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Інформаційно-методичний вісник для професійно-технічних навчальних закладів   
Сумської області 

СПЕЦВИПУСК 

Ідуть роки, минають перехожі, 

І виринають ніби з небуття. 

Вони усі чомусь такі несхожі, 

Мабуть, по-різному прийшли у це життя. 

 

І ми йдемо, та всі наші дороги 

Зійшлись якимось дивом в край оцей. 

Ідуть сюди сміливо наші ноги, 

Бо це аграрний рідний наш ліцей. 

 

Бо це сім′я, велика це родина, 

Щоденний клопіт, це наше життя. 

І на долонях вироста людина 

Й шукає шлях в далеке майбуття. 

 

У нім для кожного і батько є, і мати, 

І що б не сталося, що б не зробили ми, 

Тут можуть посварити й обійняти, 

І пригорнути дужими крильми. 

 

Ми любим Конотопський свій ліцей 

За те, що кожному, як рідний дім. 

А ще ми любимо у ньому всіх людей, 

І гордимося, що працюєм саме в нім! 

Юлія Маркова, викладач  

української мови та літератури  

ДПТНЗ «Конотопський  

професійний аграрний ліцей» 



Конотопському  професійному аграрному ліцею - 80! 
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Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Сумській області щиро вітає колектив співробітників та учнів із 80-річним 
ювілеєм від дня заснування навчального закладу. 

Це приємна нагода висловити вам подяку за самовіддану працю, 
багатий професійний досвід, глибоке усвідомлення високої 
відповідальності за навчання і виховання, оволодіння нашою молоддю 
робітничими професіями, що є  визначальним для майбутньої долі 
України. 

80-річний шлях, пройдений вашим закладом, - це суворі 
випробування і омріяні перемоги, це кропітка праця багатьох поколінь 
викладачів і майстрів, це горде ім’я на ниві профтехосвіти.  

Сьогодні, у період докорінних змін у соціально-економічному, 
політичному, духовному житті суспільства, колектив ліцею високо несе 
прапор національної освіти, сповідує ідеали та цінності, виплекані 
багатьма поколіннями українських педагогів, демонструє творчий підхід 
у підготовці та підвищенні кваліфікації робітничих кадрів, упроваджує 
новаторські ідеї у формуванні змісту освіти. 

Переконані, що гордістю вашого навчального закладу є його 
випускники – видатні трактористи і комбайнери, неперевершені кухарі,  
скрупульозні касири та обліковці, люди різних професій, які 

Колектив Навчально-
методичного центру 
професійно-технічної освіти  

у Сумській області  



 

Усе почалося з 6 листопада 1936 року,    

коли  на базi радгоспу «Залiзничник» 

Народного Комісаріату шляхiв сполучення 

була створена Конотопська школа 

механiзацiї.        

Першим її 

директором став 

Распутний 

Григорій 

Якимович, його 

заступником із 

політичної частини 

– Мельников Хома 

Андрійович, а 

заступником з 

навчальної роботи – 

Сухопара Іван Миколайович. На той час 

для проведення занять були використані 

приміщення контори радгоспу та        

майстерні. І лише за перші два роки школа 

підготувала 700 бригадирів тракторних 

бригад, механіків-комбайнерів, 

трактористів та водіїв. 

Осіннє сонце повільно схиляється на захід, 
замальовуючи небо яскравими фарбами, а десь у 
його гарячому промінні губляться невисокі будівлі  
Конотопського професійного аграрного ліцею.  

 А скільки ж разів він бачив, як осипається 
золоте листя осені, а потім випадає перший 
пухнастий сніг, як дерева викидають молоденькі 
ніжно-зелені листочки й ціле літо буяють 
барвисті квіти! Скільки? Уже 80. Бо саме цього 
року ліцей відзначає свій черговий ювілей. А що 
лишилося позаду? Сторінки довгої й цікавої історії. 

