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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя училища 

 

 

 

 

Шановна Віталіє Олексіївно! 
Дорогі профтехосвітяни! 

 

 

Маю честь привітати педагогічний та учнівський колективи Сумського міжрегіонального 

вищого професійного училища із 45-річчям від дня заснування закладу.  

Сьогодні, відзначаючи цей ювілей, ви збираєте плоди вашої не простої, але такої необхідної 

для розвитку регіону праці – підготовки робітничих кадрів. Ви перші, хто започаткував 

міжнародну співпрацю, хто відкрив центри навчання з упровадження інноваційних виробничих 

технологій будівельної галузі. 

Сотні педагогів, технічних працівників, учнів та слухачів за ці роки створили із 

невеличкого міського будівельного училища сучасний заклад професійно-технічної освіти. 

Вами підготовлено понад 5000 кваліфікованих робітників, які зуміли себе знайти в різних 

галузях: будівництві, громадському харчуванні, торгівлі, автотранспорті та промисловості, і нині, 

ставши успішними, працюють в усіх куточках України та за її межами. 

У стінах вашого закладу знайшли свою другу домівку, батьківську турботу та затишок 

тисячі вихованців Сумщини. Особлива подяка колективу за навчання, опіку, материнську любов 

до дітей з особливими потребами. 

Упевнена, що колектив спроможний і надалі розвиватися, постійно зберігаючи відчуття 

новизни в підготовці затребуваних на сучасному ринку праці фахівців.  

Натхнення вам та творчого пошуку! 

 

 

З повагою  

Вікторія Гробова, 

директор Департаменту освіти і науки 

 Сумської обласної державної адміністрації,  

доктор юридичних наук,професор 
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Педагогічному та учнівському колективам з 

 нагоди 45 - річчя училища 

 

Шановний колектив  

Сумського міжрегіонального вищого професійного училища! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 45-річного ювілею Вашого навчального закладу. 

Широка практична, інноваційна спрямованість, сучасні технології, новаторські проекти, які 

реалізує Ваше професійне училище, дозволяють упевнено йти в ногу з часом. 

Завдяки натхненню, творчому пошуку, високому професіоналізму, вмінню дбайливо 

зберігати закладені традиції, Ваш колектив незмінно досягає успіхів у здійсненні найсміливіших 

планів та ідей. 

Навчальний заклад по праву може пишатися викладацьким складом і рівнем підготовки 

фахівців. Упевнений, що вихованці Вашого закладу – висококласні спеціалісти з професійними 

знаннями і практичними навичками, які вміють грамотно розбиратися в реаліях сучасності-будуть 

і надалі приносити користь нашій країні, поповнювати кадровий та інтелектуальний потенціал 

усіх сфер нашого життя. 

У цей святковий день від щирого серця бажаю всьому колективу Вашого училища міцного 

здоров'я, щастя, радості, добра, невичерпного ентузіазму, натхнення, благополуччя і подальшого 

процвітання! 

 

 

З повагою 

Григорій Дашутін,  

Почесний президент концерну «НІКМАС» 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя училища 

 

 

Дорогі друзі! 

 

Найважливіше в реалізації будь-якої ідеї – ті, хто буде її реалізувати. З ким ще можна було 

свого часу розпочати унікальний проект створення інноваційно орієнтованої моделі підготовки 

фахівців для будівництва? Ні з ким, крім вас. З 2003 року по сьогодні проект «Хенкель Академія» 

– це 30 ресурсних центрів «Хенкель Баутехнік (Україна)», це  понад 17 тис. фахівців, які 

досконало володіють сучасними будівельними технологіями, це соціальний ліфт для випускників, 

престиж і значимість робітничої професії. 

Ваш заклад - приклад чудової трансформації від звичайного будівельного ПТУ до 

багатопрофільного навчального комплексу з високорозвиненою інфраструктурою і сучасною 

матеріально-технічною базою. Вірність традиціям і бажання впроваджувати революційно нове, 

уміння реагувати на  виклики часу і працювати на перспективу дозволяють Сумському 

міжрегіональному ВПУ бути одним із провідних навчальних закладів Сумщини і забезпечувати 

якісну професійну освіту. 

Багаточисельних і здібних вам учнів, уважних і зацікавлених їхніх очей, яскравих  і тихих 

уроків теорії, інформаційно наповнених і результативних уроків виробничого навчання! І 

безумовного щоденного переконання, що проблем не існує - існують лише тимчасово невирішені 

питання.  

З глибокою вдячністю за радість спільної роботи, бажаю успіху і процвітання вашому 

закладу, щастя і родинного благополуччя кожному, хто вимірює своє життя навчальними роками! 

 

З повагою 

Наталія Іваній, керівник проекту «Хенкель Академія», начальник відділу освітніх проектів 

і технічного навчання компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», лауреат Державної премії України 
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Педагогічному та учнівському колективам з 

  нагоди 45-річчя училища 

 

 
Шановна 

Віталіє Олексіївно! 
 

Дозвольте сердечно привітати Вас та очолюваний Вами колектив із 45-річчям Сумського 

міжрегіонального вищого професійного училища! 

За роки історії закладу є що згадати, чим пишатися, адже пройдено славетний шлях 

розвитку та вдосконалення. 

Сьогодні училище – престижний багатовекторний центр професійної (професійно-технічної) 

освіти, де ведеться підготовка національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовно 

гармонійних особистостей із міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, 

морально-естетичними цінностями, робітників різних галузей економіки. 

Завдяки таланту педагогів таке завдання успішно втілюється. У великій родині училища 87 

працівників, які по-батьківськи піклуються про розвиток і процвітання закладу. Усі вони такі різні, 

але об’єднані спільною метою – підготувати конкурентоспроможного кваліфікованого робітника 

для сучасного ринку праці в Україні. 

Нехай світлою та нескінченною буде історія Сумського міжрегіонального вищого 

професійного училища. Ще сотні весен і зим хай сяє для Вас сонце тепла й любові, віри й добра. 

Миру Вам і Божої благодаті! 

 

 

З повагою 

Наталія Самойленко, 

директор Навчально-методичного центру ПТО  

у Сумській області, 

кандидат педагогічних наук 
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45-річний ювілей колективу однодумців 
У закладу освіти, як і в кожної людини, є 

свій день народження, своя біографія, певні 

етапи, що відіграють особливу роль у його 

житті. 

Ювілей – це перехрестя минулого, 

теперішнього і майбутнього. Сьогоднішній вік 

училища – це 45 років із часу заснування,  

помножених на долю кожного, кому 

професійна школа стала Alma mater! 

Багато це чи мало? З погляду історії – то 

лише мить, для навчального закладу – це пора 

розквіту, а з погляду людини – довгий відтинок 

часу. За ці роки не одне покоління викладачів 

самовіддано торували нелегкий шлях 

підготовки кваліфікованих робітників: це 

тисячі уроків, екзаменів, державних 

кваліфікаційних атестацій, це більше десяти 

тисяч випускників, які разом із дипломами 

отримали путівку в життя. 

Сорок п’ять…. Протягом усіх цих років 

утверджується незаперечний авторитет закладу. 

Далекий 1973-ій. У місті Суми важлива 

подія: у вересні 1973 року відкрито міське 

професійне училище № 16. У 1974 році 

відбувся перший випуск учнів. Дипломи про 

здобуття фаху малярів отримали 39   

випускників.  

Навчальний заклад пройшов кілька 

реорганізацій: із СПТУ № 16 у Сумський 

професійний ліцей (2002 р.), потім у                   

ДПТНЗ «Міжрегіональний центр професійно-

технічної освіти інноваційних технологій 

м.Суми (2007р.), а з вересня 2012р. змінено тип 

навчального закладу на Державний навчальний 

заклад «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище».   

Багато зусиль і професійних здібностей  

довелось докласти першому директорові  

Борошнєву І.М., щоб вчасно організувати 

навчально – виробничий  процес. 

З почуттям великої шани й вдячності 

згадуються імена директорів училища - 

Скоробагатька В.І., Кузнєцова В.М., 

Пономаренка М.І. 
Вони були натхненниками й організаторами, 

примножували здобутки й традиції, мріяли про 

майбутнє. Кожен із них доклав чимало зусиль 

та розуму для становлення і розвитку 

навчального закладу й професійної освіти  на 

Сумщині.  

Серед тих, хто вкладав досвід і душу у 

розбудову училища, був Штика Ю.М., який 

свою роботу керівника закладу розпочав у 2002 

році із поліпшення матеріально-технічної бази, 

удосконалення освітнього процесу, добору та 

розстановки кадрів. Він був мудрим 

наставником для своїх вихованців і незамінним 

порадником для колег. Саме Юрію Штиці  я 

завдячую своїм професійним ростом. 

Працюючи під його керівництвом 15 років, з 

яких 8 -  старшим майстром, потім заступником 

директора з навчально-виробничої роботи, я 

пройшла серйозну школу становлення як 

педагог і керівник. Особистий приклад 

директора, який заряджав усіх енергією успіху, 

постійно дбав про створення і підтримку в 

колективі стабільного морально-

психологічного клімату, переймався його  

розвитком і утвердженням позитивного іміджу, 

спонукав мене до пошуку нових форм роботи з 

колективом, до власного самоудосконалення.  

Сумське міжрегіональне ВПУ 

Парад професій у 2010 році 

Фестиваль кар’єри  



 
 

 

8 

Спецвипуск 1 до № 1 (1) 2018 

Шліфував педагогічну майстерність кожний, 

хто працював поряд з Юрієм Михайловичем, 

тому що його ентузіазм, наполегливість і 

неординарний підхід до роботи не залишали 

байдужих у колективі. Мабуть, тому і 

поповнюють педагогічний колектив наші   

випускники, зокрема, майстри виробничого 

навчання Черняк Г.Ю., Жаботинський В.С., 

Пономарьова А.Г. 

З 2009 до 2012 р. за професією «Оператор 

комп’ютерного набору», «Оператор 

комп’ютерної верстки» навчалася ініціативна, 

наполеглива, розсудлива учениця з високими 

інтелектуальними здібностями, креативним  

мисленням -  Трубко А.М., яка працювала 

секретарем навчальної частини. 

Черняк О.Ю., отримавши робітничу 

професію «Лицювальник-плиточників», 

залишилась працювати майстром виробничого 

навчання. Наполеглива, трудолюбива, 

вимоглива до себе і до інших – очолила 

колектив майстрів у 2017 році.  

У 2002 році диплом за професією «Кухар», 

«Кондитер» у нашому закладі освіти отримала 

Сердюк О.І. і в 2011 році стала викладачем 

професійно – теоретичної підготовки, сьогодні 

працює майстром виробничого навчання, 

продовживши справу матері, Сердюк Тетяни 

Олексіївни, яка, володіючи високим 

потенціалом знань і практичних навичок,  

протягом 13 років навчала майбутніх молодих 

робітників сфери послуг.  

У 2007 році, ставши майстром виробничого 

навчання лицювальників – плиточників, справу 

мами, Каліненко В.О., продовжила донька,  

Оксана Володимирівна, випускниця нашого 

училища.

