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ВСІ БАРВИ ЖИТТЯ - ДЛЯ ТЕБЕ!

25 січня – День пам`яті святої великомучениці Тетяни

25 січня – це завжди особливий день для учнівського та педагогічного колективів ДПТНЗ
«Роменське ВПУ», адже саме цього дня у навчальному закладі проходить безліч цікавих заходів.
З метою виховання у підростаючого покоління духовних цінностей та християнської моралі
у капличці св. Тетяни пройшла Божественна
Літургія з нагоди Дня святої мучениці Тетяни,
покровительниці студентства.
Службу провів настоятель каплички св. великомучениці Тетяни, протоієрей Димитрій Долгий.
На фото: службу провів отець Димитрій Долгий
На свято завітали почесні гості: міський голова Сергій Салатун, заступник міського голови Ігор Тетірко, голова Роменської районної
державної адміністрації Валерій Білоха, голова Роменської районної ради Віктор Переваруха,
керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Роменської міської ради, депутати
Сумської обласної та Роменської міської ради, соціальні партнери, ветерани праці.
Після служби отець Димитрій звернувся до всіх присутніх з проханням частіше відвідувати храми та церкви, звертатися до Бога та якомога менше грішити. Звернувся священнослужитель і до
молоді, наголосивши, що саме підростаюче покоління – наше майбутнє: «Ви – паростки, які згодом
проростуть і виросте величезний благодатний ліс для творця нашого, Господа».
Слід відзначити, що атмосфера на богослужінні була сповнена духовної радості і тепла, а
всі присутні, у свою чергу, зазначили красномовність і мудрість священика-настоятеля Всіхсвятської церкви протоієрея Долгого Дмитра Васильовича.
«Я вважаю, що такі заходи, як сьогодні, необхідно проводити частіше. Потрібно частіше
знайомити молодь з церквою, духовністю,
моральними цінностями, адже в повсякденному житті, коли телебачення та Інтернет
заполонили все, ми мало часу приділяємо
спілкуванню з рідними, з Богом, самим собою», - зазначила Президент Учнівської ради
ДПТНЗ «Роменське ВПУ», Президент обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Сумщини Олександра Стрижевська, яка відвідала
Божественну Літургію разом з іншими учнями училища.
				Ніна Христенко,
			
член Учнівської ради
На фото: на свято до училища завітали почесні гості
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Обласний огляд-конкурс відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного
та деревообробного профілів
З метою визначення рівня організації та проведення уроків виробничого навчання у
професійно-технічних навчальних закладах у грудні 2016 року пройшов обласний огляд-конкурс відеоуроків з професій будівельного та деревообробного профілів. У конкурсі взяло
участь 14 державних професійно-технічних навчальних закладів, де здійснюється підготовка
робітничих кадрів з професій опоряджувального профілю: «лицювальник-плиточник, штукатур, маляр», фахівців з кам’яних робіт: «муляр» та деревообробки: «столяр будівельний».
Участь у даному конкурсі взяв і ДПТНЗ «Роменське ВПУ», представивши на розгляд
журі відеоурок майстра виробничого навчання ІІ категорії Товстоп’ята Олексія Івановича за
темою «Мурування кутів у півтори цеглини за багаторядною системою перев’язування швів».
За результатами конкурсу майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Роменське вище
професійне училище» Товстоп’ят Олексій Іванович посів ІІ місце з професії «Муляр».
Визначено переможців ІІ етапу XVІІ Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Наприкінці минулого року проведено ІІ етап
XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика. Основна мета конкурсу – сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання
шанобливого ставлення до культури і традицій українського народу.
У заході взяли участь 41 учень із 27 професійно-технічних навчальних закладів області.
Серед переможців знову учениця ІІІ курсу
ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» Некроєнко Анна, яка має честь представляти наш навчальний заклад на Всеукраїнському етапі конкурсу.
My profession is the best
Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області проведено фестиваль
робітничих професій «My profession is the best» серед учнів та викладачів англійської мови області.
На фото: учениця Некроєнко Анна та викладач української мови і літератури Яцменко
Світлана