У 1938 р. директором було призначено 
Фесенка Йосипа Свиридовича, який 
перебував на цій посаді до червня 1941. У 
непрості часи Великої Вітчизняної війни    
Йосип Свиридович проходив службу в   
танкових військах і закінчив у званні 
полковника, а після війни проживав у м. 
Тула. 

За ці роки для сільського господарства 
школа підготувала 210 трактористів,        
100 бригадирів тракторних бригад,  
механіків-комбайнерів, 100 водіїв ІІІ класу. 
Навіть для опанування професії 
механізатора        1940 р. до школи 
отримали направлення близько 200 дівчат. 
На той час територія навчального закладу 
займала понад 85 гектарів землі, мала 38 
будівель різного    призначення, 9 
автомобілів, 7 тракторів, 5 комбайнів, 
сільськогосподарський реманент,  токарні  
верстати  й  навіть  власну          
електростанцію  на   80  кВт. 
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Цілих п′ять років розширювали та               
удосконалювали школу механізації, 
докладали неймовірних зусиль, аби вона 
стала потрібною, першокласною, жили 
мріями й сподіваннями… аж раптом війна. 
Після складних боїв у районi хутора 
Таранське радянськi вiйська були змушені 
відступити. До 9  вересня 1941р. була 
окупована вся територiя Конотопського 
району, у тому числi й школи механiзацiї. 
Усього за 2 роки було спалено 12 будівель, 
у яких згоріла більша частина майна. Три з 
половиною роки забуття лягли в історію 
ліцею сірими порожніми аркушами…  

 

Заняття в школi розпочалися лише           

1 березня 1944 р. у двох бараках та деяких 
будовах, що вціліли. У цих винятково  
складних умовах, коли ще не закiнчилась 
вiйна, стоячи на руїнах школи, її колектив 
приступив до приведення в належний стан 
учбових та допомiжних примiщень, 
розпочав ремонт та вiдновлення технiки, 
що iснувала для того, щоб забезпечити         
нормальну пiдготовку механiзаторських 
кадрiв. З 1 березня 1944 р. директором 
школи було призначено Дроб′язка 
Олександра Васильовича. 

З 15 грудня 1945 р. школу механізації 
було переведено в село Реутинці            
Кролевецького району, а на базі                  
Конотопської школи механізації створено 
школу садоводів-овочівників. Директором 
призначили Лазаренка Івана Івановича, 
який пізніше працював головою колгоспу 
ім. Фрунзе в селі Соснівка Конотопського 
району.  

З 1947 р. по червень 1952 р. директором 
школи садоводів-овочівників був Маліков 
Леонід Іванович. Для сільського  
господарства тут готували садівників, 
овочівників та бджолярів. За період 
існування було випущено близько 800 
спеціалістів. Після випуску 1952 року 
школу садівників-овочівників було 
розформовано, а на базі знову організували 
Конотопську школу  механізації сільського 
господарства. 

З 6 червня 1952 р. по грудень 1953 р. на 
базі школи садівників-овочівників знову  
була  організована  школа  сільського  
господарства, а з 1 сiчня 1954 р. вона 
перейменована в училище механiзацiї 
сiльського господарства № 3. Директором 
призначено Синенка Павла Кузьмича. 
Починаючи з травня 1954 р. частину 
випускників було направлено на роботy в 
Казахстан на     освоєння цiлинних земель, і 
одночасно там же учні почали проходити 
виробничу   практику. З 1954 по 1958 роки 
в Казахстан на роботу був направлений 341 
випускник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961 р. училище отримало назву 
«Конотопське сiльське професійно-
технічне училище №3». Розширився       
перелiк професiй, почалася пiдготовка 
робітників за професією «Електромонтер 
сiльської електрифiкацiї та зв’язку», 
покращено матеріально-технічну базу, 
збудовано новий навчальний корпус. У 
1976 р. училище приступило до підготовки 
робітничих кадрів  з середньою освiтою i 
стало називатись «Сiльське середнє 
професiйно-технiчне училище № 3», а в 
подальшому зi змiною нумерацiй i 
переходом  
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сiльських i мiських училищ у вiдомство 
народної освiти – середнє професійно-
технічне училище  №33.  