Життя сім’ї Русанової О.І. нерозривно 

пов’язане з освітою. У 80-роках минулого 

століття започаткувала вона  цю династію  і 

майже  40 років її життя пов’язане з професією 

педагога. Починала як вчитель української 

мови та літератури, а з 1984 року працює у  

професійно-технічних закладах міста. Стаж її 

роботи в нашому училищі 16 років, більшу 

частину з яких Ольга Іванівна є методистом. ЇЇ 

естафету підхопила донька: тендітна, 

толерантна, ініціативна Олена Анатоліївна, 

закінчивши училище, здобула вищу 

педагогічну освіту і повернулася соціальним 

педагогом. Вона завжди в колі вихованців, 

допомагає соціально незахищеним учням та 

підтримує дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Якщо вдома педрада і всі розмови тільки про  

училище та учнів, якщо професія  педагога 

стала сенсом життя - йдеться саме про  сім’ю 

Петренко Т.О., до речі, її донька Юлія теж є 

випускницею училища. Трудовий стаж Тамари 

Петренко в закладі освіти складає 30 років, з 

них 12 – вона заступник директора з навчально-

виховної роботи. Турбота про учнів, організація 

дозвілля молоді – пріоритет її роботи. Часто не 

залишається часу на власну родину, але її душа 

наповнюється теплом, радіє кожному успіху у 

вирішенні дитячих проблем.  

Звичайно, на передодні ювілею згадуються ті 

педагогічні працівники, завдяки яким писалася   

історія закладу. Молоді сім’ї Гребченка С.П., 

Каліновського А.Г., Герасименка О.Г., 

прийшовши до закладу після закінчення 

Конотопського індустріально-педагогічного 

технікуму, працювали з ентузіазмом, 

удосконалюючи свій професіоналізм і готуючи 

кваліфікованих робітників. 

 До розпочатої  справи в різні роки 

долучилися сім’ї працівників  Чемолосова 

В.С., Власенка Л.А., Люботи І.І., Зінчук Н.П., 

Салій С.М., Прядка О.О., Кіхтенка М.В., 

Ганицького О.О., Петренка С.М. 

Створювали та удосконалювали систему 

освітнього процесу закладу заступники 

директора з навчально-методичної роботи  

Завгородній В.С., Чала Н.К., Уколова Н.В. 
(працювали на посаді майже по 15 років). 

Більше 20 років віддала навчальному закладу 

головний бухгалтер Суворіна Л.І. 

Пишаємося тим, що саме з нашого училища 

розпочинався кар’єрний ріст успішних сьогодні 

Ярмарок професій 
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фахівців: Дашутіна Г.П., Зайця В.В., 

Неселевського О.Б., Сєрих О.М., Голосної 

К.А., Яременка І.М., Василенко О.В. 

Показником високої працездатності 

колективу є те, що сьогодні  в закладі 

працюють педагоги, які мають педагогічне 

звання «відмінник освіти», «старший 

викладач», «викладач-методист», «майстер 

виробничого навчання І та ІІ  категорій». Усіх 

їх об’єднує любов до своїх вихованців, високе 

почуття обов’язку, відданість справі, якій 

служать.  

Наше училище є багатопрофільним закладом 

освіти, де чільне місце займають професії 

будівельного профілю. Досвідчені майстри 

педагогічної справи – Германа І.І., Омарова 

В.Б., Волкова Р.П., Пилипенко Є.І., Темчеко 

В.А. – формують професійні компетенції 

майбутніх будівельників. Креативний підхід 

майстрів виробничого навчання харчових 

технологій (Колодка Л.М., Набока О.О., 

Скрипка О.І.), викладач Залозна Т.М. 

забезпечує високий рейтинг випускників на 

регіональному ринку праці. 

З 2017 року училище долучилося до 

підготовки фахівців будівельної галузі за 

дуальною формою навчання. Цьогоріч 

будівельні організації поповнили 20 

компетентних професіоналів за професією 

«Лицювальник-плиточник».  

Також за дуальною формою навчання 

плануємо розпочати в новому навчальному році 

підготовку робітників за професією 

«Електрогазозварник».  

Протягом останнього десятиліття особливим 

попитом користуються професії енергетичного 

та матеріалообробного профілю, якісну 

підготовку яких забезпечують Купіна Т.С., 

Кочмак О.І., Прядко О.О., Овчаренко Л.М.  

Якість загальноосвітньої підготовки 

забезпечує неординарний підхід викладачів до 

освітнього процесу, які протягом всієї історії 

закладу формують не тільки предметні 

компетенції, а й особистість молодої людини. Я 

вдячна всім, хто причетний до цієї важливої 

місії: Лямцеву Л.І., Пилипець Н.І., Середі Н.І., 

Сергієнко Н.В., Люботі Н.М., Рудик В.М., 

Кривенко Н.М., Тахтай І.Є., Салій О.М.  

Очолюють підрозділи закладу освіти 

заступники директора з навчально-виробничої 

роботи Ганицька О.О., з навчально-методичної 

– Сорокіна Т.В., з навчально-виховної – 

Петренко Т.О., головний бухгалтер –          

Сєдих С.О., які створюють умови для 

конструктивного вирішення завдань 

сьогодення.  

Центром методичної роботи є педагогічний 

кабінет, вся робота якого спрямована на 

поглиблення професійної ерудиції 

викладацького складу, пошук нових прийомів і 

засобів навчання та використання на практиці 

новітніх технологій. 

Забезпечують добробут вихованців 

працівники виховної та господарської частини 

шляхом створення сприятливих умов у 

гуртожитку, їдальні, бібліотеці, спортивній та 

актовій залі: Бондарєва М.В., Кривець О.М., 

Моісєєнко Н.О., Кривцова В.В., Садовнича 

С.Г., Горбунова І.І., Тимошевич К.П. 

Позаурочна робота заповнює дозвіллєву 

діяльність учнів через гуртки, художню 

самодіяльність, спортивні секції. 

Протягом 10 років Волкова Р.П. та Малес 

В.Г. навчають будівельній справі учнів з 

особливими освітніми потребами. За 9 років 

нашими випускниками стали 99 дітей даної 

категорії. Більшість із них працює за 

отриманою професією в державних та 

приватних організаціях. 

Особисто я горджуся тим, що доля 

подарувала шанс очолювати такий колектив, 

примножувати його традиції і здобутки. 

Зусилля  кожного спрямовую на підготовку не 

просто фахівця, який володіє професійними 

знаннями і навичками праці, а спеціаліста – 

діяча, соціально – мобільну особистість, яка 

вміє працювати з людьми, може бути здібним 

організатором, не байдужим до громадського 

життя, здатна захистити власні інтереси, 

інтереси свого колективу.  

Свято 45-річчя – це свято, коли учень, 

випускник, викладач, співробітник нашого 

колективу, кожна людина, хто серцем і душею, 

долею і своїми справами долучився до цього 

успішного закладу освіти, почуває себе членом 

однієї великої родини, ім’я якої – Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище. 

 

Віталія Камишанська 
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Історія закладу - доля кожного 
 

Минають літа, каштановим цвітом 

осипаються весни, жовтогарячими барвами 

майорять осені, а Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище ось уже сорок п’ять 

років гостинно відчиняє двері для всіх, хто 

приходить сюди.  

Цей заклад освіти заслужено увійшов до 

числа провідних професійно-технічних закладів 

України і нині примножує позитивний імідж 

нашого краю в Україні і світі. 

Осінь 2018-го для педагогічного колективу 

училища запам’ятається не лише Днем знань, 

Днем працівника профтехосвіти, а ще й 45-

річницею від дня заснування навчального 

закладу. 

Нині, на порозі свого ювілею, Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище 

збираєте плідні ужинки багатогранної 

невтомної творчої праці. За ці роки тисячі 

дитячих душ сформувалися та були зігріті 

теплом небайдужих сердець, адже колективу 

завжди притаманний високий професіоналізм, 

доброта та чуйне ставлення до людей. 

45 років – це час підбивати підсумки, 

озирнутися назад і згадати тих, хто стояв 

біля витоків створення  закладу освіти, хто 

день за днем, рік за роком крокував 

освітянською нивою. 

Говорять, що історію творять люди, які 

живуть і працюють поряд із нами. Сьогодні 

особлива шана тим, хто закладав фундамент 

успіху й професійного зростання, хто вклав у 

розвиток училища свої душу, талант педагогів, 

керівників. 

 

 
 
 

Робив так, щоб 
людям було добре 

 

 
У народі кажуть, що щастя людини не має 

виміру. Проте щасливцями долі вважають тих, 

хто зумів побачити й розкрити свій талант, 

несучи при цьому людям добро і не вимагаючи 

нічого натомість. 

Серед таких людей – Сергій Павлович 

Гребченко. 

На все життя запам'ятав слова матері, 

сказані, коли він вирушав з рідного дому на 

навчання до районного центру:«Роби так, щоб 

людям, які тебе оточують, було добре». 

Усі його життєві дороги пов'язані з рідним 

краєм. Закінчив Тростянецьке ФЗУ, отримав 

професію столяра ІV розряду, потім навчався в 

Конотопському індустріально – педагогічному 

технікумі. У трудовій книжці Сергія Павловича 

останній запис про влаштування на роботу 

значиться датою: перше серпня 1974 року. 

Плинув час, мінялися назви навчального 

закладу, накопичувався досвід у небайдужої 

людини, котра всім серцем сприймала і радощі, 

і негаразди своїх вихованців. Сходинка за 

сходинкою піднімався Сергій Павлович до 

успіху. Працював і старшим майстром, і 

заступником директора з навчально – 

виробничої роботи. Свій життєвий досвід та 

професійні знання більше 40 років він 

передавав уже й онукам своїх перших учнів. 

За успіхи у вихованні молодого покоління 

його ім'я у 1982 році заносилося на Дошку 

Пошани Ковпаківського району м. Сум. У 2009 

році Сергію Павловичу вручено Почесний Знак 

«За вагомий внесок у розвиток професійної 

освіти». Він має грамоти Міністерства освіти і 

науки та управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації.  

Нині Сергій Павлович на заслуженому 

відпочинку, та до нього можна завжди 

звернутися за порадою, ніколи не відмовить і 

допоможе. 

 

 
 
 

З вогником у серці 
 

 
Доля... У кожного вона своя. ЇЇ можна 

порівняти з рікою: то тихою, то бурхливою, то 

повноводною, то мілкою. Кожен сам обирає 

собі шлях, яким "приборкує” свою долю: один 
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пливе за течією, інший вступає в боротьбу зі 

стрімкими потоками життя. В одного – це 

бурхливий потік, в іншого – тиха, мілка степова 

річечка. У цієї жінки ріка життя - повновода і 

могутня. 