На фото: учасники фестивалю робітничих
професій

У заході взяли участь 18 професійно-технічних навчальних закладів області.
Учасники фестивалю змагалися
в таких конкурсах: «Самопрезентація»,
«Представлення навчального закладу та
професії, за якою навчається учень, з елементами майстер-класу», «Презентація
відеоролика уроку з іноземної мови за професійним спрямуванням» та конкурс на
кращий лист другові, який живе за кордоном, про Україну, свій навчальний заклад,
професію, хобі з елементами hand-made.
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Від нашого навчального закладу участь взяли викладач англійської мови Оксана Володимирівна Близнюк та учень першого курсу Трикоз Олег (професія - «слюсар з ремонту
автомобілів, електрогазозварник»).
За результатами конкурсу викладач Оксана Близнюк нагороджена дипломом за зайняте ІІІ місце, а учень отримав диплом учасника фестивалю.
Учениця Роменського ВПУ взяла участь у ІІ Міжнародному кулінарному фестивалі «BESTCооkFEST» та І Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine»
У виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» у межах проведення Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH-2016 проходив
ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль
«BESTCооkFEST-2016». У рамках фестивалю також було проведено І Всеукраїнський конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Головою суддівської колегії був Президент Всесвітньої Асоціації кулінарних
союзів (WorldChefs) Томас Андраес Гуглер
(Саудівська Аравія). Оцінював роботи професійний та авторитетний міжнародний суддівський корпус.
ДПТНЗ «Роменське ВПУ» також не
На фото: учениця Роменського ВПУ Клименко Іри- оминув цей масштабний та грандіозний
на з членами журі Міжнародного фестивалю
захід. У номінації «АРТ-клас» з кондитерського мистецтва (категорія D7) брала участь учениця групи КК-3 Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» Клименко Ірина
Сергіївна, яка представляла гостям та учасникам дві художні роботи з тістом: композицію з
пряничного тіста «Зимова казка» та із солоного тіста «Мій сонячний дім – це моя Україна».
За результатами, учениця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Ірина Клименко виборола
срібну медаль ІІ Міжнародного кулінарного фестивалю
«BESTCооkFEST-2016» у своїй номінації та стала дипломантом І Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine».
Учениця Роменського ВПУ підкорила «РОМНИ-FEST
2016»
У Ромнах пройшов перший відкритий міжрегіональний фестиваль «РОМНИ-FEST 2016» - «Слобожанщина
має талант». Різноманітність жанрів: інструментальна музика, вокал, хореографія, театральне та циркове мистецтво.
У фестивалі взяло участь понад 300 учасників, які представили на розсуд журі 75 номерів.
Участь у фестивалі також взяли талановиті учні
Державного професійно-технічного навчального закладу
«Роменське вище професійне училище». Серед них Ольга
Руссу, яка зайняла ІІІ місце та була нагороджена дипломом
і пам’ятними подарунками.
Тетяна Василенко, редактор газети «Калейдоскоп»

На фото: Руссу Ольга, учасниця
«РОМНИ-FEST 2016
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Учнівська рада: діємо та розвиваємося

Радісна новина прилетіла до ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
ще на початку 2016-2017 навчального року. Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в режимі он-лайн
було проведено вибори Президента обласної ради учнівського
самоврядування професійно-технічних навчальних закладів
Сумщини. У результаті голосування, Президентом було обрано
відповідальну та громадсько свідому ученицю ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Олександру Стрижевську. Олександра – досить активна, ініціативна, здатна мислити неординарно та креативно.
Тож її діяльність в навчальному закладі прогресує. Вона вміє
вести за собою молодь. У результаті, Учнівська рада Роменського ВПУ працює, розвивається та долає нові вершини.
За участі учнівського самоврядування Роменського ВПУ
в училищі проводиться безліч молодіжних заходів, акцій, флешмобів. Серед них лише в цьому навчальному році: «Я обираю
життя» (до Всесвітнього дня запобігання самогубствам), «СвяНа фото: учениця Роменсь- то Хелловіну», «У пошуках нових зірок», «Будьмо толеранткого ВПУ, Президент облас- ними» (до Міжнародного дня толерантності), «Не дай СНІДу
ної ради лідерів учнівського шанс!» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), «Вітальна
новорічна листівка». З допомоги лідерів училища було підгосамоврядування ПТНЗ
товлено цікаву та змістовну спортивно-розважальну програму
Сумської області
до свята Першокурсників. Не стоять осторонь
лідери учнівського самоврядування і в профорієнтаційних заходах. Не проходять без
участі активістів училища і спортивні заходи.
Досить активними є і у проведенні предметних тижнів та тижнів професій. Всі Новорічно-Різдвяні заходи проходять за безпосередньої участі молодих, талановитих та творчих
учнів училища.
За участі лідерів учнівського самоврядування на початку листопада було проведено
збір Сумської обласної ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів, під час якого до Ромен- На фото: під час акції «Міняємо цигарку на
цукерку»
ського ВПУ з’їхалися активісти з усіх професійно-технічних навчальних закладів Сумської області аби обговорити важливі питання діяльності
учнівського самоврядування Сумщини та вкотре
наголосити, що співпраця молоді й дорослих дає
дієві результати.
Співпрацює молодь училища і з відділом
молоді та спорту Виконавчого комітету Роменської міської ради. Зокрема, наприкінці 2016 року
активісти учнівського самоврядування разом з
лідерами інших навчальних закладів міста поспілкувалися з Ольгою Резніченко, заступником
На фото: у ході акції до Всесвітнього дня начальника обласного управління у справах молоді та спорту та Віктором Бобиренко, експертом
боротьби зі СНІДом
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ГО «Бюро аналізу політики», обговоривши тему
«Принципи формування місцевих бюджетів та
участь громадськості у даному процесі».
Продовжують лідери учнівської ради і волонтерську роботу. Зокрема, з початку нового
навчального року, за участі активістів, було споряджено посилку для військових в зону АТО напередодні Дня Збройних сил України. Допомагали
активісти Учнівської ради і в плетінні маскувальної сітки, що зовсім недавно було передано солдатам. Не стоять осторонь волонтери училища і
від проблем та негараздів, які випадають на долю
учнів та їх близьких. Активісти Роменського ВПУ
На фото: активісти під час Посвяти в
зібрали гроші на лікування учня навчального запершокурсники
кладу Пучка Володимира та всіляко підтримували його морально.
Плідно та дієво пройшов в Роменському ВПУ Тиждень учнівського самоврядування.
Він був насичений безліччю заходів та подій. Серед них: конкурс стіннівок «Ми – лідери в
училищі», «Вітальна акція до Дня Збройних сил України», звітно-виборча конференція, спортивно-розважальна програма «Училище – наша дружня родина», акції «Міняємо цигарки на
цукерки» та «Намалюй свій настрій». На «відмінно» проведено уроки лідерами учнівського
самоврядування. Потурбувалися активісти Учнівської ради і про адміністрацію навчального
закладу, створивши для них на один день відпочинок та замінивши їх у виконанні своїх посадових обов’язків.
За безпосередньої участі окремих
членів Учнівської ради ведеться робота по наповненню училищного сайту та відповідних
груп в соціальних мережах новинами, готуються до друку номери загальноучилищної газети «Калейдоскоп». Новинкою для нас стало
створення блогу Учнівського самоврядування
Роменського ВПУ, який можна переглянути за
посиланням: http://uchnivskesamovrjaduvanja.
blogspot.com/
На фото: у ході збору лідерів учнівського
самоврядування ПТНЗ Сумщини