 

З 1 липня 2003 року СПТУ №33 
реорганiзовано в Конотопський 
професiйний аграрний лiцей. А з 1 вересня 
2008 р. назву  

 

змінено на Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
«Конотопський професійний аграрний    
ліцей». 

У рiзнi перiоди своєї icтopiї лiцей       
славився не лише пiдготовкою  робітничих 
кадрів, а й досягненнями у виховнiй роботi. 
Завжди працювали гуртки технiчної 
творчості, художньої  самодiяльностi, рiзнi 
спортивнi секції.  

 

 
Можливо, для когось ці сторінки 

існування навчального закладу – лише 
історія, а для його працівників – це ціле 
життя. І нехай знов осінні дощі 
зривають останнє пожовкле листя з 
дерев, Конотопський професійний 
аграрний ліцей святкує 80-річний ювілей! 

- Які умови створено у  Конотопському 
професійному аграрному ліцеї  для 
підготовки кваліфікованих робітників, 
здатних швидко адаптуватися в умовах 
сучасного виробництва? 

- Однією із найважливіших умов є 
створення сучасної навчально-матеріальної 
бази. Обладнано 20 навчальних кабінетів,      
6 лабораторій та 3 майстерні, бібліотека, 
автотрактородром відповідно до нових 
вимог Державних стандартів професійно-
технічної освіти. Майстерні та лабораторії, 
де займаються учні, обладнані необхідними 
робочими  

 

 

 

 

Про сьогодення  навчального 
закладу розповіла Олені Чхайло, 
директору Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у 
Сумській області, Лариса Корольова, 
заступник директора з навчально-
виховної роботи . 
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місцями, посібниками, інструкційними   
картками для якісного проведення уроків 
виробничого навчання, укомплектовані  
необхідним інструментом, матеріалами,         
обладнанням.  

Сьогодні ліцей – це забудова, 
розташована на території 7 гектарів, 
загальна площа земельних угідь якої 
становить              270 гектарів, 
сільськогосподарських угідь – 209 гектарів, 
193 гектари з яких – орні землі. Потрібно 
вчасно зорати, засіяти, зібрати врожай,  
знайти чи  відремонтувати техніку. І так 
щороку.  

У таких умовах працюють 14 
майстрів виробничого навчання та 18 
викладачів, (7 - загальноосвітньої  і 11 - 
професійної підготовки). І вони не просто 
педагоги, це непересічні особистості, такі 
різні, але всі об′єднані спільною метою – 
навчити й виховати, випустити не просто     
висококваліфікованого  робітника, а перш 
за все людину.  

У Конотопському професійному аграрному 
ліцеї ведеться підготовка  робітників з 
технологічно складних професій: 
«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), 
слюсар з ремонту та устаткування 
сільськогосподарської техніки, водій 
автотранспортних засобів (категорія «С»)”, 
«Електромонтер по ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування,  
водій автотранспортних засобів (категорія 
«С»)»,   «Плодоовочівник, кухар», 
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, касир (на підприємстві, в установі, 
організації)». 

- Усе це 
відбувається під      
керівництвом 
Андрія Водоп′
янова. Який же 
він, сучасний  
директор 
аграрного 
навчального     
закладу? 

- Вимогливий, але  
добродушний, знає 
всі подробиці 
навчання й 
виховання, адже  

багато років тому він сам був учнем і сидів 
за партою Конотопського професійного  
аграрного ліцею, потім став майстром 
виробничого навчання, а з 2009 року – 
директором. І доводиться йому бути не 
просто  керівником, а справжнім 
господарем. 