Свій трудовий стаж майстра виробничого 

навчання Волкова Раїса Панасівна розпочала 

у далекому 1970 році. Після закінчення 

індустріально-педагогічного технікуму, що у 

Воронезькій області, отримала направлення до 

м. Суми, як молодий спеціаліст. Дуже 

хвилювалася, коли їхала сюди на роботу. Та 

хвилювання були даремними. З перших днів 

Раїса Панасівна закохалася у місто над Пслом, 

тут зустріла свою долю. Весела вдача, добра 

душа та відповідальне ставлення до роботи 

завжди цінували в ній колеги. 

Десять років працювала молода майстриня у 

СПТУ № 12, готувала кваліфікованих 

робітників з професій «Маляр», «Штукатур», 

які були дуже потрібні на новобудовах міста. З 

1980 року і до сьогодні Раїса Панасівна на тій 

же посаді, але уже в Сумському 

міжрегіональному ВПУ. Це про неї колись 

написали в газеті «Строитель» (1992р.): 

«Ділова, сувора, вимоглива і чуйна, не 

залишить без уваги жодної похибки своїх 

дівчаток. Її група завжди дружна, сильна».  

Сьогодні скроні цієї жінки припорошила 

сивина, та вона і надалі свою трудову 

діяльність присвячує підготовці молодих 

будівельників, прививає самостійність, дає 

перші уроки професійної майстерності, по-

материнськи ставиться до кожного свого 

вихованця. 

 

 
 

Вона не з тих, 
хто відступає 

 

 
Є люди, зустріч з якими залишається в 

пам’яті на довгі роки. Спілкування з ними 

приносить задоволення, бо багато цікавого 

вони можуть розповісти. До таких людей, які 

присвятили свою професійну діяльність 

підготовці кваліфікованих робітників, належить 

і Валентина Санаївна Кутас. Освіту здобула в 

технікумі електронних приладів м. 

Орджонікідзе (нині м. Владикавказ). 14 серпня 

1975 року розпочала вона свою трудову 

діяльність в СПТУ №16 лаборантом спочатку 

фізики, а потім хімії. Через два роки набрала 

групу юнаків на спеціальність електромонтерів. 

Навколо було багато скептиків, які говорили, 

що в роботі з юнаками потрібен чоловічий 

характер, мовляв, жінці це не під силу. Та 

Валентина Санаївна не з тих, хто відступає. Без 

сумніву, було важко, та крок за кроком вона 

йшла до сердець своїх вихованців. Нині навіть 

важко перерахувати, скільки випускників було 

у її трудовій біографії. Та, як не дивно, про 

кожного вона може розповісти багато цікавого. 

В училищі групи, де вона була майстром 

виробничого навчання, називали «санаївці». 

Нині її вихованці працюють у різних куточках 

країни. 

Сходинки до майстерності долалися 

поступово, щоденно, наполегливо, уже й 

скептики погодилися, що цій жінці усе під 

силу. Тому зрозуміло: знак «Відмінник освіти 

України» - це заслужене визнання жінки, яка 

все своє трудове життя віддала підготовці 

молоді чоловічої професії - слюсар КПВіА.  

Нині Валентина Санаївна на заслуженому 

відпочинку та продовжує працювати в училищі, 

бо без галасливої учнівської молоді просто не 

уявляє свого життя. 

 

 
 
 

Закохана у 
професію та молодь 

 

 
Учительська доля складається з декількох 

чинників, серед яких головним є результат 

педагогічної діяльності. У доробку цього 

викладача немає «браку», тому що цей педагог 

своїм професійним кредо обрала благородне 

прагнення зростити в молодій людині 

особистість. 

 Тамара Семенівна Купіна - зразок для 

наслідування для викладачів та учнів нашого 

училища.  
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У СПТУ № 16 вона почала працювати після 

закінчення Комунарського гірничо-

металургійного інституту в 1978 році 

викладачем креслення. Людина, закохана у 

свою професію і дітей. Вона переконана, якщо 

справа, яку ти робиш, твоя улюблена, то ніякі 

негаразди не мають значення. З перших днів 

своєї професійної діяльності і до сьогодні 

Тамара Семенівна наполеглива і вимоглива, 

увесь час знаходиться у творчому пошуку 

нових форм і методів роботи. На її заняттях 

працюють навіть шибайголови, бо завжди на 

вихованців чекає щось цікаве, захоплююче.  

За багаторічну і плідну роботу у 1998 році їй 

присвоєно почесне звання «Відмінник освіти 

України».  

З 2001 року Тамара Семенівна викладає 

технологію зварювальних робіт. Вона - 

спеціаліст вищої категорії, має педагогічне 

звання «викладач-методист». Педагог уміло 

ставить на крило і молодих колег, і учнів. Коли 

ж чиїсь крила не справляються з польотом, 

завжди підтримає, допоможе, вселить віру у 

власні сили. Скільки їх сьогодні йдуть по 

життю впевнено, дякуючи за це досвідченому 

педагогу. 

Щоранку з посмішкою на вустах, 

доброзичлива поспішає Тамара Семенівна до 

училища, щоб віддавати часточку своєї душі 

колегам і учням, бо у цьому для неї сенс життя. 

 

 
 

Серце віддаю дітям 
 

 
 Кожен із нас на своєму шляху зустрічає 

чимало вчителів. Одних ми любимо, на деяких 

ображаємося, та, мабуть, усі запам’ятовуються 

з повагою. Але є такі вчителі, образ яких ми 

носимо в серці все життя. Це такі педагоги, які 

дали нам не просто знання, а навчили нас жити, 

любити й працювати. Про них кажуть: «Ці 

вчителі від Бога». Таким викладачем була в 

училищі Тамара Михайлівна Цимбал. 

З року в рік віддавала вона свої знання і 

душевне тепло учням, крок за кроком вела їх 

життєвою дорогою, застерігаючи від помилок, 

підтримуючи у випробуваннях, радіючи злетам 

і перемогам вихованців. 

У СПТУ № 16 Тамара Михайлівна почала 

працювати практично з першого дня (з 1973 

року) його заснування. Викладала українську 

мову та літературу. Любов до учнів була 

природною потребою її життя, адже діти 

фальші не терплять. Повага - одна із складових 

частин роботи педагога. У кожному учневі вона 

бачила особистість, ніколи не ображала і не 

принижувала, плекала любов до рідного слова, 

українського народу, Батьківщини.  

За творчу працю вона нагороджена 

Грамотою Міністерства освіти України, знаком 

«Відмінник народної освіти».  

Сьогодні, коли «літа на зиму повернули», 

Тамара Михайлівна згадує зі світлим щемом, з 

оптимістичною ностальгією роки молодості, 

коли жила й працювала за ініціативою серця, 

сповна віддаючись улюбленій справі. Вона і 

дотепер цікавиться життям училища, якому 

віддала майже 35 років свого життя.  

 

 
 

Її покликання-
зростити достойну  

зміну 
 

 
Майстер виробничого навчання – не 

професія, це – доля. Складна, неспокійна , але 

справжня і єдина на все життя. Обранцями 

такої долі можуть стати тільки найкращі. Бо 

майстрові необхідні мудрість і серйозність, 

безмежна доброта і сувора вимогливість, 

принциповість і лагідність. Саме такою і є 

Валентина Гаврилівна Малес. 

 Зовсім юною розпочала вона свою трудову 

біографію майстра виробничого навчання з 

професії «Маляр», «Штукатур». Закінчивши 

десятирічку, у 1970 році пішла навчатися до 

СПТУ № 6, здобула робітничу професію і з 

1973 року залишилася працювати майстром. 

Протягом десяти років удосконалювала свою 

професійну майстерність, вчилася сама і вчила 

інших. Була у її трудовій біографії і робота у 

«Сумпромбуді» маляром протягом двох років. 

Та зрозуміла, що не може без спілкування з 

учнями. Тому у 1985 році повернулася до 
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роботи майстра виробничого навчання, але уже 

в СПТУ №16. Працювала в ньому і 

нормувальником, і старшим майстром.  

Ось уже 33 роки Валентина Гаврилівна 

навчає юні покоління будівельників азам 

професії. Головне у її роботі – створити у 

навчально-виховному процесі умови для 

формування особистості кожного вихованця. 

Завжди спокійна, врівноважена, послідовна у 

своїх діях, вона знаходить індивідуальний 

підхід до своїх учнів, підтримує добрим 

словом, материнською порадою. 

 

 
 
 

Педагог - гуманіст 
 

 
Життя людини багатогранне і цікаве. У 

ньому зустрічаються хвилини радості і розпачу, 

будні і свята. Незважаючи на випробування, які 

випадали на долю Валентини Олександрівни, 

вона завжди була переможцем у всіх життєвих 

ситуаціях. 

І сьогодні, коли згадуєш цю чудову жінку, на 

душі стає радісно і приємно.  

Каліненко Валентина Олександрівна, 

майстер виробничого навчання, пропрацювала 

в училищі близько 30 років. Майже 15 років (з 

1984 року) готувала фахівців для будівельної 

галузі. Потім пройшовши перекваліфікацію, аж 

до 2016 року  готувала працівників сфери 

послуг, навчаючи майбутніх продавців не 

тільки професійним навичкам, а й культурі 

обслуговування. 

Вона незламна духом, сильна волею, 

наполеглива працею, неповторна, чарівна, 

ніжна. Взаємовідносини Валентини 

Олександрівни з учнями в повній мірі можна 

було б віднести до педагогічної співдружності, 

їх відрізняє справжній гуманізм, повага до 

особистості кожного учня.  

Наш заклад пишається тим, що в ньому 

працювала така чудова жінка-майстер. 

 

 
 
 

Добра господиня 
кухні 

 

 
 

Слово «творчість» одного кореня із словом 

«творити», тобто вкладати свої здібності, 

можливості, хист у якусь справу. 

Кожна людина приходить у світ з цією 

місією, адже в кожній закладено це велике 

призначення. 

Найголовніше – щоб людина любила свою 

професію. Своє покликання Ніна Павлівна 

Трофименко знайшла в приготуванні смачних 

страв для учнів нашого училища, бо працює в 

ньому із 1975 року. 

Щоранку вони привітно вітаються з нею на 

порозі навчального закладу і з нетерпінням 

чекають обідньої перерви, щоб скуштувати 

смачні страви кухаря.  

Минають роки, а вона залишається 

незмінним працівником їдальні: умілою, 

відповідальною, чуйною і доброю господинею 

кухні. 

Долі цих людей дуже схожі, бо їх трудовий 

стаж більшістю збігається із віком училища, 

декілька десятиліть вони жили інтересами 

його колективу, закладали підвалини успіху, 

разом раділи досягненням колег, підтримували 

у складних життєвих ситуаціях та вітали з 

сімейними святами, осучаснювали освітній 

процес, вкладали часточку власної душі у 

виховання учнів, а потім і їх дітей.  

Тому сьогодні особлива шана і вдячність за 

подвижницьку працю на ниві профтехосвіти 

ветеранам праці, тим, хто на заслуженому 

відпочинку і тим, хто продовжує передавати 

молодому поколінню свої знання та досвід, 

допомагає знайти своє місце в бурхливому 

сьогоденні, формує майбутнє Української 

держави. Це дає надію на те, що серце 

училища, незважаючи на зміну часів, епох, 

поколінь, іще довго битиметься в унісон з 

часом. 

