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Легкокрилим птахом пролітають роки... І ось ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
виповнюється 50 років. За цими швидкоплинними літами криється
плідний шлях утв ердження принципів, зв ершень, зростання та примноження здобутків у підготовці висококваліфікованих кадрів. Сьогодні неможливо пер ерахувати усіх працівників навчального закладу, які віддали
своєму училищу не один д есяток років. Та все ж Роменське ВПУ пам’ятає
усіх, хто все своє життя б ез залишку віддав підготовці фахівців та вихованню молоді. Нехай Ваш досвід і проф есіоналізм і надалі служитиме
зміцненню нашої д ержави!
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ІНТЕРВ’Ю З ДИРЕКТОРОМ РОМЕНСЬКОГО ВПУ
Що найбільше запам’яталося за роки, які Ви пропрацювали в навчальному закладі?
Я працюю в Роменському
ВПУ уже майже 36 років. Прийшов до училища ще в 1980 році,
коли воно мало назву Технічне
училище №2, а директором був
талановитий керівник Мелешко Володимир. Звичайно, за цей
період відбулося дуже багато
різних подій. Але найбільше
мені запам’яталися ті дні, коли
я вперше переступив поріг цьоДиректор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Помаран
го навчального закладу і влився
в чудовий, молодий, енергійний
колектив, від якого віяло духом оптимізму, романтизму, та який мав величезні плани на майбутнє. Серед працівників: майстри виробничого навчання - Савченко Геннадій Григорович,
Міщенко Надія Григорівна, Міщенко Микола Васильович, керівник фізичного виховання Клименко Василь Олексійович. До речі, Надія Григорівна працює в училищі і нині на посаді
заступника директора з виробничої роботи. Запам’яталися і мої перші учні тодішньої групи
№11: Ігор Сліпець(староста групи), Віктор Компанієць (комсорг).
Яка подія, на Ваш погляд, була найважливішою за 50 років існування навчального закладу?
З початку заснування навчального закладу на базі дитячого будинку у 1966 році
навчання велося в маленькому приміщенні, невелика кількість кімнат була переобладнана
під навчальні кабінети. Навчання йшло у дві зміни. Уроки розпочиналися о 8 годині ранку
і закінчувалися о 22 годині вечора. Тому це спричиняло деякі незручності як учням, так і
працівникам. Тож, у 1985 році, коли директором училища був Рясний Андрій Андрійович,
розпочалася велика робота по розширенню матеріальної бази та будівництву нових кабінетів і майстерень. Спочатку було реконструйовано другий поверх гуртожитку, потім до
навчального корпусу добудовано приміщення, в якому розмістилася їдальня. Незважаючи
на те, що навчання згодом перевели на одну зміну, та все ж у той час не було актового та
спортивного залів, не вистачало навчальних кабінетів.
У 1991 році було розпочато будівництво нового 4-хповерхового навчально-побутового корпусу.  При нормі 18 місяців, будівництво продовжувалося аж цілих 63. Незважаючи на всі труднощі, корпус було зведено. У грудні 1994 року підписано акт прийомки даного корпусу. І вже з початком 1995 року розпочалося повноцінне  його функціонування. Це,
на мою думку, і є найважливішою подією в історії існування всього навчального закладу.
Адже саме вона стала поштовхом для подальших здобутків та досягнень.
Якими досягненнями можна гордитися?
Як відомо, навчальний заклад пройшов багато етапів розвитку. Спочатку це було