Ми з Наталією Олександрівною 
Ганжою (заступник з навчально-виробничої 
роботи) допомагаємо директору. 

Координуємо навчально-виробничий 
процес  в ліцеї,  організовуємо дозвілля 
учнів:  конкурси  художньої 
самодіяльності,  технічної  творчості,  
традиційні  свята.  Під нашим керівництвом 
ведеться  робота  з організації дозвілля 
учнівської молоді: вечори відпочинку, 
розважальні програми, а також концерти та 
дискотеки. Ми контролюємо проведення 
факультативів, спортивних секцій, гуртків 
технічної та художньої   самодіяльності, де 
займаються майже 70% учнів закладу.  

- Які пріоритети виховання 
учнівської молоді? 

По-перше, це національно-
патріотичний напрямок. Значущим  
осередком  патріотичного виховання є 
музей війни «Пам'ять», де проводяться 
виховні години, зустрічі з учасниками 
бойових дій. Діяльність пошукового загону 
«Пам'ять» очолюють керівник   фізичного 
виховання Панюта Світлана Сергіївна та 
викладач історії Маленко Катерина 
Миколаївна. Представники 
волонтерського загону ліцею надають 
допомогу ветеранам, людям похилого віку, 
організовують участь учнів у догляді за 
місцями поховань загиблих воїнів та 
обелісками на території Таранської та 
Вирівської сільських рад.  

 



7 

- Щоб підготувати кваліфікованого 
робітника, педагогу необхідно володіти 
сучасними технологіями. Як 
упроваджуються новітні технології в 
навчально-виробничий процес? 

- У ліцеї працюють педагоги,  які 
люблять свою справу і готові передавати 
свої знання та професійні вміння учнівській 
молоді.  

Справжнім помічником і порадником 
для них стала методист Лазебна Валентина 
Олексіївна. Вона організовує працю 
педагогічних працівників, координує 
роботу  методичних комісій, керує 
вивченням, узагальненням, 
розповсюдженням передового    
педагогічного досвіду в навчальному 
закладі. Також Валентина Олексіївна 
допомагає викладачам працювати над 
розвитком творчої особистості, їх 
самоосвітою та впровадженням у 
навчальний процес інноваційних 

технологій.  

 Сьогодні серед викладачів маємо 
шістьох спеціалістів, одного спеціаліста 
другої категорії, шістьох   спеціалістів 
першої категорії та п′ятьох спеціалістів 
вищої категорії.  

А двоє з них, Решетняк Галина     
Миколаївна та Соловйова Світлана    
Владиславівна, мають педагогічне 
звання «старший викладач». Це ті педагоги, 
які є наставниками для молодого покоління 
викладачів ліцею, порадниками, просто     
гарними друзями й досвідченими колегами. 

 

  

Значна увага приділяється фізичному 
вихованню молоді та формуванню основ 
здорового способу життя. З цією метою в 
ліцеї організовано роботу спортивних 
секцій. Викладач фізичного виховання               
Тимченко Руслан Миколайович та 
керівник фізичного виховання Панюта 
Світлана Сергіївна проводять 
різноманітні конкурси, змагання, «Дні 
здоров’я», «Козацькі розваги», екскурсії, 
що дало змогу нашим учням досягти 
високих показників у спорті. 

 

Доброю традицією стало проведення 
позаурочного виховного заходу 
«Українські вечорниці». Українські пісні, 
танці,  гуморески, костюми – все це 
створює атмосферу українського села.  
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Галина Миколаївна, викладач фізики 
та математики, гідно відстояла честь ліцею 
в ІІІ етапі Обласного огляду-конкурсу  на 
краще комплексно-методичне забезпечення 
предмету математика  – 2015. А Світлана 
Владиславівна по-справжньому зуміла 
здивувати жюрі ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу інноваційних технологій у сфері 
професійно-технічної освіти – 2013 та ІІ 
етапу Обласного огляду-конкурсу на краще    
комплексно-методичне забезпечення 
предмету «Технологія приготування їжі з 
основами товарознавства» з професії 
«Кухар» – 2014.   