 

Ольга Салій  
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Моя професійна Альма-матер 
Восени 2018 року виповнюється сорок п"ять  літ навчальному закладу, що 

став навіки рідним для багатьох педагогів та учнівських поколінь – ДНЗ 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище»! 
За ці роки училище  випустило з рідних стін чимало талановитих 

вихованців, які понесли в широкі світи зерна добра, справедливості, 

духовної краси, професійних умінь та знань та стало першою кузнею 

педагогічного досвіду для багатьох майстрів виробничого навчання, 

викладачів, керівників. 

І де б вони не були, за їхніми плечима, як вірний янгол, стоїть 

професійна Альма-матер зі своїми мудрими порадами, доброю наукою. 

Повертаюся думкою сьогодні до рідного порога і я. Мій шлях у світ 

професійно-технічної освіти розпочинався звідси… 

І хоча давно збігли роки моєї молодості, і вже сивина криє голову, хоча за плечима – багато 

пройдених доріг та випробувань, я знову із задоволенням уявляю себе замріяним молодим 

педагогом, котрий після закінчення Глухівського педагогічного інституту приїхав до м. Суми 

підкоряти педагогічний Олімп та вчитися педагогічної майстерності в  досвідчених наставників. У 

далекому 1983 році, після проходження військової служби, з легкої руки тодішнього директора 

училища Кузнецова В.М., я з головою пірнув у вир профтехосвітянських буднів. Майстер 

виробничого навчання, голова учнівського профспілкового комітету, заступник директора з 

навчально-виховної роботи… А поруч прекрасна команда педагогічних працівників, наставників. 

Почуваюся й досі їхнім вірним учнем і тішуся думкою, що моя стежина у світ широкий 

прослалася саме від порога Сумського професійно-технічного училища № 16. Саме тут я отримав 

установку на перемогу, на віддану справі, наполегливу працю, що уможливлює успіх. Гортаючи 

сторінки пам’яті, зазираю у минуле училища. Яке багатогранне, повнокровне його життя, яке 

розмаїття талантів, творчих ідей та сміливих рішень знаних не лише в місті, а й по всій Україні. 

Вірю, що все одно тут залишається незмінним дух взаємоповаги й радісної співпраці, 

відповідальності й дисципліни, людинолюбства, довіри та дружби між педагогами й учнями, 

єдності колективу й поваги до кожного його члена. Вірю, що й досі тут радо вітають сміливе 

експериментаторство, пошук нових підходів до навчання та виховання учнів… Це ті ідеали, на 

яких зросло моє покоління і які не втратили своєї актуальності й донині, тож переконаний, що 

колектив училища свято береже та розвиває їх відповідно до вимог нового часу!  

Дорога моя професійна Альма-матер! Щиро вітаю тебе з ювілеєм. Нехай буде завжди 

згуртованим твій колектив, розквітають і множаться таланти, зростає твій престиж і лине 

по всій Україні твоя слава! 

Вітаю Вас, колеги! Висловлюю Вам щиру вдячність за подвижницьку працю на ниві 

профтехосвіти. Ви передаєте молодому поколінню свої знання та досвід, допомагаєте знайти 

своє місце в бурхливому сьогоденні, формуєте майбутнє Української держави. У цей день 

прийміть щирі слова подяки за щоденну напружену працю, за відданість своїй справі, хай 

рясніють сходами засіви мудрості знань. 

Учням бажаю успіху в оволодіванні професією, нових звершень і перемог, життєвої 

енергії, високих професійних досягнень, злагоди і благополуччя. 

Говорять, що історію творять люди, які живуть і працюють поряд з нами. Особлива 

увага людям, які вклали в розвиток училища свої душу, талант організаторів, майстерність 

педагогів, мудрість керівників. 

Минають літа, каштановим цвітом осипаються весни, жовтогарячими барвами 

майорять осені, а училище красиво і гордо живе у місті. Ось іще одне ювілейне свято стало 

спогадом. Так живи і процвітай, наше рідне училище, ще довгі роки! 
 

              З повагою  

Олександр Сєрих 

Якби мене 

запитали 
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Колись я там працювала… 
 

      Якби мене запитали, чи задоволена я своїм 

стартом у житті? Я б відповіла: «ТАК». 

Закінчивши педагогічний інститут, зовсім юною, 

молодою дівчиною, стояла на роздоріжжі своїх 

думок.  Рішення розпочати трудову діяльність у 

професійно-технічному навчальному закладі було 

свідомим. Але шкодувати аніскільки не 

прийшлося.  

       Професійно-технічне училище № 16, а нині 

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» став воістину 

гарним стартом у моєму  житті.  

      Колись я  там жила, працювала. А тепер воно живе в мені тихо і непомітно, але завжди 

присутнє в моїй пам’яті і готове зринути в будь-яку хвилину.  

     У роботі непомітно промайнули 5 років. 

     Молода, амбітна, сповнена енергії, наполегливо крокувала коридорами училища. Здобувала 

величезний досвід роботи з молоддю. Так ніби просто і легко, але було  по-різному. Щось одразу 

вдавалося, до чогось треба було пройти через перешкоди. Думала, що як  би не було, а уроки 

англійської мови учням професійного закладу теж знадобляться.  

    Плинув час, минали роки, приходили інші учні… Інтерес до справи викликав ще більше 

задоволення. Проживаючи в гуртожитку, проникалася  проблемами учнів, жила їхнім життям, 

раділа їхньому успіху, вболівала за кожний їхній результат.  

      Цінні поради мудрих наставників надихали на нові починання, вселяли віру в свої сили. 

Пишаюся, що мала таких справжніх учителів, друзів, порадників, як Т.М. Цимбал, Н.І. Пилипець, 

Н.М.Любота. Адже їхні слова спливають у пам’яті й досі як урок, як настанова, як просто добра 

порада. 

   Тоді в колективі і робота, і спілкування, і відпочинок злилися воєдино і залишили після себе 

спогади на все життя.     

     Для мене ти, ПТУ № 16, стало справжньою кузнею досвіду, друзів,  з якими й досі йдемо по 

життю. 

Шановні колеги! 

Ви прийшли до ювілейної дати в період золотавої осені. 

Нехай збігають роки, а Ваш заклад і надалі йде пліч-о-пліч 

 з молодд. Вдячних  і талановитих вам учнів . 

Бажаю, щоб у Ваших стінах завжди народжувалися  успішні фахівці.                     

 Вірю, що Ваша професійна діяльність буде пошанована державою, колегами, однодумцями. 

Зичу Вам креативних педагогічних ідей, наповнених добрими справами,  цікавими подіями.. 

Миру Вам, благополуччя, міцного здоров’я   і добра! 

Безхмарних і благословенних Вам днів! 

                                                               З повагою 

                                                               Оксана Василенко 

  

Якби мене 

запитали 
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Креативно мислячий керівник- менеджер освіти 
 

Ранок. По території закладу освіти 

впевненою ходою йде усміхнена, елегантна 

жінка. Хазяйновито оглядає клумби, привітно 

вітається з колегами, учнями, бажаючи їм 

доброго дня. Це директор – Камишанська 

Віталія Олексіївна.  
Кар’єрний ріст її почався в  СПТУ № 16  у  

1997 році, куди вона прийшла за порадою 

батька  майстром виробничого навчання у 

групу майбутніх будівельників.  

Запитала якось у неї: «Як сталося, що ви 

пов’язали своє життя з професійно-технічною 

освітою?» Задумавшись лиш на мить, відповіла: 

«Коли мій юнацький 

максималізм досяг апогею, 

батько сказав: «Доню, пам’ятай, 

людина починається з освіти, її 

рівень визначає наш успіх у 

майбутньому». 

У сім’ї Віталії чотири 

покоління будівельників. Бабуся, 

Ганна Митрофанівна, мама, 

Варвара Костянтинівна, Віталія 

та її донька Валерія першу 

професійну освіту здобули у 

Сумському будівельному 

коледжі. Добре пам’ятає Віталія 

прогулянки містом  із бабусею 

до новобудов: готель «Суми», 

житлові масиви на Харківській, театр драми ім. 

М.С. Щепкіна тощо. Тоді і зародилася мрія - 

продовжити династію будівельників. 

За 21 рік роботи в училищі Віталія пройшла 

серйозну школу професійного росту. Вчила  

будівельній справи учнів і одночасно 

переймала досвід у метрів педагогічної справи.  

Закінчила Глухівський державний педагогічний 

університет. 

У 2006 році на всеукраїнському конкурсі 

фахової майстерності серед майстрів 

виробничого навчання в номінації 

«Облицювання з використанням матеріалів 

Cerezit» Віталія Камишанська посіла І місце у 

заключному етапі. 

 ЇЇ уміння об’єднувати  навколо себе людей, 

знаходити оптимальні шляхи у вирішенні 

поставлених завдань стали вагомим фактором 

при призначенні старшим майстром. На цій 

посаді Віталія Олексіївна працювала 8 років. 

Інноваційні процеси в освіті потребували нових 

ґрунтовних знань у роботі керівника 

виробничого підрозділу, тому вона продовжила 

навчання у Сумському ОІППО, отримала 

диплом магістра у 2013 році. У 2011 році стала 

заступником директора з навчально-виробничої 

роботи. Долучилася до реалізації українсько-

німецького проекту «Професійна освіта в 

будівельній галузі України», пройшла 

стажування в Німеччині у 2014 році. 

Уже майже рік - директор                          

ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ». Роки 

наполегливої роботи в училищі для Віталії були 

і складними, і успішними; потребували  і 

життєвої мудрості, і 

витривалості, і справедливості, і 

згуртованості колективу. Вона є 

ініціатором і активним 

учасником науково-практичних 

конференцій, семінарів, 

міжнародних освітянських 

виставок. Віталія Олексіївна 

підтримує налагоджені мости 

попереднім керівництвом з 

соціальними партнерами, 

пропонуючи їм нові умови 

спільної діяльності з підготовки 

конкурентоспроможних 

робітників. 

За особистий вклад у 

створення інноваційного навчального 

середовища Віталію Олексіївну відзначено 

Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України (2006), неодноразово - 

грамотами Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА. У 2013 році вручено премію 

імені Антона Семеновича Макаренка Сумської 

обласної державної адміністрації. 

Добра і чуйна, відверта і толерантна, 

зосереджена і вдумлива, рішуча і наполеглива - 

ось такий наш лідер - директор Віталія 

Камишанська, яка має енергію дерзання і 

творіння та  далекоглядні плани, спрямовані на 

удосконалення підготовки професійних кадрів. 

А це, звичайно, чимала складова успіху. 

 Колектив училища від усієї душі бажає 

директору, Віталії Олексіївні, міцного здоров’я, 

невичерпної життєвої енергії і творчих 

звершень. 

Ольга Русанова 
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Соціальне партнерство-унікальна взаємодія  
успішних фахівців 

 

Нині актуальним є питання підвищення 

привабливості системи професійно-технічної 

освіти для потенційних інвесторів і соціальних 

партнерів. Тому намагаємося повніше 

врахувати вимоги роботодавців, швидко 

реагувати на зміни ринку праці. Зберігаємо 

партнерство й цінуємо допомогу та підтримку 

кожного. 

