підсумки трудового тижня і налаштуватися усією Учнівською Республікою на активний новий тиждень. Тут ви дізнаєтеся всі новини, познайомитеся з кращими представниками нашого учнівського товариства, побачите й тих, з кого не варто брати приклад (гадаємо, що нинішні першокурсники до їх компанії не потраплять).
Отже, друже, запам’ятай це місце зустрічі! Знай, що його змінити не можна. Хіба що тільки двічі на рік ми переносимо зустріч в актовий зал (в день випускного свята) або ж на училищне подвір’я (у День знань, коли до нас приходить багато гостей). До зустрічей готуйся заздалегідь. Якщо ти активний республіканець –
підсумуй результати своєї праці, бо, можливо, тобі
доведеться виступати перед друзями і педагогами. А якщо ти в цей день іменинник – чекай
вітань на свою адресу. Але, дивись, не проспи час зустрічі.
У четвер 1 вересня о 8 ранку ти, друже, вже маєш бути в училищі. Щоб о 8.15 разом із іншими республіканцями вишикуватись на учнівську лінійку, взяти з неї все
корисне і з гарними емоціями рівно о 8.30 розпочати свою працю.

Таємниці «критського лабіринту»
Навчальний та виробничий корпуси – це заплутана система ходів,
яку можна назвати «критським лабіринтом». Особливо це стосується
місцезнаходження майстерень і
лабораторій. Незручність створюють і бічні коридори, так звані
«апендицити», добудови, прибудо-

Навчальний корпус
ІІ пов. каб. №10 – Математики та вищої математики
каб. №15 – Правил дорожнього руху
каб.№20 – Діловодства та укр. ділового мовл.
лаб. №3 – Лабораторія з обробки даних та
програмного забезпечення
ІІІ пов. каб. №32 – Спецтехнологій, будови та
технічного обслуг. автомобілів
каб. №33 – Інформатики, інформаційних та
комп’ютерних технологій
каб. №37 – Укр. мови та літератури
каб. №38 – Правознавства та соціальногуманітарних дисциплін
каб. №41 – Захисту Вітчизни, каб. №43 – Історії
ІV пов. каб. №44 – Спецтехн. та електроматеріалозн.
каб. №45 – Фізики та астрономії
каб. №48 – Світової літератури та історії
світового мистецтва
каб. №50, 56 – Іноземної мови
каб.№ 51 - Спецтехнологій та матеріалознавства
каб. №53 – Хімії, каб. №55 – Біології та екології

ви. Тільки ти, друже, не розгублюйся. З першого ж дня записуй, де, в
якому кабінеті, лабораторії чи майстерні проводиться заняття. Ми ж
пропонуємо тобі перелік і місцезнаходження кабінетів, майстерень і
лабораторій.

Виробничий корпус
І пов. – Лабораторія з будови та технічного
обслуг. автотранспортних засобів
- Майстерня з ремонту автомобілів
ІІ пов. каб. №6 – Охорони праці та БЖД
- Майстерня слюсарна
- Майстерня електромонтажна
- Лаб. №1. Технологій комп’ютерної
обробки інформації
- Лаб. №2. Інформаційних систем і
технологій в обліку та комерційній
діяльності
каб. №59 – Діловодства та документознавства
Адміністративно-побутовий корпус
І пов. каб. №57 – Бухгалтерського обліку та
фінансового обліку
каб. №58 – Економічних дисциплін
Майст. №4 – Ліплення, малярства та
рисунку, каб. №15 – Основ композиції та
моделювання
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Наставники радять тим,
хто обрав професію...
…СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
■ В першу чергу, ви маєте зрозуміти, для чого прийшли в училище, осмислити значення для вас обраної професії, визначити
свої нахили.
■ Під час виробничого навчання обов’язково повинні дотримуватися правил техніки безпеки, бути слухняними та уважними. Будуйте нову стіну знань на фундаменті, закладеному ще в
школі.
■ Автослюсар повинен мати добру зорово-моторну координацію, гарно розвинені відчуття дрібних м’язів пальців рук, точність сприймання та абстрактно-логічне
мислення. Виробляйте у собі ці навички.
■ Із шкільних предметів найбільш необхідними для оволодіння професією є: фізика, математика,
креслення, трудове навчання.