 

 

Щороку наші працівники беруть 
участь в Обласному конкурсі «Педагог-
новатор». У 2013 році – Ганжа Наталія 
Олександрівна, у 2014 – Лазебна 
Валентина Олексіївна, а в 2015 – 
Маленко Катерина Миколаївна.  

Навчальний заклад пишається 
людьми, які працюють у ньому вже понад 
30 років та внесли вагомий вклад у його 
розвиток та історію.  

 

Це  заступник директора з навчально-
виробничої роботи Ганжа Наталія 
Олександрівна,  викладачі Решетняк 
Галина Миколаївна та Скляр Леонід 
Григорович, майстри виробничого 
навчання Василенко Людмила Григорівна, 
Денисенко Лариса Григорівна, Либань 
Володимир Федорович, вихователь 
Москаленко Ніна Павлівна, бухгалтер 
Скляр Катерина Петрівна, слюсар по 
ремонту Денисенко Сергій Іванович, 
комірник Паско Галина Василівна та водій 
Степаненко Володимир  Іванович. 

Не відстають від викладачів і майстри 

виробничого навчання. Це справжні мами й 
тата для учнів, вони піклуються про них і 
вдень, і вночі. У  ліцеї  укомплектований  
штат  майстрів виробничого навчання, що 
становить 14 чоловік, 2 з них мають 
педагогічне звання «Майстер виробничого 
навчання ІІ категорії». Всією роботою 
керує старший майстер Болмат Олександр 
Семенович – серйозний, відповідальний та 
товариський. У нього скрізь лад – і в 
організації співпраці між колегами, і в 
техніці. За його підтримки майстри разом з 
учнями беруть участь у різних   конкурсах, 
виставках та заходах професійного 
спрямування. 
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Так, майстер виробничого навчання з 
професії «Кухар» Кабенок Світлана 
Андріївна стала учасником ІІ етапу 
Обласного конкурсу «Золоте серце» серед 
працівників освітньої галузі. На 
Міжнародному фестивалі кулінарного та 
кондитерського    мистецтва (Виставковий 
центр «Київ Експо Плаза») навчальний 
заклад представляла заступник директора з 
навчально-виробничої роботи Ганжа 
Наталія Олександрівна.  

У 2014 році учень Бондальєр                   
Артур став переможцем ІІ етапу 
Всеукраїнської науково-технічної виставки
-конкурсу молодіжних інноваційних 
проектів «Майбутнє України», 
представивши  експонат «Діючий стенд 
«Вітрова енергоустановка»». 

- Важливим аспектом роботи закладу 
є соціальне партнерство. Де 
працевлаштовуються випускники ліцею? 

- Часто учні починають працювати на 
тих підприємствах, де проходили 
виробничу практику.  Так, з 2005 року 
розпочато партнерство із публічним 
акціонерним товариством «Конотопагро-
постач», яке очолює Польовик Юрій 
Васильович. 

 

 

 

Учні ліцею, які навчаються  за 
професіями «Слюсар з ремонту  
сільськогосподарських машин та 
устаткування», «Слюсар з ремонту 
автомобілів», «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського)  виробництва», 
проходять виробничу практику в даному 
господарстві. В період практики вони 
знайомляться з новою 
сільськогосподарською технікою, під 
керівництвом досвідчених працівників 
відпрацьовують завдання,  набувають 
навичок з технічного обслуговування 
устаткування. 