Першим соціальним партнером колективу 

СПТУ № 16 було базове підприємство трест 

«Сумхіммашбуд» комбінату «Сумпромбуд», а 

з 1986 року – Сумський домобудівний комбінат 

– нова  на той час організація великого 

панельного будівництва. Співпраця з 

будівельною організацією міста була 

взаємовигідною: в училищі здійснювалась 

підготовка робітничих кадрів, а базове 

підприємство забезпечувало якісну виробничу 

практику, працевлаштування та ще й надавало 

житло педагогічним працівникам. Саме тоді 

було  побудовано на території училища 5-ти 

поверховий житловий будинок. Скільки 

вдячних мешканців і нині проживають у ньому! 

Зростають на вулицях рідного міста великі й 

малі будівлі, дитячі майданчики та зони 

відпочинку – це плід нелегкої праці наших 

учнів-майбутніх будівельників-під мудрим 

наставництвом досвідчених майстрів, колишніх 

випускників закладів системи ПТО. 

Керівники будівельних підприємств та 

організацій Сум всіляко підтримують, 

допомагають нашим учням стати справжніми 

професіоналами своєї справи. Саме вони 

забезпечують учнів робочими місцями для 

організації уроків виробничого навчання та 

виробничої практики, надаючи можливість 

працювати із сучасним інструментом, 

використовувати нові технології в будівництві. 

За сприяння керівництва фірми «Декор 

Фасад Суми» проведено майстер-клас за 

темою: «Декоративні штукатурки і 

фарби«VISAGE» для  викладачів та майстрів 

виробничого навчання нашого закладу.  

Спеціалісти розповіли та продемонстрували 

нову лінію декоративних штукатурок і 

фарб«VISAGE» завдяки якій можливо створити 

візуальний ефект фасаду із каменю, дерева чи 

металу. Викладач професійно-теоретичної 

підготовки Темченко В.А., майстер в/н 

Пилипенко Є.І.. провели майстер-клас з 

оздоблення приміщень штукатуркою 

«VISAGE», а учні І-ІІІ курсу не тільки 

розширили знання про сучасні будівельні 

технології, але й особисто формували практичні 

компетентності щодо оздоблення приміщень 

штукатуркою«VISAGE». 

З метою підвищення інтересу до обраної 

професії для учнів організовуються екскурсії на 

будівельні майданчики. Завдяки співпраці з 

будівельними організаціями, учні забезпечені 

роботою, згідно з державними стандартами та 

навчальними планами.  

Наші учні добре розуміють, що навчання – 

то головне на даному етапі, адже сильний 

конкурентоспроможний працівник повинен 

мати досвід, тверді практичні навички,щодня 

удосконалюватися, враховуючи розвиток 

інновацій. 

Цим ми завдачуємо нашим постійним 

соціальним партнерам: ТОВ «Трест 

Сумжитлобуд», ТОВ БВК «Федорченко», 

ТОВ «Опорядбуд – 2», ВАТ «Сумбуджонтаж-

1», ВК ПФ «Меліса» та іншим. 

Реформування системи підготовки майбутніх 

робітників спонукало і до інтенсивного 

впровадження інновацій у педагогічну 

діяльність колективу.  

Несподівано для всіх нашим новим 

соціальним партнером став Навчально-

практичний центр з упровадження 

інноваційних технологій у будівництві, 

відкритий у 2012 року на базі закладу. Це дало 

можливість використати значні кошти на 

удосконалення навчально-матеріальної бази 

професій, осучаснення освітнього процесу 

ком’ютерною технікою, оновлення актової 

зали, холів, кабінетів закладу.  

 За три останні роки працівниками  

навчально-практичного центру підготовлено 

1013 осіб, з яких 639 учні ПТНЗ, 114 – майстри 

виробничого навчання, 106 – викладачі 

професійно-теоретичної підготовки, 65 – 
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робітники будівельних організацій, 89 осіб із 

числа незайнятого населення та за 

індивідуальним замовленням. За три роки 

працівниками Навчально-практичного центру 

надано додаткових освітніх послуг на суму 

понад 486 тис. гривень. 

Сьогодні НПЦ є центром співпраці із 

провідними компаніями України і не тільки. 

У рамках роботи центру у 2017 році 

проведено конструктивну зустріч педагогічних 

працівників, роботодавців та торгівельної 

компанії «SCANMIX-UKRAINE», обговорено  

питання щодо  подальшої співпраці в 

підготовці компетентних робітників 

будівельної галузі. 

Представниками компанії «Siniat» з метою 

підвищення технологічної обізнаності щодо 

асортименту будівельних матеріалів на базі 

навчально-практичного центру проведено 

семінар-тренінг на тему «Асортимент 

товарів та технології використання ТМ 

PLATO». Сподіваємося, що перемовини з 

керівництвом «Siniat» щодо відкриття на базі 

училища навчально-практичного центру цієї 

компанії будуть успішними. 

Уже розпочато  співпрацю з компанією  

«FEIDAL Україна»: проведено навчально-

практичний семінар за програмою «Основні 

властивості лакофарбових матеріалів ТМ 

FEIDAL». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

«Ми відчули себе справжніми працівниками, де 

люди чомусь вчаться, де підприємство 

піклується за них: досвідчені наставники, 

сучасна робоча форма, сучасні якісні 

інструменти та обладнання, задовільні умови, 

гаряче харчування. Тобто я, як майбутній 

спеціаліст, хотів, щоб моє робоче місце мало 

вигляд такого», - поділився враженнями Богдан 

Чернишов, який проходив виробничу практику 

в ВК ПФ «Меліса».  

 

 

ТОЖ ФОРМУЄМО УСПІШНИХ 

ФАХІВЦІВ РАЗОМ! 

 

 

Оксана Ганицька  
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Надійний партнер-успішний 
старт 

  

Новий виток розвитку училища 

пов’язаний із успішно започаткованою 

співпрацєю з Міжрегіональним тренінговим 

центром сучасних будівельних матеріалів 

«Хенкель Баутехнік (Україна)», який було 

відкрито вперше у ПТНЗ України на базі 

нашого училища у 2003 році. Саме співпраця з 

компанією «Хенкель Баутехнік» (Україна) за 

проектом «Технологія неперервної професійної 

освіти» дає можливість створити креативне 

навчальне середовище для кожного учня. 

Дозволяє у стислі терміни без залучення коштів 

державного бюджету ліквідувати 

невідповідність рівня і якості підготовки 

робітничих кадрів запитам роботодавців.      
Метою співпраці з компанією є всебічно 

розвинена особистість кваліфікованого 

робітника, тому щороку впроваджуємо в 

навчально-виробничий процес інноваційні 

технології. Широкий асортимент продукції 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» 

розширює вектор наших творчих пошуків і 

досягнень. 

Упроваджуючи високоякісні технології 

компанії, ми досягли значних успіхів у 

розвитку матеріально-технічної бази і в цьому 

ми завдячуємо керівництву компанії. За 

сприяння Іваній Наталії Іванівни, керівника 

відділу освітніх проектів та технічного 

навчання, навчально-методична база 

поповнилася інформаційною літературою, 

роздатковим та дидактичним матеріалом, 

наочністю. Училищу передано технiчну 

лiтерату

ру, 

плакати, 

iнструм

енти, 

будівель

ні 

матерiал

и для 

проведе

ння 

уроків 

на високому навчально-методичному рівні з 

професiйно-теоретичної та професiйно-

практичної підготовки.  

 

Міжрегіональним тренінговим центром 

проводиться навчання  учнів випускних груп 

будівельних професій з ПТНЗ Сумської області, 

майстрів виробничого навчання, викладачів, 

осіб із числа незайнятого населення. Учасники 

тренінгів, які успішно виконують тестові 

завдання, отримують сертифікати.     

Спільно з компанією, обласним центром 

зайнятості та за підтримки Департаменту освіти 

і науки Сумської обласної державної 

адміністрації плануються і проводяться курси 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації робітників будівельних професій 

на основі сучасних будівельних матеріалів та 

технологій. 

Підготовлено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільно з компанією проводимо 

науково-практичні конференції та семінари-

практикуми, лекції, майстер-класи з 

формування в учасників професійних умінь та 

соціально-особистісних якостей, які 

дозволяють реалізувати інтелектуальний 

потенціал.  

Ці заходи сприяють підвищенню 

професійної майстерності, популяризації 

фахових здобутків, обміну виробничим 

досвідом між навчально-практичними 

будівельними центрами ПТНЗ України. 

За останні роки на базі закладу 

проведені семінари для директорів професійно-

технічних навчальних закладів України 

будівельного напрямку (червень 2015р, квітень 

2016 р). 

2585 учнів навчального 

закладу; 

926 учнів ПТНЗ області; 

83 учнів з ПТНЗ України; 

25 викладачів та майстрів 

навчального закладу; 

208  педпрацівників ПТНЗ 

області; 

24 педагогічні працівники 

ПТНЗ інших регіонів України; 

903 особи з числа незайнятого 

населення; 

188 робітників будівельних 

організацій; 
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Спеціалістами компанії проведено            

23 семінари для учнів , майстрів виробничого 

навчання ,викладачів спецдисциплін та 

бригадирів будівельних бригад Сумського 

регіону. 

Ураховуючи вимоги сьогодення, 

спільно розробляємо навчальні плани і 

програми з професій «Штукатур», «Маляр», 

«Лицювальник-плиточник», «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій»,» Монтажник 

систем утеплення, « Монтажник метало 

пластикових конструкцій», зміст яких 

відповідає потребам будівельного ринку праці. 

Програми розроблені з урахуванням вивчення 

інновацій у будівельній галузі. Тематичні 

навчальні програми за будівельними 

матеріалами і технологіями від компанії 

«Хенкель Баутехнік (Україна)» розраховані на 

короткострокове навчання учнів, слухачів 

професійних (професійно-технічних)  закладів 

освіти, а також підвищення кваліфікації 

викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Одним із найефективніших способів 

моніторингу якості професійного навчання є 

конкурси фахової майстерності, які 

проводяться компанією «Хенкель Баутехнік» 

спільно з навчальними закладами. Конкурси 

сприяють виявленню та 

підтримці творчо 

обдарованої молоді в 

системі професійної ( 

професійно-технічної) 

освіти, поглибленню 

знань із сучасних 

виробничих технологій у 

сфері будівництва, 

підвищенню професійної 

майстерності та розвитку 

творчих здібностей.     
Участь у Всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності з професії 

«Лицювальник-плиточник» була успішною для 

нашого закладу. Ми посіли ІІІ місце у 

заключному етапі у 2009-2010 н.р. і ІІІ місце в 

обласному етапі у 2015-2016 н.р. На 

Всеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності з професії «Штукатур» у 2014-

2015 н.р. наша учениця посіла І місце в 

обласному етапі та була серед десяти кращих 

представників ПТНЗ України в заключному 

етапі.  