Технічне училище №2, потім Середнє професійно-технічне училище, згодом воно перетворилося у Вище професійне училище №14, кілька років тому перейменовано у Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське ВПУ». Нині навчальний заклад
є експериментальним закладом всеукраїнського рівня, на базі якого поряд із наданням на-
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вчальних послуг, проводиться науково-дослідна робота. На кожному етапі училище зростало, вдосконалювалася навчальна та матеріально-технічна база. І цим можна по праву
гордитися.
На сьогоднішній день Роменське ВПУ – це сучасний навчальний заклад професійно-технічної освіти. І згідно проведених нещодавно рейтингів, училище входить в першу
30-ку кращих навчальних закладів України.
Яким, на Вашу думку, є сучасний учень Роменського ВПУ? Чим він відрізняється
від учнів минулих років?
Різниця між учнем минулих років та сьогодення просто колосальна. Раніше це був
учень, переважно із сільської місцевості, вихований у радянському суспільстві, де чітко
всі жили за регламентованою системою. Учні тодішнього училища ходили у відповідній
формі, проживали в гуртожитку і були повністю на державному забезпеченні. Сьогодні
учні Роменського ВПУ зовсім інші. Це, в першу чергу, особистості, які приходять сюди
за власним бажанням, свідомо, чітко бачачи своє майбутнє. Це молоді люди, які мають
свободу дії та думки, можливість і право на вибір. Сучасний учень Роменського ВПУ – це
високопрофесійний робітник, багатогранна та різностороння  особистість, свідомий громадянин та  патріот своєї країни.  
Хто із випускників Вам найбільше запам’ятався?
Я особисто знаю дуже багато випускників і учнів, які зараз навчаються. Це ініціативні, творчі, активні молоді люди, які ставлять перед собою ціль і поступово досягають
висот в своєму житті як на регіональному, так і державному рівнях. Всі вони гідні громадяни нашої держави та успішні учні ДПТНЗ «Роменське ВПУ». Хотілося б відзначити
найбільш яскраві особистості: Некроєнко Анна, яка вперше в історії училища отримала
стипендію Президента України як переможець VІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2016 р.), Стрижевська
Олександра - володар двох бронзових медалей Першого Міжнародного кулінарного фестивалю «BESTCookFEST 2015», Міщенко Олександра - переможниця чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат (2012 р.)
Які плани на майбутнє? Які проекти хочете втілити в життя?
Незабаром на державному рівні буде прийнято закон «Про професійну освіту».  В
ньому будуть чітко прописані всі напрямки діяльності професійно-технічних навчальних
закладів. Усі ПТНЗ будуть представлені як професійно-технічні навчальні коледжі. Саме
це і дасть змогу Роменському ВПУ розвиватися далі та будувати плани. До речі, в останньому номері журналу «Професійно-технічна освіта» повідомляється, що вже відібрано
23 навчальні заклади України професійно-технічної освіти, які будуть вести підготовку з
гостро дефіцитних професій. У перспективі Роменське ВПУ здійснюватиме підготовку за
професією «Монтажник  санітарно-технічних систем та устаткування».
І на останок, що б Ви побажали педагогічному та учнівському колективам
ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з нагоди 50-річного ювілею?
Бажаю працівникам та навчальному закладу добра і миру. Щоб всі ми були дружніми, ввічливими, поважали один одного. Щоб кожен мав можливість для розвитку та
самореалізації себе як особистості.
Інтерв’ю підготували члени учнівського самоврядування