З 2010 року розпочато партнерство з 
приватним сільськогосподарським        
підприємством, агрофірмою «Обрій-Сад»        
с.Малий Самбір Конотопського району, 
директором якої є Запорожець Олександр 
Олександрович. Підприємство, у свою 
чергу, співпрацює із Сумською 
дослідницькою станцією садівництва 
(директор       Фільов Вячеслав 
Васильович), основним напрямком 
роботи  якої є вирощування та розведення 
плодово-ягідних культур. Учні ліцею, котрі 
навчаються за професією 
«Плодоовочівник», проходять виробничу 
практику в цьому господарстві. Тут вони 
знайомляться з новітніми технологіями по 
догляду та вирощуванню плодово-ягідних 
культур, відпрацьовують завдання,        

отримують професійні  навички.  

Уже традиційною стала участь 
працівників та учнів навчального закладу  у 
святі  «Полуничний фестиваль», що 
проводиться в червні місяці в с.Малий  
Самбір Конотопського району. 
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Щороку наші викладачі та майстри 
беруть участь у різних конкурсах, 
фестивалях і посідають почесні місця. Вони 
готують учнів до олімпіад та змагань, їх 
наукові статті звучать на всеукраїнських 
конференціях у різних містах нашої країни 
та друкуються у фахових та періодичних 

- Про Конотопський професійний           
аграрний ліцей можна багато писати, 
адже всі  працівники навчального закладу 
є яскравими штрихами пензля у великій 
картині життя. Саме тому картина 
така різнобарвна та сповнена теплих 
насичених кольорів. Тож побажаємо 
колегам миру, добра, успіхів, творчих 
злетів та талановитих учнів. 

Говорять, що навчальний заклад – дружня родина. І це не просто слова. Повернувшись 
на кілька років у минуле, ми зустрінемось із батьками й дітьми, подружжями й навіть 
цілими родинами. Знайомтесь, ось вони. 

 Подружжя Денисенко  

Сергій Іванович та  

Лариса Григорівна  

Подружжя Скляр  

Леонід Григорович та 
Катерина Петрівна  

Подружжя Раковець  

Іван Іванович та  

Валентина Миколаївна  



 

 
Родина Василенко.  
Людмила Григорівна та її донька  
Кабенок Світлана Андріївна.  

Родина Горбик.  
Багато років тому в ліцеї працювало          
подружжя Миколи Івановича та            
Людмили Леонтіївни, а зараз                
викладає фізику й математику їх         
донька Решетняк Галина Миколаївна. 

Родина Болмат.  
Семен Олександрович та його син  
Олександр Семенович.  

Родина Калишенко.  

Віктор Сергійович, Тетяна                   

Олександрівна та Сергій Вікторович.  

Родина Осадчих.  
Галина Петрівна та її донька               
Малиновська Олександра                    
Олександрівна.  

11 
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Мабуть, саме тому багато випускників 
ліцею повертаються сюди працювати. 

Це й директор навчального закладу 
Водоп’янов Андрій Володимирович, і 
майстри виробничого навчання Якут 
Наталія Олексіївна, Денисенко Лариса 
Григорівна, Чендакова Лариса 
Степанівна, Кабенок Світлана 
Андріївна, Лузан     Оксана Миколаївна, 
Колосок Володимир Іванович, Федорець 
Анатолій Олександрович, Пономарьов 
Микола Володимирович, Ткаченко 
Василь Петрович,    Шерстюк Віктор 
Петрович, і викладач Решетняк Галина 
Миколаївна, лаборант Малиновська 
Олександра Олександрівна, чергова по 
гуртожитку Рижа Валентина Анатоліївна, 
кухар Вертелецька Наталія Володимирівна, 
двірник Сайко Катерина Миколаївна та 
слюсарі Кезіков Віктор Іванович і Ковтун 
Іван Олексійович.  

Скільки імен – стільки й різних доль, 
але стежка в усіх одна – це стежка до           

КОНОТОПСЬКОГО  

ПРОФЕСІЙНОГО  

АГРАРНОГО        

ЛІЦЕЮ.  

«Риба шукає, де глибше,  
а людина – де краще»  