Маємо ще багато планів та задумів, над реалізацією яких працюємо
щоденно. І з радістю запрошуємо до
Учнівської ради нових членів – активних, відповідальних, ініціативних та
креативних осіб, які здатні працювати
на благо молоді. Всі ми разом створимо
наше учнівське життя ще кращим!
На фото: під час спортивно-розважальної програми
«Училище - наша дружня родина»

Руслан Овчаренко, заступник
Президента Учнівської ради
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Маскувальна сітка для бійців в зону АТО

Учнівський та педагогічний колективи
ДПТНЗ «Роменське ВПУ» продовжують співпрацювати з військовими, які служать в зоні
проведення антитерористичної операції на
сході країни та по можливості допомагають їм
продуктами, теплим одягом, засобами обігріву,
речами повсякденного вжитку.
Потреби української армії в зимовий
період особливі, адже юнакам необхідно не
тільки зігрітися, а й забезпечити собі безпеку та
непоміченість ворожими угрупованнями.
Тож Роменське ВПУ вже вкотре
розпочало роботу по плетінню маскувальної сітки для військових, яка б сховала людей та техніку від ворога. До
роботи було залучено учнів училища,
викладачів та майстрів виробничого навчання.
Результат роботи було передано
через волонтерів бійцям на передову.
Учнівський та педагогічний колективи Роменського
Крістіна Олійник, учениця групи КК-3
ВПУ під час плетіння маскувальної сітки

В училищі пройшов науково-практичний
семінар

У січні 2017 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ», згідно з програмою дослідно-експериментальної роботи за темою
«Відкрите професійне навчання населення
на модульно-компетентнісній основі», відбувся науково-практичний семінар «Відкрите
професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого
процесу».
У ході семінару та «круглого столу»
розглянуто питання організації вхідного контролю для осіб, які приймаються на навчання На фото: під час науково-практичного семінару
за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до ПТНЗ, обговорено технологію розроблення модульних навчальних програм, тестових завдань для проведення вхідного
контролю, завдань вихідного кваліфікаційного контролю тощо.
Учасники семінару також розглянули та обговорили розроблені членами творчої групи
проект Методичних рекомендацій з організації вхідного контролю знань, умінь та навичок
для осіб, які приймаються до ПТНЗ на відкрите професійне навчання та проект Положення
про організацію екстернату у ПТНЗ України.
Геннадій Чернобук, методист Роменського ВПУ
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Що варто очікувати від Півня