Ще одним підтвердженням вагомої 

допомоги компанії «Хенкель Баутехнік 

(Україна)» є підготовка до участі учня нашого 

училища у Всеукраїнському конкурсі 

професійної майстерності (2017 рік) який 

проводила громадська організація «Волдскіллс 

Україна». Компанія визначила експерта для 

оцінювання робіт конкурсантів з професії 

«Лицювальник-плиточник» в особі головного 

технолога Євгена Терещенка та виступила 

спонсором, забезпечивши нашого учня 

спецодягом та відповідними інструментами, 

матеріалами. Учень посів 4 місце. 

У 2008 році училище отримало від 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» 

Сертифікат, яким підтверджувалося право 

здійснювати освітню діяльність, спрямовану на 

навчальне і професійне використання 

матеріалів і технологій ТМ Ceresit.    

У  вересні 2010 року від компанії навчальному 

закладу вручено свідоцтво «Про надання 

статусу Міжрегіонального ресурсного центру 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» за 

напрямом 

«Декоративне 

опорядження 

фасадів».  

Уже два рази 

закладу за творчу 

співпрацю вручено 

відзнаку – 

Перехідний знак 

«Лідер проекту 

«Хенкель 

Академія». 

Враховуючи значимість партнерської 

співпраці ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» 

та компанії «Хенкель Баутехнік»,  

зосереджуємо і надалі спільну діяльність на 

підвищення престижу будівельника, на його 

підготовку  згідно з сучасними вимогами ринку 

праці.  
 

 
Оксана Ганицька 
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Співпраця задля професійного 
успіху 

 

Державний навчальний заклад «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» 

завжди ставив собі за мету – забезпечення 

промислових підприємств, будівельних 

організацій висококваліфікованими, 

конкурентоспроможними робітниками. На 

сьогодні проблема підготовки ініціативних, 

конкурентоздатних та професійно 

компетентних випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти є 

доволі актуальною. Адже сучасний ринок праці 

диктує свої умови: якість професійно-

практичної підготовки кваліфікованого 

робітника повинна відповідати не тільки 

вимогам освітніх стандартів, але й потребам 

роботодавця, які самостійно навчальному 

закладу вирішити важко.  

Педагогічний колектив училища чітко 

усвідомив, що найважливішим 

чинникомпідвищення якості професійного 

навчання, адаптації кваліфікованих робітників 

до нових економічних умов, закріплення їх на 

робочих місцях є тісна співпраця з 

підприємствами, установами, організаціями в 

рамках соціального партнерства. 

Більше 15 років поспіль ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» 

співпрацює в такому форматі з Концерном 

«НІКМАС».   

Сьогодні Концерн «НІКМАС» являє 

собою велику багатопрофільну компанію, яка 

об’єднує ряд підприємств, розташованих в  

Україні, Росії та Білорусі. Головним 

напрямком діяльності концерну є виробництво 

сучасного високоефективного і 

енергозберігаючого обладнання для 

промисловості та енергетики, запасних частин 

до нього, широке сервісне обслуговування, 

надання замовникам прогресивних технологій 

та інших видів робіт і послуг.  

Підприємства концерну виробляють та 

реалізують стаціонарні та пересувні 

компресорні станції та установки різних 

модифікацій, автомобільні газонаповнювальні 

компресорні станції, насосні та зварювальні 

агрегати, продукцію ливарного виробництва та 

нестандартизоване обладнання. А кадровий  

 

 

 

 

 

 

потенціал, кваліфікованих робітників, 

концерн знаходить у Сумському 

міжрегіональному вищому професійному 

училищі. 

Навчальний заклад і концерн своє 

співробітництво реалізовують у різних формах. 

Зокрема, укладений договір на співпрацю 

навчального закладу з компанією в рамках 

спільної діяльності у складі навчально-науково-

виробничого комплексу «Професіонал». 

Щорічно учні, які навчаються за професіями 

«електрогазозварник», «електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування», «слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», проходять 

виробничу практику на виробничих площадках 

підприємства; відпрацьовують окремі теми 

виробничого навчання за активної участі 

провідних спеціалістів концерну; за успішно 

виконану роботу отримують заробітну плату; 

долучаються до всіх заходів, які проводить 

підприємство для своїх працівників; по 

закінченню навчання працевлаштовуються на 

виробничих підприємствах концерну. 

Представники компанії є не лише членами 

кваліфікаційних атестаційних комісій, а й 

консультантами при виконанні пробних 

кваліфікаційних робіт. З 2018/2019 навчального 

року концерн «НІКМАС» і навчальний заклад 

заключили угоду про співробітництво з 

упровадження елементів дуальної форми 

навчання, що в більшій мірі закріпить і без того 

партнерські відносини між професійним 

училищем і підприємством.   

Не менш важливою є спільна робота 

закладу і концерну в частині популяризації 

робітничих професій у м. Суми. Це 

ознайомлення з діяльністю концерну через 

проведення екскурсій, творчих зустрічей; це 

допомога компанії в організації масштабних 

профорієнтаційних заходів, таких як «City 

Work – місто, де працюють діти», «Proffy City», 

ярмарків професій тощо; це проходження  

 

 

Виживає не сильніший і не розумніший, 

 а той, хто найкраще реагує  

на зміни, що відбуваються 

Гордон Драйден 
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педагогічними працівниками підвищення 

кваліфікації та стажування на підприємствах 

концерну.   

Отже, така співпраця навчального закладу 

і концерну «НІКМАС» дає можливість 

вирішувати багато проблем, які виникають у 

процесі підготовки та подальшого 

працевлаштування молодих робітників, а отже 

формуванні успішної особистості. А саме 

головне, таке партнерство дозволить бути 

успішними – компанії, випускнику професійно-

технічного навчального закладу.   

 

 
Наталія Самойленко
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Професіонал кухарської справи 
 

За останні роки професія «Кухар», 

«Кондитер» надзвичайно еволюціонувала. 

Люди стають більш уважними до того, що вони 

споживають, якої якості їжа і чи корисна вона.  

Кухарі працюють із дедалі прогресивним 

обладнанням, складнішими рецептами. Для цієї 

роботи потрібні більш кваліфіковані й 

підготовлені кадри.  

Наш заклад пишається тим, що здійснює 

підготовку висококваліфікованих робітників 

кулінарної галузі. Підготовка за професіями 

«Кухар», «Кондитер» ведеться в училищі з 1999 

року. За цей період для потреби підприємств 

ресторанного бізнесу випущено понад 1160 

спеціалістів. 

 Але для того, щоб підготувати 

конкурентоспроможного фахівця, як того 

вимагає сьогодні ринок праці, ми повинні 

навчати за сучасними виробничими 

технологіями, а значить, викладач, майстер 

виробничого навчання  постійно перебуває в 

епіцентрі всіх інновацій та інтенсивного 

розвитку технологічного прогресу та вміло 

передає знання учням. 

Майстерно приготовлена страва – це 

мистецтво. З дитинства нас цього навчає мама, 

традиції передає бабуся, а шедевральним 

смаковим поєднанням може здивувати шеф-

кухар.  

 Мистецтво готувати - це креатив думки, 

реалізований у стравах, приготовлених 

власноруч. Це бажання та вміння творити як з 

вишуканих, так і з буденних інгредієнтів.  

Мистецтво готувати – це … поема, створена 

не зі слів, а з продуктів.  

Мистецтво готувати – це … смак домашніх 

кулінарних шедеврів, що додає на обличчя 

близьких і рідних задоволені посмішки, вдячні 

погляди і рум’яні щічки.  

Справжніми митцями відчувають себе наші 

учні на уроках виробничого навчання та під час 

виробничої практики в закладах ресторанного 

харчування. Нове почуття пробуджує уяву, 

нове побачене й пережите лишається у пам’яті, 

веде до змін, змушує нас прагнути більшого.  

Професіонал кухарської страви має бути 

справжнім естетом. Насправді естетика – це  

 

 

 

 

підпис кухаря, це те, що вабить, 

приголомшує і викликає непереборне бажання 

скуштувати страву знову. 

Саме таких, справжніх, кваліфікованих 

професіоналів, майбутніх успішних Шеф-

кухарів допомагають підготувати наші незмінні 

соціальні партнери: кафе «Сумка», «Спорт», 

«Win&Gret», «Челентано», «Рідне місто», 

«Омлет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це вони допомагають учням пізнати світ 

професії у повній її величі, відшліфувати 

навички швидкого, якісного приготування 

страв, проводячи для них майстер-класи 

щоденної роботи на кухні. 

 

Наталія Декунова  
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Стажування у м. Франкфурт на Одері (Німеччина) 

Успіх  набутий роками

Сумське міжрегіональне ВПУ входить до 

100 кращих закладів професійної (професійно-

технічної) освіти України. Колектив постійно у 

пошуку педагогічних інновацій, вивчає та 

впроваджує передовий міжнародний досвід. У 

1976 році заклад розпочав міжнародну  

співпрацю з училищем міста Устьє на Лабє 

(Чехословаччина). Ініціативу директора 

Кузнєцова В.М. в цьому напрямку діяльності 

підтримав начальник обласного управління 

професійно-технічної освіти Мендель К.П. До 

Сум приїздили чеські учні – майбутні 

будівельники, які проходили тут навчання, 

ділилися власним 

досвідом. 

Кращі майстри 

виробничого 

навчання нашого 

училища Хоменко 

В.М., Волкова Р.П. 

відвідували 

Чехословаччину 

разом із групами 

учнів мулярів, 

малярів, штукатурів. 

Всього в даному 

проекті взяли участь 

156 учнів і 14 

педагогічних 

працівників. 

Новий виток розвитку міжнародної співпраці  

в училищі починається з призначенням на 

посаду директора Штики Ю.М.. Креативний, 

ерудований, з масштабним мисленням він 

наповнює своєю енергією всі напрямки 

діяльності. Розуміючи важливість 

європейського напрямку розвитку освіти, 

особливу увагу приділяє осучасненню училища 

та  міжнародній співпраці.  

Значний вклад у формування професійних 

компетенцій через підготовку та 

перепідготовку робітників будівельної галузі, 

учнів, педагогів здійснює Міжрегіональний 

тренінговий центр інноваційних технологій у 

будівництві  компанії «Хенкель Баутехнік 

(Україна)», що відкрився першим в Україні за 

ініціативи Юрія Штики та керівництва компанії 

на базі училища у 2003 році.    

Інноваційний ресурс директора 

невичерпний, його проекти щодо модернізації 

закладу освіти через розширення соціального 

партнерства, вихід на міжнародний рівень 

відносин набувають нових обертів: 

 - з 2012 року вивчаються шляхи співпраці з 

навчальними закладами Польші, а у 2016 році 

укладено договірі із вищим навчальним 

закладом «Вища школа агробізнесу» міста 

Ломжі.  

