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КАЛЕЙДОСКОП
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

травень 2017
У Роменському ВПУ відбулося відкриття 

навчально-практичного центру

	 11	травня	2017	року	на	базі	ДПТНЗ	
«Роменське	ВПУ»	відбулося	відкриття	нав-
чально-практичного	 центру	 із	 підготовки	
монтажників	санітарно-технічних	систем	і	
устаткування.		
	 Так,	у	2016	році,	в	зв’язку	з	визначен-
ням	Урядом	України	трьох	гостродефіцит-
них	професій	на	ринку	праці,	одна	з	яких	-	
«Монтажник			санітарно-технічних	систем	
і	устаткування»,	Роменське	ВПУ	вибороло	
право	на	створення	навчально-практично-
го	центру	(НПЦ)	за	даним	напрямком.	
	 Центр	забезпечуватиме	якісну	підго-
товку	кваліфікованих	робітничих	кадрів	за	
сучасними	 технологіями,	 здійснюватиме	
перепідготовку	та	підвищення	кваліфікації	
робітників	будівельної	галузі,	комунально-
го	господарства	та	інженерно-педагогічних	
працівників	 ПТНЗ	 за	 новітніми	 техноло-
гіями	 монтажу	 санітарно-технічного	 об-
ладнання	 і	устаткування	 із	 застосуванням	

сучасних	 сантехнічних	 ма-
теріалів,	обладнання	та	інстру-
ментів.	Підготовка	 робітників	
буде	 вестися	 на	 базі	 повної	
загальної	 середньої	 освіти	
(11	 кл.),	 в	 майбутньому	 пла-
нується	і	на	основі	базової	за-
гальної	середньої	освіти(9	кл.).	
	 Після	 закінчення	 нав-
чання	 випускник	 зможе	 здій-
снювати	 монтаж	 та	 ремонт	
систем	 водопостачання,	 ка-
налізації,	 опалення	 та	 газопо-
стачання.	
	 На	офіційному	відкритті	
були	 присутні	 поважні	 гості:	
заступник	 начальника	 відділу	
Інституту	 модернізації	 змісту	

На фото: директор Роменського ВПУ Павло Помаран та 
поважні гості під час офіційного відкриття НПЦ

освіти	Міністерства	 освіти	 і	 науки	Украї-
ни	Віктор	Паржницький,	заступник	голови	
Сумської	 обласної	 ради	 Тетяна	 Головко,	
т.	 в.	 о.	 директора	 Департаменту	 освіти	 	 і	
науки	 Сумської	 обласної	 державної	 ад-
міністрації	 Олена	 Попова,	 Роменський	
міський	голова	Сергій	Салатун,	заступник	
міського	 голови	 Ігор	 Тетірко,	 перший	 за-
ступник	 голови	 Роменської	 районної	 дер-
жавної	 адміністрації	 Володимир	 Татарі-
нов,	соціальні	партнери	та	роботодавці.
	 За	участі	гостей	та	керівника	Ромен-
ського	ВПУ	Павла	Помарана	 було	 урочи-
сто	перерізано	символічну	стрічку.	
	 Запрошені	 оглянули	 створений	 нав-
чально-практичний	 центр.	 Майстри	 ви-
робничого	 навчання	 продемонстрували	
роботу	сучасного	обладнання.
 

Тетяна Василенко, 
редактор газети «Калейдоскоп»
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 УЧЕНИЦЯ РОМЕНСЬКОГО ВПУ ОТРИМАЛА СТИПЕНДІЮ ГУБЕРНАТОРА 