4

СТОРІНКАМИ
ІСТОРІЇ

КАЛЕЙДОСКОП

ЖОВТЕНЬ 2016

ІСТОРІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Професійна освіта сягає своїми коренями ще у XVІІІ століття,
коли при майстернях велося навчання різних ремесел. З часом  потреба
у кваліфікованих робітниках зросла
і виникла необхідність у створенні
навчальних закладів, які б вели підготовку робітничих кадрів. Так була
створена професійно-технічна освіта.
Одним із перших навчальних закладів, який розпочав роботу в цьому
напрямку, було ДПТНЗ «Роменське
ВПУ».
Роменське вище професійне училище має довгу і славетну
історію, яка бере початок у далекому
1966 році, коли в умовах зростання
Територія та корпус училища, 1966 р.
потреби в робітничих кадрах на базі
колишнього дитячого будинку розпочало свою роботу технічне училище №2 (ТУ №2), як
навчальний заклад професійно-технічної освіти. В той час підготовка кваліфікованих робітників велася за такими спеціальностями: муляр-штукатур, столяр-тесляр, слюсар-сантехнік.
Навчання проходило в дві зміни. У 1969 році було здано в експлуатацію гуртожиток №1 барачного типу на 80 місць, який побудовано силами учнів та майстрів.
Йшли роки. Потреба у робітничих кадрах зростала, змінювався попит на спеціальності. У 1971 році побудовано навчальний корпус №2, в якому розмістилися три навчальних
кабінети та майстерня столярів-теслярів і штукатурів-мулярів. У 1973 році здано в експлуатацію гуртожиток №2 на 286 місць. Відкрито нові спеціальності: заготовник верху взуття і
монтажник радіоапаратури.
Реформування на початку 80-х років ХХ століття в системі професійно-технічної
освіти України сприяли тому, що у 1981 році ТУ №2 було реорганізовано у середнє професійно-технічне училище №14. Тепер учні, окрім робітничої спеціальності, здобували
і середню освіту. З 1985 року в училищі почала
вестися підготовка учнів за спеціальністю «Кухар-кондитер» та «Кравець».
У 1988 році значно зміцніла матеріально-технічна база, зроблено якісний ремонт усіх навчальних класів, кабінетів, майстерень, оформлено територію, фасади будівель. Відремонтовано гуртожиток
та забезпечено його м’яким інвентарем. Контингент
учнів збільшився до 500, інженерно-педагогічних
працівників - до 100 осіб.
8 вересня 1989 року розпочалося будівництво
нового навчально-побутового корпусу. У лютому
1995 року відбулося його відкриття, що стало поштовхом для подальшого розвитку училища. На базі
актового залу почали успішно працювати гуртки
художньої самодіяльності. Був створений хор працівників училища, який славився на всю Україну. У
Навчальний корпус ТУ-2, 1981 р.
листопаді 1991 року колегія Міністерства народної
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освіти України присвоїла академічному
хору СПТУ №14 звання «Народний колектив».
У 1996 році відкрито кабінет-музей
літературного краєзнавства Роменщини.
Це був перший літературний музей області, на його базі проводилися міські й
обласні семінари, зустрічі з видатними
людьми, велася велика науково-методична робота з викладачами-словесниками
шкіл, технікумів міста та області.
9 квітня 1998 року училище реорганізовано у Вище професійне училиНовий навчально-побутовий корпус
ще №14. Відтепер учні мають змогу отриВищого професійного училища, 1998 р.
мувати робітничу спеціальність високої
кваліфікації, середню освіту, кваліфікацію молодшого спеціаліста.
З 2007 року училище перейменовано у ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище».
У 2013 році навчальний заклад отримує статус експериментального професійно-технічного навчального закладу всеукраїнського рівня і розпочинає проведення дослідно-експериментальної роботи на тему «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки». Підсумком роботи стало впровадження маркетингового управління в Роменському ВПУ та випуск методичного посібника «Маркетингове управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».
З 2016 року училище розпочинає проведення нової дослідно-експериментальної роботи
за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі».
За 50 років існування училище пройшло плідний шлях становлення і розвитку. Підготовлено понад 10 тисяч робітників, близько 500 молодших спеціалістів, в училищі було
підвищено кваліфікацію або перекваліфіковано за замовленнями центрів зайнятості та фізичних осіб близько 2 тисяч фахівців. На базі Роменського вищого професійного училища діє
Територіальний центр дистанційних комунікацій Сумського державного університету.
Пліч-о-пліч з керівництвом навчального закладу свій багатий виробничий і педагогічний досвід передавали нащадкам талановиті викладачі та
майстри, які навчали, виховували
і готували молодь до самостійного життя. Високий рівень фахової підготовки педагогічних
працівників належно оцінений
Міністерством освіти і науки
України і Академією педагогічних
наук України.
Сьогодні у стінах ДПТНЗ
«Роменське ВПУ», що має високий рейтинг і сталий авторитет у
регіоні, формується світоглядна
позиція та ціннісні орієнтири тисяч майбутніх патріотів та громаВипускники групи кухарів 2015 р. на фоні
дян України, професійних робітників, майстрів своєї справи.
кованого декору
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У 1987 році СПТУ №14 вперше виборов перехідний Червоний прапор обласного управУ листопаді 1991 року академічний хор СПТУ ління професійно-технічної освіти, отри№14 здобув звання «Народний колектив». Вермавши премію за зайняте І місце.
шиною наполегливої праці хору стало присвоєння йому в 1996 році звання народного.