Півень - істота цілеспрямована, артистична, володіє жагою до екстремальності, не
боїться знаходитись в центрі уваги, експериментувати та вдаватись до нових починань. Це
є запорукою того, що будь-які ваші сміливі мрії,
які завжди відкладалися вами, цього року можуть бути не тільки реалізовані, а й реалізовані
цілком успішно, оскільки Півень буде вам в
цьому допомагати. Проте варто відмітити, що,
незважаючи на таку велику кількість гарних
рис, є у Півня і мінуси. Він не вміє розподіляти
час, тому вам потрібно буде приділяти багато
уваги тайм-менеджменту.
Також Півень не відрізняється особливим розумом, тому він не здатен прорахувати всі моменти перед якимсь зачинанням. Будьте обережні, кидаючись з головою в омут
експериментів. Кращий експеримент - той, який добре прорахований.
Цього року практично усіх людей чекають позитивні зміни, в основному в діловому статусі. У кожного буде можливість проявити себе, єдина порада - дуже пильно
дивіться по сторонам і не прогавте чудові шанси, які подарує вам Півень. Не треба відкидати також необхідність працювати над собою - тоді рік безумовно стане максимально
плідним.
Необхідно буде також забути таке поняття, як лінощі. Півень надто рухлива тварина, вона не пробачить вам сидіння за комп’ютером до пізньої ночі без нагальної на те
необхідності.
Астрологічний 2017 р. дуже підходить для зміни місця праці та самореалізації. Багато хто захоче змінити сферу діяльності. Це стосується і молоді, яка цьогоріч буде досить активна в своїй громадській діяльності.
Що ж стосується фінансів, то впродовж усього 2017 року треба буде з особливою
обережністю ставитись до грошей. Астропрогноз на 2017 рік застерігає нас від непродуманих фінансових витрат, оскільки Півень любить ризикувати і не любить думати, що з
цього вийде. Краще за все взагалі утриматись протягом цього року від ризикованих угод
та операцій з фінансами, оскільки вони можуть закінчитись цілковитою поразкою.
Стосовно здоров’я 2017 рік також обіцяє бути непростим. Вже на початку року
будуть спостерігатись спалахи респіраторних захворювань та епідемії грипу. Протягом
2017 також буде збільшуватись кількість людей з онкологічними захворюваннями. Наприкінці року різко зросте ризик небезпечних травм.
У цілому ж рік Півня достатньо непоганий. Багато кому вдасться повернути своє
життя на краще, налагодити стосунки з рідними та колегами, знайти нового себе в хобі та
реалізації давніх мрій.
Тож бажаємо Вам успішного 2017 року!
Сторінку підготували активісти Учнівської ради Роменського ВПУ
Ще більше цікавої, актуальної та
оперативної інформації читайте
на офіційному сайті
ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
http://romnyvpu.com.ua/

Шановні учні ДПТНЗ «Роменське ВПУ»!
Якщо Ви - активні, ініціативні, креативні, громадсько свідомі громадяни й хочете зробити своє
учнівське життя ще цікавішим, не соромтеся, приходьте до Учнівської ради Роменського ВПУ!
Ми завжди відкриті до нових ідей та проектів!
З повагою, члени Учнівської ради.
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На основі базової загальної середньої освіти (9 класів):
• слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник; НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
• муляр, штукатур, лицювальник-плиточник;
ВСТУП БЕЗ СЕРТИФІКАТУ
ЗОВНІШНЬОНОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
• кухар, кондитер;
ОЦІНЮВАННЯ
• продавець продовольчих товарів, продавець непро- В училищі організоване гаряче
харчування, бажаючі
довольчих товарів.
забезпечуються гуртожитком,
учні отримують стипендію

ПІСЛЯ 3-Х РОКІВ НАВЧАННЯ
ВИДАЄТЬСЯ АТЕСТАТ
ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ
СЕРЕНЮ ОСВІТУ ТА ДИПЛОМ
КВАЛІФІКОВАНОГО
РОБІТНИКА

•
•
•

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):
електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ, монтажник ІКУ;
нова професія - електрогазозварник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;
кухар.
За освітньо-кваліфікаційним рівнем

Для вступу в училище
подаються такі документи:

• документ про освіту (оригінал);
• свідоцтво про народження
або паспорт (ксерокопія);
• 6 фото (3*4);
• медична довідка О-86У;
• три конверти з марками;
• ідентифікаційний номер.

«молодший спеціаліст» зі спеціальностей:
•
виробництво харчової продукції;
•
товарознавство та комерційна діяльність;
•
будівництво та експлуатація будівель і споруд

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
42000, Сумська обл.,
м. Ромни, вул. Коржівська,44
Контактні телефони:
(05448) 2-11-94,2-23-76
факс: (05448)2-10-28
e-mail: vpu14@ukr.net
website:
http://www. romnyvpu.com.ua/

ПРИ УЧИЛИЩІ ДІЄ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Виходить останнього тижня місяця
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