- у 2014-2015 рр. завдяки участі закладу 

освіти в німецько-українському проекті 

«Професійна освіта в будівельній галузі 

України»: 

• Камишанська В.О., на той час заступник 

директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

пройшла 

стажування у               

м. Франкфурт на 

Одері (Німеччина); 

• Черняк О.Ю., 

майстер 

виробничого 

навчання, пройшла 

курсову підготовку 

за темою 

«Енергоефективне 

будівництво» у 

м.Котбус 

(Німеччина); 

• Герман І.І., Боянді Є.М., майстри 

виробничого навчання, пройшли навчання за 

програмою «Сухе будівництво». 

У жовтні 2015 року в училищі за програмою 

німецько-українського проекту організовано 

курсову підготовку 22 осіб за темою 

«Гіпсокартонні вироби». 

 У 2016 році на базі училища проведено 

семінар-практикум для директорів ПТНЗ 

області та учнів закладу за участю спеціаліста 

WSA «Вища школа агробізнесу в Ломжі».  

У травні 2017 року педагоги професій 

харчових технологій долучилися до заходу 

фонду SES і стали учасниками майстер-класу, 

що проводився німецьким шеф-кухарем, 

старшим експертом Карлом Хайнц.  

 
Оксана Ганицька 

  



 
 

 

25 

Спецвипуск 1 до № 1 (1) 2018 

 

Інновації у профорієнтації 
 

Успішний фахівець – це правильний вибір 

професії, знайомство з вітчизняними та 

зарубіжними сучасними виробничими 

технологіями. 

 Сьогодні колектив ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ» шукає нові форми 

роботи з випускниками шкіл та їх батьками. 

Розуміємо: результат профорієнтації – це 

виконання регіонального плану набору, 

збільшення контингенту учнів, стабільна 

робота колективу. «Чим  привернути увагу до 

закладу, до професій, за якими надаються 

освітні послуги?» - розмірковували ми на 

нарадах. Фестиваль духових оркестрів «Сурми 

Конституції», і всі розуміють, що це 

масштабний захід у Сумах, «Схід-Рок» – це 

Тростянець. «Що зробити креативною візиткою  

училища, щоб за назвою було зрозуміло: що це 

і де?» - думала директор. 

У 2017 році керівництво закладу 

знайомиться з Валентиною Кос, Оленою 

Хачатрян, організаторами Всеукраїнського 

профорієнтаційного фестивалю «City Work 

fest», які пропонують створити «Місто, де 

працюють діти», у рамках профорієнтаційної 

роботи. Відмовитися від такої пропозиції не 

спадало навіть на думку, і тоді вперше в 

Сумській області стартував цей проект у нас. 

Колективом була проведена колосальна робота, 

її результат – це участь більше 800 дітей віком 

від 3 до 17 років та їх рідних. Захід викликав 

справжній  фурор. Позитивні емоції дітей 

зашкалювали від майстер-класів професій в 

імпровізованому містечку, де були свої закони, 

інструкції, економіка, грошова одиниця. 

Колектив мав нагоду заявити про перспективи 

отримання професій в 

училищі значній кількості 

молоді. 

А вже в 2018 році, продовжуючи розпочате, в 

училищі проходив захід «PROFI CITY» (Місто 

професіоналів) – проект, що став візитівкою 

професійної орієнтації нашого училища, про 

який знають сьогодні і у школах, і у 

дошкільних закладах, на який намагаються 

потрапити серед перших. Мета його – дати 

можливість дітям спробувати себе у різних 

професіях, познайомитися із навчально-

матеріальною базою кабінетів, майстерень, 

поспілкуватися з педагогами, майстрами.  

Усі, хто взяв участь у проекті-грі, отримали 

«трудову книжку», «влаштувалися на роботу» і 

пройшли майстер-класи з професій 

будівельного, енергетичного, автомобільного 

напрямку та харчових технологій. 

Продемонструвавши набуті навички, отримали 

«заробітну плату» та придбали солодощі і 

подарунки в імпровізованій крамниці проекту – 

гри. 

Головною подією свята став розіграш  супер-

призів від спонсорів (мобільний телефон, 

флешки). 

Педагогічний колектив постійно рухається 

вперед, орієнтується на технології майбутнього, 

аналізуючи динаміку ринку праці,  осучаснює 

даний напрямок діяльності. Це і колективні 

курси з кухарської справи у школах 
Курського мікрорайону з отриманням 

сертифікату. 

Ще однією родзинкою нашої роботи стали 

майстер-класи з професій будівельного 

напрямку в приміщенні ТЦ «Епіцентр», 
проведеними учнями закладу разом із 

майстрами виробничого навчання, де 

представлено новітні технології та сучасні  

Майстер-клас під час заходу 

«PROFI CITY» 

Фестиваль «City Work fest» 

Майстер-клас з професій 

будівельного напрямку в ТЦ 

«Епіцентр» 
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матеріали в локаціях: декоративне 

оздоблення поверхонь, система утеплення 

будівель, монтаж гіпсокартонних конструкцій, 

барельєф, лицювальник - плиточник.  

Престижність навчання в училищі ми 

доводимо кожним проведеним заходом. 

Підтримавши пропозицію обласного центру 

зайнятості щодо проведення «Ярмарки 

вакансій» на базі нашого закладу освіти,  

запросили соціальних партнерів – роботодавців, 

які пропонували випускникам професійне 

працевлаштування в будівельній галузі, на 

підприємствах промисловості  та ресторанного 

бізнесу.  

Ми постійно презентуємо професійні 

компетентності здобувачів освіти закладу  у 

виставковому центрі «Іллінський». 

Використовуємо можливості міського конкурсу 

кондитерів, щоб заявити про професіоналізм  як 

учнів, так і майстрів виробничого навчання, 

демонструючи свої кондитерські шедеври 

відвідувачам і журі.  

 Саме такі заходи дають змогу задуматися 

над тим, хто ти є і ким станеш. Від 

правильності обраної дороги залежить як 

складеться життя, які цінності будуть 

найважливішими для сучасної української 

молоді в майбутньому. Професія ж визначить і  

соціальний статус, і затребуваність у житті, і 

навіть рівень матеріального добробуту.  

Тому всі профорієнтаційні заходи ми 

спрямовуємо на те, щоб поінформувати і 

батьків, і випускників шкіл щодо сучасних 

потреб ринку праці та зорієнтувати на 

правильний вибір професії.  

Заклад здійснює підготовку за 

професіями:  

 Маляр. 

 Штукатур. 

 Лицювальник-плиточник. 

 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

 Електрогазозварник. 

 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. 

 Кухар. 

 Кондитер. 

 

Кожна молода людина, прийшовши до 

нашого училища, матиме змогу здобути 

улюблену професію. У цьому запорука успіху  

держави і кожного зокрема! 

 

Тамара Петренко 

 

Участь у виставі «Абітурієнт-2018» 

День кар’єри  

Ярмарок вакансій 

Майстер-клас під час заходу 

«PROFI CITY» 



 
 

 

27 

Спецвипуск 1 до № 1 (1) 2018 

 

Гідні своєї Батьківщини 

 
Сьогодні, у неспокійні для нашої країни 

часи, кожен свідомий українець повинен 

відчувати свою приналежність до рідного краю 

і захищати його навіть ціною власного життя. 

Саме в такі періоди загартовується сила і дух 

нації, викристалізовуються її цінності, 

формується справжній громадянин своєї 

держави. 

Приємно усвідомлювати, що і в нашому 

навчальному закладі, здобуваючи професії 

кухаря, будівельника, автослюсаря, 

електромонтера, учні стають не лише 

майстрами своєї справи, а й гідними своєї 

країни, людьми з великої літери, патріотами. 

У нашому училищі навчаються не 

мажори, а діти, які добре знають скільки 

коштує кусень хліба і як він дістається. Такі 

вихованці вдячні і своїм наставникам, і державі, 

що ними опікується. Це діти з відкритими і 

добрими серцями. Вони не ховаються від 

мобілізації і зачасти йдуть добровольцями 

на захист рідної України, проявляють 

мужність і героїзм у боях та віддають 

найдорожче – своє життя. 

Гордістю переповнюються серця 

співробітників училища за своїх вихованців, 

які взяли до рук зброю і пішли захищати 

рідний край. Адже у виховання цих дітей 

вкладена і їх частка.  

 

 Анастасія Дробоног, 

отримавши професію 

кухаря в училищі, 

продовжила  

цю справу в зоні АТО з перших 

днів бойових дій, готуючи 

смачні обіди бійцям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чурілов Роман, здобув фах автослюсаря, 

Чорногор Віталій – будівельника. Спочатку 

вони були волонтерами, а потім взяли до рук 

зброю і добровольцями пішли захищати 

Україну. 

Наразі вже точно зрозуміло, кому 

адресовані слова «Слава Україні – Героям 

слава!», і ні в кого немає сумніву, що ці герої – 

хлопці, що зі зброєю в руках захищають 

крихкий східний кордон України, волонтери, на 

плечах яких тримається наша армія.  

Людина має відчувати, що потрібна 

своїй країні, тоді вона 

захоче й зможе 

посприяти її 

процвітанню. 

 

 

 

Оксана Цирулік 

Ольга Салій

 
 

Ми пишаємося нашими 
випускниками 

 
 

Вдихнути в юну істоту душу 

громадянина – це значить передати не 

тільки радість, захоплення, гордість за все 

те, що становить собою наші святині, а й 

сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих 

святинь – свободу і незалежність, честь і 

велич, багатство і славу нашої улюбленої 

Вітчизни       

В.Сухомлинський 

 

 

 
 

Чурілов 

Роман 

Чорногор 

Віталій 

Чорногор 

Віталій 
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Медалі за участь у міжнародних 

виставках 

Досягнення колективу 
 

Говорять, що єдиний спосіб якісно виконати 

роботу – щиро любити те, чим займаєшся. Саме 

творча наснага педагогічного колективу, його 

щоденна кропітка діяльність стала запорукою 

високих результатів на представницьких 

заходах. 

За активне впровадження здобутків 

педагогічної науки в освітню практику, участь в 

інноваційній модернізації національної системи 

освіти, розробку і впровадження у освітній  

процес інноваційних освітніх технологій 

колектив закладу має  велику кількість 

дипломів та подяк. 

Творчі досягнення і 

перемоги педагогів 

училища: 

2006 р. – І місце - 

Камишанська В.О. - 

Всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності 

майстрів в/н, номінація 

«Облицювання з 

використанням матеріалів 

Cerezit». 

2007 р. – І місце - 

Сіденко А.О. - 

Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю. 

2009 р. – ІІІ місце - Острівна О.В. - 

Всеукраїнський огляд-конкурс кабінетів 

практичних психологів закладів ПТО. 

2011 р. – І місце Салій О.М. - 

Всеукраїнський конкурс «Кращий викладач 

української мови ДПТНЗ» (обласний етап). 

2011 р. – ІІІ місце - Русанова О.І.  - Обласний 

огляд-конкурс на кращий методичний кабінет 

ПТНЗ. 

2012 р. - Штика Ю.М. - лауреат щорічної 

Премії Верховної Ради України 

2013 р. – ІІ місце - Декунова Н.І. - 

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

майстрів в/н з професії « Кухар» (обласний 

етап). 

 2013 р. - Штика Ю.М. - лауреат Державної 

премії України в галузі освіти. 