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА, ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ
■ Вміння працювати з комп’ютером – одна із запорук
професійного успіху фахівця будь-якої спеціальності, а
оператора тим паче. Це – основа майстерності.
■ Зацікавлення сучасними комп’ютерними технологіями
– теж важливо.
■ До професійно важливих якостей секретаря керівника
можна віднести дисциплінованість, толерантність, комунікабельність, зосередженість,
наполегливість і витримку.
При цьому необхідними є посидючість, ретельність, акуратність, точність, логічне мислення,
концентрація уваги. Уміння володіти настроєм, поведінкою – неодмінна умова доброї роботи.
■ Зі шкільних предметів необхідними для успішного володіння професією є: українська, російська та англійська мови.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
■ Учень повинен мати бажання до навчання, цілеспрямованість,
наполегливість.
■ Без проблем освоюють професію учні, наділені спокійним характером, охайні, дисципліновані. Хороші базові знання зі школи –
вагома підтримка у здобутті професії.
■ До професійно важливих якостей електромонтера можна віднести зосередженість, наполегливість і терпіння. А також ретельність,
уважність, точність, уміння концентрувати увагу. Від електромонтера вимагається розвинуте логічне мислення. Він повинен мати добру оперативну пам’ять.
■ Зі шкільних предметів необхідними для оволодіння професією електромонтера є фізика, математика, навички креслення, трудове навчання.
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ДІЛОВОД. АДМІНІСТРАТОР. КАСИР
■ Важливі якості діловода: відповідальність, терпіння, ввічливість.
■ Ви навчитеся діловому спілкуванню, правильній організації робочого
процесу. При цьому важливо виробляти в собі звичку до порядку.
■ Істотними для майбутньої роботи є добре розвинена увага, уміння
швидко реагувати на ситуацію і приймати рішення.
■ Ви маєте оволодіти вмінням швидко зосереджуватися, щоб встигати за
короткий час виконати великий обсяг роботи.
■ Вам допоможуть гарні знання з української та російської мов, основ
інформатики. Широка ерудованість — запорука успіху.

АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ, АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ
■ Для майбутнього успішного агента із постачання потрібно, в першу чергу,
розвивати кмітливість, хитрість (у гарному значенні слова), легко освоювати
вміння професійного спілкування, бути відповідальним, легко знаходити спільну
мову з людьми, бути ввічливим і приємним співрозмовником.
■ Важливими є: вміння швидко концентрувати і переключати увагу, гарна
пам’ять та уява, інтелектуальні та організаторські здібності.
■ Для успішного оволодіння професією необхідні ще й такі якості, як охайність, уважність, дисциплінованість, наполегливість, терпіння.
■ Допоможуть знання з української та російської мов, математики, основ
інформатики, добре володіння іноземною (англійською) мовою.

ЖИВОПИСЕЦЬ, ОФОРМЛЮВАЧ ВІТРИН,
ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ. ДЕКОРАТОР ВІТРИН
■ В учня з «тонкою душею» усе вийде.
■ Крім того, він має бути, зазвичай, творчим, ініціативним, фантазером.
Навчайтесь черпати натхнення з того, що вас оточує.
■ Виробляйте в собі професійні якості: точні рухи рук, концентрацію та
переключення уваги, хорошу зорову пам’ять і уяву.
■ З особистих якостей мають значення: охайність, уважність, дисциплінованість.
■ Майбутній живописець, декоратор повинен мати добрі знання з
української мови, малювання, креслення, інформатики, цікавитись історією,
культурою, природничими дисциплінами. Бажано володіти іноземною
мовою.

Найголовніша порада для всіх: дорожіть кожним днем, кожною годиною.
«Жодної години – без нових знань!» – візьміть собі за девіз.