Випускники групи столярів-теслярів, майстер
Пономарьов М.Д.

Виступи В.О. Радкевич та В.В.Паржницького
під час святкування 40-річчя училища

Група газоелектромонтажників, 1984 р.

Учасники Всеукраїнського науково-практичного семінару з теми: «Апробація проектів державних стандартів з професій
будівельного профілю», 2005 р.

ЖОВТЕНЬ 2016

КАЛЕЙДОСКОП

СТОРІНКАМИ
ІСТОРІЇ
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КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ ТА ФОТООБ’ЄКТИВУ

Вихованці драматичого гуртка
У музеї «Літературне краєзнавство»

Зустріч з ветеранами праці Роменського ВПУ

Під час церемонії нагородження переможців конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, 2016 р.

Після богослужіння у день Св. Тетяни,
2015 р.

Засідання ради учнівського самоврядування
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ЩИРІ ВІТАННЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ЖОВТЕНЬ 2016

Привітання випускників училища

Бажаю розвитку своєму рідному навчальному закладу!

Бажаю досягти висот та гарного фінансового забезпечення!

Тимченко С. О., 2012 рік закін., професія «Муляр, штукатур, ли-

Іващенко В. К., 1968 рік закін., професія «Муляр, штукатур,

цювальник-плиточник»

лицювальник-плиточник»

Стрімкого розвитку, здійснення мрій та задуманих планів !
Москаленко С. М. , 1982 рік закін., професія «Монтажник
мікросхем»

Бажаю удачі, мирного неба та творчого
натхнення!
Скрипаль А. С., 2015 рік закін., професія «Монтажник ІКУ»

Побільше абітурієнтів!

Процвітання та успіхів !
Терехов С. С., 2007 рік закін., професія «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»

Савченко Т. А., 2000 рік закін., професія «Муляр, штукатур,
лицювальник-плиточник»

Зберегти добрі традиції, що склалися у навчальному закладі для майбутніх поколінь!

Бажаю процвітання, довгих років існування та багато розумних студентів!

Строкань А. В., 2011 рік закін., професія «Кухар, кондитер»

Строкань (Деркач) А. О., 2011 рік закін., професія «Кухар,

Зичу великого натхнення, наснаги, невтомного прагнення до пізнання та успіхів!

кондитер»

Зміцнення матеріально-технічної бази!

Ковган Л. І., 2009 рік закін., професія «Кухар, кондитер»

Несмашний А. А., 2015 рік закін., професія «Електрогазозварник»

Працювати на успіх - наш девіз

Заснування, наполеглива праця, перемоги, досягнення – це складові життя
нашого рідного училища. Працювати на
успіх – девіз педагогічного колективу Роменського ВПУ.
Історія училища є предметом гордості усіх, хто в ньому працював і працює.
Є на що подивитись і що пригадати, побувавши в нашому навчальному закладі.
Та одна з найкращих його традицій – вшанування ветеранів. Для нас зустрічі з колегами – це той вогник, який нагадує, що
кожен із нас причетний до тієї тріумфальВетерани ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
ної ходи, якому назва – Успішне училище.
Нехай ніколи не затихають передзвони минулого, сьогодення і майбуття.
Бажаю усім міцного здоров`я, наснаги у праці та навчанні, миру, спокою та добробуту Україні та кожній родині.
							 Л. О. Прокопчук, викладач української
							
мови та літератури (1989-2012 рр.)
Виходить останнього тижня місяця
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