На фото: учениця Роменського ВПУ 
Клименко Ірина, губернатор Сумщини 

Микола Клочко та директор Депар-
таменту освіти і науки Сумської ОДА 

Олена Попова

Досягнення ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

 КОЛЕКТИВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ РОМЕНСЬКОГО ВПУ - КРАЩИЙ! 
	 Щорічно	 серед	 ПТНЗ	 Сумщини	
проходить	 обласний	 фестиваль	 художньої	
самодіяльності,	 у	 ході	 якого	 учасники	 де-
монструють	свою	творчість,	вокальні,	хоре-
ографічні	та	декламаторські	здібності.	
	 Цьогоріч	у	 заключному	етапі	фести-
валю	взяли	участь	300	переможців	І	етапу	із	
двадцяти		восьми	навчальних	закладів	про-
фесійно-технічної	освіти	області,	серед	яких	
і	Роменське	ВПУ.
	 За	 результатами	 проведення	 фести-
валю	 «Таланти	 профтехосвіти»	 «гран-прі»	
серед	 колективів	 художньої	 самодіяльності	
державних	 професійно-технічних	 навчаль-
них	закладів	отримав	колектив	ДПТНЗ	«Ро-
менське	вище	професійне	училище».	
	 Крім	 того,	 представників	 Роменсь-

кого	ВПУ	відзначили	 і	в	окремих	номінаціях:	у	номінації	«Вокал	(соло)»	(серед	учнів)	
–	випускник	Роменського	ВПУ	Самозвон	Євген;	«Вокал	(соло,	дует)»	(серед	працівників)	
–	учень	училища	Свічкар	Станіслав	та	викладач	навчального	закладу	Полежай	Надія	Ан-
дріївна;	«Вокал	(ансамбль)»	(серед	учнів)	–	вокальний	ансамбль	Роменського	ВПУ;	«Де-
кламатор»	(серед	учнів)	–	учні	Роменського	ВПУ	Стрижевська	Олександра	та	Овчаренко	
Руслан;	«Автор	програми»	(серед	працівників)	–	заступник	директора	з	виховної	роботи	
Прокопенко	Тетяна	Іванівна;		«Вокал	(ансамбль)»	(серед	учнів	і	працівників)	–	вокальний	
ансамбль	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»;	«Оригінальний	жанр»	-	учень	Роменського	ВПУ	Ти-
мошенко	Олександр;	«Хореографія»	(серед	учнів)	–	ансамбль	Роменського	ВПУ.	

На фото: вокальний ансамбль 
Роменського ВПУ

	 14	лютого	2017	року	відбулося	урочи-
сте	вручення	дипломів	та	отримання	стипен-
дій	голови	Сумської	обласної	державної	ад-
міністрації	обдарованим	учням-переможцям	
олімпіад,	турнірів,	конкурсів	у	2016	році.	
	 ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»	вже	багато	
років	поспіль	славиться	високими	досягнен-
нями	 учнівського	 та	 педагогічного	 колек-
тивів.	 Представники	 Роменського	 ВПУ	 по-
стійно	займають	призові	місця	у	спортивних	
змаганнях,	олімпіадах,		конкурсах	обласного,	
всеукраїнського	та	міжнародного	рівнів.
	 Ось	 і	 цього	 року	 одна	 з	 кращих	 уче-
ниць	Роменського	ВПУ,	яка	навчається	за	про-
фесією	 «Кухар,	 кондитер»	 Клименко	 Ірина	
отримала	стипендію	губернатора	Сумщини.
	 Дівчина,	 навчаючись	 на	 кухаря,	 уже	
здійснює	 перші	 кроки	 на	шляху	 до	 власної	
мети.	А	на	губернаторську	стипендію	планує	
купити	набір	для	роботи	кондитером.	
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Досягнення ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 
ВИКЛАДАЧ УЧИЛИЩА ВЗЯЛА УЧАСТЬ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ 

«ПЕДАГОГ-НОВАТОР-2017»

На фото: викладач ДПТНЗ «Роменське 
ВПУ» Світлана Яцменко 

під час конкурсу

 20-21	 квітня	 2017	 року	 проведено	
фінальний	 етап	 конкурсу	 «Педагог-нова-
тор-2017»	серед	викладачів	української	мови	
та	літератури	професійно-технічних	навчаль-
них	закладів	Сумської	області.
	 У	 заході	 взяло	 участь	 11	 учасників	 у	
номінації		«Викладач	української	мови	та	лі-
тератури».
	 Учасники	змагалися	в	конкурсах:	само-
презентація	досвіду	роботи,	«Вернісаж	педа-
гогічної	творчості»	(презентація	власного	бло-
гу),	творча	робота,	«Світ	моїх	захоплень».
	 Закриття	конкурсу	 завершилось	наго-
родженням	учасників	та	переможців	дипло-
мами,	 цінними	 подарунками	 та	 	 святковою	
концертною	 програмою	 за	 участю	 учнівсь-
кого	 колективу	 «Сумське	 вище	 професійне	
училище	будівництва	і	дизайну».
	 Викладач	української	мови	та	літератури	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»	Яцменко	Світ-
лана	Миколаївна,	яка	також	взяла	участь	у	конкурсі	«Педагог-новатор-2017»,	стала	лауреа-
том	конкурсу	і	була	другою	у	змаганнях.