З А Л І К О В А К Н И Ж КА
Невелика синя книжечка із золотими літерами на палітурці. Це – твій основний навчальний документ, який збирає
докупи плоди твоєї праці, наче кошик грибочки. Яким же гордим буває грибник, у чиєму кошику – одні білі гриби! Яким
же гордим має бути учень, у чиїй заліковці одні десятки, одинадцятки і дванадцятки. Але підберезники, сироїжки, лисички
у кошику теж непогано, скажемо вам. Так само, як сімки, вісімки, дев’ятки у заліковій. Найгірше, коли потрапить до кошика мухомор чи бліда поганка. Ти ж сам розумієш, друже, що не варто допускати до залікової поганок. Не забувай, що ти
навчаєшся професії. Кому, скажи, потрібен робітник чи працівник (майстер певної справи), якого полюбляють поганки?
Та й чи майстер він тоді взагалі?
Тож залікова – це твій авторитет. Попрацюй спочатку, як кажуть, на нього, а потім він працюватиме на тебе. Уяви, що
ти відкриєш залікову через років двадцять. На тебе гляне довірливе і наївне дівча чи хлоп’я. А за назвами предметів,
оцінками та підписами екзаменаторів постануть обличчя наставників, виринуть з пам’яті образи-картинки уроків, а то й
учнівських приколів на уроках. І тобі стане лоскотно в грудях і приємно. Бо ж пам’ять залишає для тебе тільки все добре і
веселе. Ти притулиш синю книжечку до грудей і відчуєш тепло юних років, тепло нашої училищної родини. Бо ВПУ №25
– це не просто освітній навчальний заклад. Це спосіб життя. Жоден учень, який відразу після занять біжить геть із
училища, не розуміє цього. Найцікавіше-бо тільки починається!
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Не нехтуй допомогою...

…бібліотекаря
друже! У всі часи бібД орогий
ліотека була найбагатшою скарбницею знань та інформації. Такою
вона й залишається. Подружися з
нею – і ти станеш духовно багатою
людиною. Якщо ти в школі не навчився, як працювати з книгою, як
написати творчу роботу та інше – в
бібліотеці навчишся.

ПЕРШОКУРСНИКУ!
Запам’ятай: ще ніхто не отримав диплома без бібліотеки. Тому з перших днів подружися з книгою. Обов’язково прийди разом зі своєю групою на бібліотечний урок і почуєш, як треба будувати свої взаємини з бібліотекою, яких правил та вимог дотримуватися, аби стати успішним учнем, а згодом – такою ж успішною,
самостійною людиною. До речі, бібліотека оснащена комп’ютерною технікою, має вихід у мережу Інтернет.

Бібліотека знаходиться в гуртожитку (І поверх)
і працює з 9.00 до 21.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00

…вихователя
гуртожитку

Тобі, любий друже, неймовірно пощастило – ти живеш у гуртожитку! Саме
тут – море друзів і нових знайомих, котрі згодом стануть, як і ти, самостійними
людьми (але залишаться для тебе «корисними зв’язками») або й друзями на все
життя. Тому більше знайомся, спілкуйся, будь щирим, простим і відвертим.
І до тебе потягнуться…
Новини у гуртожитку створюються і поширюються швидше за рух хмельницьких маршруток. Вершина ж майстерності – створювати ці новини самому.
Тобто, організовувати вечірки, турніри, свята, зустрічі, проводити клуби за
інтересами. Гуртожиток загартовує, вчить самостійності, допомагає дорослішати і набиратися життєвої мудрості. Прислуховуйся до порад співмешканців, які
чогось досягли в учнівському самоврядуванні. Повір – таких у нас багато!

Отож будь у гуртожитку, як вдома, і дбай про нього, як про
свій дім.

