Для вступу в училище
необхідно подати:
- Заяву на ім'я директора.
- Документ
про
освіту
(оригінал).
- Медичну
довідку
(форма
086/0) з висновком про придатність
до
навчання
за
обраною
професією.
- Копію
свідоцтва
про
народження (після 9-го кл.).
- Копія паспорту (після11-го кл.).
- Копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду.
- Угоду
на
підготовку
робітничих кадрів (зразок у
навчальному закладі).
- Довідку про склад сім'ї.
- 8 фотокарток розміром 3x4.
- 4 чистих поштових конверти.
- Папку на зав’язках.

Прийом документів
проводиться
з 04 червня до 17 серпня.
Зарахування за результатами
співбесіди.
ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА НАВЧАННЯ!

Адреса
Вищого професійного
училища №25:
Україна, 29017,
м. Хмельницький,
проспект Миру, 61/3
Тел.: (0382)74-24-25; 63-01-44.
Офіційний сайт:
http://www.vpu25.km.ua/
Електронна пошта:
vpu25_hm@ukr.net

Їхати тролейбусами:
№№ 6,11,11а,12 до зупинки
„Поліклініка №2” та

№№ 3, 2, 2а, 10 до зупинки
„Магазин у Панаса”

Ваш безперечний шанс досягти
добробуту і впевненості
у завтрашньому дні –

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ №25
м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ЗАПРОШУЄМО НА
НАВЧАННЯ
ПІСЛЯ 9-го КЛАСУ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РОБІТНИЧОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОПОНУЄМО НАВЧАННЯ
ЗА ФАХОМ
ПІСЛЯ 11-го КЛАСУ:
СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА ДО
РІВНЯ «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ»

Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
(до 4 розряду).
Термін навчання – 3 роки.

Діловодство
(секретар
керівника,
оператор
комп’ютерного набору).
Термін навчання – 2,6 роки.

Діловод. Адміністратор. Касир
(організації, підприємства,
установи).
Термін навчання – 2,5 роки.

Комерційна діяльність
(агент з постачання).
Термін навчання – 2,5 роки.

Слюсар з ремонту автомобілів
(до 4 розряду).
Термін навчання – 2,5 роки

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення.
Термін навчання – 1 рік 6 міс.

Живописець
(2-3
розряд).
Оформлювач вітрин, приміщень та
будівель.
Термін навчання – 3,5 роки.

Випускники отримують 2 дипломи –
«кваліфікованого робітника»,
«молодшого спеціаліста»
та сертифікат про набуття навичок
роботи із спеціальним програмним
забезпеченням

У ВПУ № 25 м. Хмельницького
Навчання за державним
замовленням, учні отримують
стипендію, забезпечуються
безкоштовним проживанням в
гуртожитку навчального закладу,
працює їдальня.
В навчальному закладі на Вас
чекають висококваліфіковані
викладачі та досвідчені майстри
виробничого навчання, майстерні,
лабораторії та навчальні кабінети.
Працюють безкоштовні
спортивні секції, гуртки художньої
самодіяльності, клуби за
інтересами.
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО
ВПУ №25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Дні відкритих дверей
16 грудня 2017р, 17 лютого
2018р. та 17 березня 2018р.
об:1100год.!