2017 р. – І місце - Черняк О.Ю. - обласний 

конкурс відеоуроків виробничого навчання з 

професії «Лицювальник-плиточник» 

Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти»: 

2012 р. – золота медаль у номінації 

«Соціальне партнерство у контексті розвитку 

сучасного навчального закладу:професійно-

технічної та загальної середньої освіти»;  

2013 р. – золота медаль у номінації 

«Інноваційні підходи до формування 

професійної компетентності кваліфікованих 

робітників у сучасному професійно-технічному 

навчальному закладі»;  

2017 р. – золота медаль у номінації 

«Інноваційні підходи в 

закладах освіти до процесу 

формування творчої 

особистості та виховання 

громадянина-патріота»; 

2018 р. - золота медаль у 

номінації «Розробка та 

впровадження інноваційних 

проектів, тренінгових 

технологій, програм і рішень 

для осучаснення навчального 

процесу та підвищення 

рівня знань молоді»); 

 2011 р. – срібна медаль у 

номінації «Співпраця ПТНЗ з виробництвом»). 

 

Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти»: 

2017 р. – срібна медаль у номінації 

«Застосування сучасних ІКТ для формування 

інформаційно-цифрової компетентності 

учасників освітнього процесу»; 

2013 р. – диплом-лауреат конкурсу ІІ 

ступеня у номінації «Інновації в професійно-

технічній освіті – шлях до забезпечення ринку 

праці кваліфікованими кадрами». 

 

Обласний конкурс «Педагог- новатор»: 

2008 р. – ІІ місце - Бойко Г.О., викладач 

фізики. 

2012 р. – І місце - Кривенко Н.М., викладач 

суспільних дисциплін. 

2015 р. - лауреат конкурсу - Доля Т.В., 

викладач інформатики. 

2017 р. - лауреат конкурсу - Салій О.М., 

викладач української мови та  літератури. 

 

Тетяна Сорокіна
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Творча еліта професіоналів 
 

Розвиток обдарувань учнів сьогодні – це 

формування майбутнього інтелектуального й 

творчого багатства суспільства. 

Кожна дитина наділена певними 

природними здібностями, має задатки до якоїсь 

справи. А завданням педагогів є – помітити їх, 

підтримати, допомогти розвивати. Це можливо 

тільки в багатогранній діяльності через 

можливість учнів реалізувати особистість у всіх 

максимально можливих напрямах. Проведення 

предметних тижнів, декад із професій дає 

широкі можливості використання різних форм і 

методів позаурочної роботи. На заходах усі 

бажаючі учні проявляють себе, як в ролі 

організатора, так і в ролі учасника команди. 

Тільки за останні роки вагомим результатом 

праці колективу вважаємо перемогу учнів на 

Всеукраїнських конкурсах професійної 

майстерності: 

– Миронов Д. – І місце з професії 

«Електромонтер з ремонту обслуговування 

електроустаткування» (2008 рік);  

– Галета Є. – ІІІ місце з професії 

«Лицювальник – плиточник» (2010 рік); 

– Черняк Г. – ІІ місце у конкурсі на краще 

рішення по створенню прикладних програм для 

ПЕОМ (2006 рік).  

Вони стали стипендіатами Президента 

України.   

Абраменко А.  у Всеукраїнському конкурсі 

читців, присвяченому 200-річчю від дня 

народження Т. Шевченка у заключному етапі 

посів І місце. 

Творчо обдарованим особистостям за 

досягнення в обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних олімпіадах і конкурсах, за участь 

в соціальних проектах та активну діяльність в 

учнівському самоврядуванні ПТНЗ області 

призначалася стипендія голови Сумської 

обласної державної адміністрації: 

Трубко А. - спеціальність «Оператор 

комп’ютерного набору», «Оператор 

комп’ютерної верстки» (2011 р); 

Богданов М. - спеціальність «Кухар», 

«Кондитер» ( 2015 р.). 
Креативність творчих робіт учнів на 

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості  

у номінації «Література»  принесла призові 

місця в обласному етапі: 

- у 2013 році Аніщенко Є. – ІІІ місце; 

- у 2016 році Гашенко К. – ІІІ місце; 

- у 2018 році Борисенко А. – ІІІ місце; 

У номінації «Історія» Мельниченко В. –   

ІІІ місце у 2015 році. 

Щорічно в обласному фестивалі «Таланти 

профтехосвіти» колектив  художньої 

самодіяльності займає призові місця. В 

обласному конкурсі «Сходинки духовності»  

три роки поспіль заклад серед переможців, 

завдячуючи керівнику гуртка Катерині 

Тимошевич. 

починає свою роботу з формування 

ставлення до майбутньої професійної 

діяльності як до творчості шляхом 

представлення майстер-класів «Творчість у 

моїй професії». Розвиток пізнавальної 

мотивації учнів викликає їх пізнавальну 

активність та ініціативу. Учні, які зацікавлено 

оволодівають обраною професією, отримують 

від наставників найголовніше – усвідомлення 

необхідності постійно вчитися, вдосконалювати 

свої навички та уміння, щоб іти в ногу з 

виробничим прогресом і бути завжди 

затребуваними на ринку праці.     

Тетяна Сорокіна 

 

 

Майстер-клас «Творчість у моїй 

професії» 

Богданов Максим, стипендіат 

голови Сумської ОДА 



 
 

 

30 

Спецвипуск 1 до № 1 (1) 2018 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
 

Самойленко Н.Ю., директор НМЦ ПТО у 

Сумській області, головний редактор 

Кіхтенко І.В., методист НМЦ ПТО у Сумській 

області, редактор 

Лісун О.І., методист НМЦ ПТО у Сумській 

області, випускаючий редактор 

Чхайло О.В., методист НМЦ ПТО у Сумській 

області, літературний редактор 

Смирнова І.О., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області, технічний редактор 

Аніна Н.Г., директор ДПТНЗ «Сумський центр 

з дизайну та сфери послуг» (за згодою) 

Василенко О.В., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Висоцька Ю.М., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Докторович Г.І., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Докторович В.М., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Камишанська В.О., директор ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище»  

(за згодою) 

Киричок А.С., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Лабудько В.С., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Лазарєва Т.Ф., директор ДНЗ «Шосткинський 

центр професійно-технічної освіти» (за 

згодою) 

Лубинець В.О., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Матвієнко О.М., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Новіков В.В., голова ГО «Рада директорів 

ПТНЗ області», директор ДНЗ «Глухівське 

вище професійне училище» (за згодою) 

Помаран П.І., директор ДПТНЗ «Роменське 

вище професійне училище» (за згодою) 

Приймак Л.В., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Сікірніцька Т.М., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Скиба В.М., заступник директора з 

методичної роботи НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смоленко О.П., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Темченко О.В., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Христій Ю.Г., голова Асоціації працівників 

ПТО, директор ДНЗ «Білопільське вище 

професійне училище» (за згодою)  

Ященкова Є.І., методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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Своїм успіхам я завдячую  

«Навчаймося більше,  
тому що ми варті кращого» 
З надією на краще і вірою в майбутнє 

 

Віка Мельник, 

група № 36, 

професія 

«Кухар», 

«Кондитер» 

 

Згадую перші 

заняття – і на 

моєму обличчі 

з’являється 

усмішка. Багато 

незабутніх вражень, цікавих знайомств, 

неймовірних подій відбулося за період мого 

навчання в училищі. Та життя швидко гортає 

сторінки. І нині я вже на четвертому курсі. 

І стає трішечки сумно, що через рік мусиш 

попрощатися з рідною домівкою, педагогами, 

які щиро діляться своїми знаннями, по-новому 

відкривають для нас світ життя, мистецтва, 

майбутнього фаху. Але водночас і невимовно 

радію, що маю змогу навчатися в цьому 

престижному училищі, де є повага до учня, 

розуміння і підтримка. 

Тож нехай збігають роки, а колектив 

педагогів і надалі йде пліч-о-пліч з молоддю. 

З ювілеєм, рідне училище! 

 

 

Оля Приходько, група 

№ 26, професія 

«Кухар», «Кондитер» 

Два роки навчання в 

училищі промайнули, 

мов одна мить. За цей 

час мені жодного разу 

не довелось сумувати! 

Викладачі проводять 

заняття на високому 

професійному рівні, залучають нас до науково-

пошукової роботи, гуртків, спортивних секцій, 

а ми вже самі обираємо, якими цікавими 

подіями наповнити наше дозвілля, щоб воно 

було і незабутнім, і корисним. І лише за таких 

умов учнівське життя перетворюється на 

захоплюючу подорож, у якій навчання – легке, 

спілкування – приємне! 

Вітаю рідне училище з 45-річчям і бажаю 

якомога більше активних та творчих учнів, які 

добре навчатимуться та гідно представлятимуть 

його у різних сферах професійної діяльності, з 

гордістю підтримуючи імідж найкращого 

навчального закладу! 

 

Анастасія Трубко, 

випускниця 2011 року 

 

Училище – наш дім. 

Кожного дня ми 

приходимо сюди, щоб 

здобути знання та 

прожити незабутні роки 

уже дорослого життя. Училище – казка, в якій 

герої – учні та викладачі. Це маленький світ, у 

якому свої правила і закони. І кожен викладач 

вкладає душу, щоб навчити свого напряму 

молоде покоління 

Цей період в житті, мабуть, проходив 

кожний громадянин, і він (якщо сумлінно 

працював) тепер пожинає плоди праці. Тому 

потрібно “плисти за течією”, бо коли попливеш 

проти, то зможеш і потонути. 

Усіма своїми професійними успіхами та 

досягненнями завдячую педагогічному 

колективу училища, де я мала честь навчатися. 

У спогадах назавжди збережу перший екзамен, 

хвилювання, успіхи та перемоги, Ваші поради і 

добрі слова! Дякую Вам за Вашу турботу, 

доброту, терпіння та повагу!изький Вам уклін! 

 

 

Білоголовий Олександр,  

випускник 2018 року 

Щиро вітаю викладачів, 

учнів, випускників нашого 

училища з прекрасною 

ювілейною датою - 45-

річчям від дня його 

заснування. 

Ми  пишаємося 

славетними традиціями та історією навчального 

закладу. За цей час училище стало провідним 

освітнім закладом області з підготовки 

спеціалістів у галузі будівництва. 
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Інструктивно-методичний журнал «Професійна освіта Сумщини» 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  

від 19.04.2018 серія СМ № 869/491Р 

Виходить із червня 2018 року один раз на 6 міс. 

УДК 377(477.52)(051) 

Засновник – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 

Видавець – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 

Адреса вул. Прокоф’єва, 38-а, м. Суми, 40016 

Контактний телефон (0542) 36-61-46 Е-mail sumy_nmc_pto@ukr.net 

Усі права захищені. Будь-яке відтворення матеріалів або їх фрагментів можливе лише з посиланням на автора та 

друковане видання. Редакція може не поділяти погляду автору. За достовірність відомостей відповідальність несуть 

автори публікацій. 
 