Нові поради, настанови, новий режим життя – таким зазвичай є 1 Вересня. …медичного працівника
Ти, вчорашній школяр, робиш свої перші самостійні кроки. Проте, на жаль, у
нашому суспільстві самостійність для підлітка – це вплив компанії та атмосфери на його психічний та фізіологічний стан.
А відпущені батьками віжки вже не зможуть стримати твоє бажання відразу набути дорослості. Й шкідливі звички раптом
запишуться у твої «друзі». І тільки згодом ти збагнеш і відчуєш їх згубний вплив на організм. Тож не забувай, що будь-яку
хворобу легше попередити, аніж лікувати. Пам’ятай, що ніхто, крім тебе самого, не подбає про твоє здоров’я. Тому не
бійся звертатися до лікаря з першими симптомами будь-якої хвороби. Бо навіть звичайний нежить може перейти в хронічне запалення гайморових пазух, якщо вчасно та кваліфіковано не пролікувати його. Твої скарги медпрацівник завжди
сприйме серйозно (навіть якщо симптоми будуть досить-таки суб’єктивними).
Отож живи, друже, так, щоб твоєму організму було комфортно. Мода на певну звичку пройде, а захворювання залишаться. Подумай: у нашому світі багато, здавалося б, недосяжних речей, і більшість молодих людей до них прагне. Звичайно, легше і простіше пити пиво, сидячи на лавочці з цигаркою в зубах, або ж мати сумнівні статеві зв’язки, ніж намагатися
досягти оте недосяжне. Але хіба про це ти мріяв? Тож став перед собою мету – і йди до неї. Для цього тобі не так уже й
багато треба, бо ти молодий, енергійний, з позитивними думками. Будь лише здоровим! Проте, всяке буває.

А тому двері здоровпункту, що в гуртожитку, відчинені для тебе з понеділка по п’ятницю. Тебе
зустріне доброзичлива Долінська Олена Анатоліївна.
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На тебе чекають наші...
Якщо ти відчуваєш в собі спортивний
потенціал – поповни спортивну команду
училища. Проте
займатися спортом
треба не тільки задля перемог, рекордів, а просто для того, щоб, як-то кажуть,
підтримувати форму, бути фізично здоровою людиною, сповненою життєвих сил та енергії. Спортивні секції, які діють в училищі, допоможуть тобі
обрати заняття до душі. Крім того, в нас є цікава традиція – проводити спортивні турніри серед збірних команд учнів і працівників училища.

СПОРТСМЕНИ

АРТИСТИ
Художня самодіяльність в нашому училищі – чи не найбільш
популярне заняття в позаурочний час. Це не просто заняття,
а для
більшості її учасників – те, без чого вони вже не уявляють свого
життя. Скажемо ще більше: наші учні досягають такої майстерності
на сцені, яку фахівці прирівнюють до професійної. Цю оцінку учніартисти підтверджують гарними результатами. Ми активно беремо
участь у всіх міських та обласних заходах (День міста, «Подільська
гуморина», різноманітні конкурси і фестивалі).
Традиційні свята училища вже не
мисляться без святкових
концертів. Започаткований кілька років тому огляд-конкурс талантів
«Подільський вернісаж» виявляє багато здібних до художньої самодіяльності учнів. Отож не приховуйте своїх здібностей і беріть участь в цьогорічному огляді учнівських талантів, який може
відкрити для вас шлях до обласної, а то й всеукраїнської сцени. Ми підкоряли такі пісенні всеукраїнські та міжнародні
конкурси, як «Червона рута» і «Травневий зорепад».
Отож в актовому залі тебе зустріне керівник музичних гуртків Станіслав Петрович Кравчук. Якщо т и хороший
організатор-масовик, якщо ти зі школи перевірив себе в ролі ведучого, якщо маєш гарну дикцію та акторські дані – реалізуватися допоможе тобі художній керівник. А бажаєш удосконалити вокальні дані та навички гри на музичних інструментах,
звертайся до керівника музичних гуртків.

ВОЛОНТЕРИ
У 2008 навчальному році розпочала роботу й така важлива ланка
учнівського самоврядування, як волонтерська служба «Милосердя».
Це організація шефської допомоги дітям-сиротам, ветеранам війни та
праці, одиноким людям поважного віку, учасникам АТО. Наші волонтери налагодили дружбу, допомогу, підтримку та індивідуальне
спілкування з одинокими людьми поважного віку, які мешкають у
міському Геріатричному центрі. Ми проводимо акції «Милосердя»,
«Турбота», відвідуємо дитячі будинки, організовуємо для своїх підопічних розважальні програми, надаємо їм допомогу. Проте акція – це
разовий захід. А люди потребують
постійної уваги. Тому волонтерська служба має стати постійною структурою в учнівському самоврядуванні, із чітко продуманим плануванням
і систематизацією своєї турботи.

Якщо ти, друже, відчуваєш потребу творити добро, проявляти милосердя, благодійництво – значить, ти волонтер за
покликанням. Такі люди сьогодні надзвичайно потрібні. Детальнішу інформацію можеш отримати в педкабінеті (ІІІ поверх) та у редакції газети «25 ПЛЮС» (ІІІ поверх).
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Працюють в училищі...

…бухгалтерія

Не секрет, що певну надійність нашого існування вселяють нам фінанси. А
де в училищі центр цієї надійності? Звичайно ж – бухгалтерія. Тут тобі нарахують і видадуть твою чесно зароблену зарплатню – тобто, стипендію. Зверни
увагу: чесно зароблену… Це значить, що твоя наполеглива учнівська праця має
бути нагороджена. Тож трудися, не покладаючи рук, заради свого блага. Проте
не забувайте, друзі, що й тут бажають почуватися надійно. А для цього – оплачуйте вчасно (до 10-го числа кожного місяця) додаткові освітні послуги і розраховуйтесь (якщо ви так звані «контрактники») за навчання до початку нового
семестру). Тож повної тобі кишені та надійної дружби з бухгалтерією!

… профспілка

Молодіжну політику має творити сама молодь. Вона ж
повинна мати і свій правовий
захист. Хто захищає інтереси учнів? Вони ж самі, створюючи учнівські
профспілки, які виявляють і вирішують матеріальні, соціальні, фінансові
та інші проблеми учнів. Профспілковий комітет ВПУ №25 співпрацює з
парламентом Учнівської Республіки. Представники профкому (профорги)
обираються у кожній групі. А у парламенті Учнівської Республіки, зокрема в комітеті захисту особистості учня, працює голова профкому училища.
Так що, друже, зі своїми труднощами, матеріальними чи іншими
проблемами можеш звертатися до будь-кого з цієї структури. Знай, що
профком не тільки надає матеріальну допомогу, а й заохочує твої успіхи в
навчанні та громадській роботі, вітає з іменинами і таке інше. Тому ділися
своїми переживаннями і радісними моментами
з друзями з профспілки.

…психологічна та соціальна служби
У житті кожної молодої людини, особливо першокурсника, який поринає у
вир училищного життя, в нове, незнайоме середовище, трапляються моменти
відчаю, розчарування, смутку. Виходити з такого нелегкого стану гідно, без
шкоди для здоров’я, без стресів, не псуючи взаємин з однолітками, педагогами,
батьками – допоможе cоціальний педагог Пенделюк Наталя Петрівна (ІІІ поверх, навчальний корпус).

Друже, чи помічаєш ти, як чисто та затишно у
приміщеннях і на подвір’ї училища зранку? Пах…служба господарська
не фарбою, свіжістю. А чи помічаєш ти людей зі
шваброю, ганчіркою, молотком, малярною щіткою, слюсарним інструментом, які, наче казкові гноми, наводять лад в училищних приміщеннях так, щоб тобі не заважати, щоб ти спокійно міг здобувати знання? А ось уяви на
хвилину, що нема в училищі господарської служби. Страшно подумати, на який свинарник
перетворилися б приміщення тільки через те, що ти не дотримуєшся двох простих правил,
відомих усім: «Чисто там, де не смітять!», «Поважай працю інших!». Тож, дорогий друже,
проймися повагою до тих, хто дбає щоденно про твій комфорт, вклонися їм низько і при
нагоді допоможи. А щоб бути таки справжнім господарем свого училищного дому, подумай або давай подумаємо разом, як своїми силами створювати в ньому затишок. Якщо Учнівська Республіка повністю організовує свою життєдіяльність, то без простої фізичної праці, однією лише балаканиною порядку не наведеш. Це золоте правило – як і для великої
держави, так і для нашої училищної «держави».

Учнівська Республіка вітає вас,
друзі, у нашій дружній
училищній родині!
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