РОМЕНСЬКЕ ВПУ СТАЛО ПЕРЕМОЖЦЕМ 
XX МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ШКІЛЬНИХ МЕДІА

	 Грандіозна	подія	цьогоріч	проходила	в	м.	Миколаєві	з	27	по	29	квітня.	До	чудового	со-
нячного	міста	на	березі	річки	Південний	Буг	з’їхалися	юнкори	з	усієї	України	та	за-за	кордо-
ну	на	церемонію	нагородження	учасників	та	переможців	щорічного	Міжнародного	конкурсу	
шкільних	медіа.	Вчетверте	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»	є	учасником	даного	конкурсу.	

	 У	2017	році	на	ювілейний	ХХ	кон-
курс	 було	 подано	 2011	 конкурсних	 робіт,	
серед	 яких	друковані	 та	 стінні	 газети,	 Ін-
тернет-видання,	теле-,	фото-	та	радіорепор-
тажі	тисяч	юнкорів	з	України	та	із	13	країн	
світу.	
	 Феєричною	 стала	 урочиста	 цере-
монія	нагородження	переможців	конкур-
су,	 де	 серед	26	переможців	в	21	номіна-
ції	-	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ».	
	 Перемогу	 Роменське	 ВПУ	 виборо-
ло	у	номінації	«Краще	репортажне	фото»,	
за	що	отримало	Диплом	переможця,	сим-
волічну	статуетку	«Акула	пера»	та	книги.	
	 Крім	 того,	 Дипломи	 лауреата	 нав-
чальний	 заклад	 отримав	 у	 таких	 номіна-
ціях:	 «Фоторепортаж»,	 «Інтернет	 газета»,	На фото: під час нагородження

«Телерепортаж».	Подяку	за	участь	у	конкурсі	вручили	керівнику	гуртка	«Юний	журналіст»	
Роменського	ВПУ	Тетяні	Василенко.		 	 	 	 	 	 					Руслан Овчаренко, 

Президент Учнівської ради
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СЛОВО ВІД ВИПУСКНИКІВ УЧИЛИЩА

На фото: учні групи МШП-3

	 Легкокрилим	птахом	пролітають	роки.	
І	ось	ми	вже	закінчуємо	навчальний	заклад,	
стоїмо	на	порозі	нового	життя,	яке	відкриває	
нам	стежинки	до	омріяної	професії.
	 Роменське	ВПУ	за	роки	навчання	ста-
ло	нам	рідним.	Пам’ятаємо	його	з	першого	
дня,	 з	 першого	 дзвоника.	 Тут	 ми	 відчули	
себе	самостійними,	тут	почалися	наші	пер-
ші	кроки	до	професійної	майстерності,	тут	
ми	вперше	закохалися.	
	 Професія	 будівельника	 завжди	 була	
і	 залишається	 повсякденно	 необхідною	 і	
соціально	 важливою.	 Ми	 зрозуміли	 це	 в	
процесі	 навчання.	 Ми	 отримали	 знання,	
практичні	 навички,	 які	 необхідні	 нам	 для	
реалізації	 себе	 як	 висококваліфікованого	

робітника.	Все	це	відбулося	завдяки	талановитим	викладачам,	відданим	своїй	справі,	котрі	
дійсно	вміють	навчати.	Саме	вони	зуміли	зацікавити	обраним	фахом,	наповнили	наше	уч-
нівське	життя	веселими	подорожами	та	цікавими	виховними	заходами,	відкрили	шлях	до	
інтелектуального	розвитку	й	творчої	самореалізації.
	 За	якісну	базову	і	фахову	освіту	висловлюємо	щиру	вдячність	педагогічному	колекти-
ву	та	директору	училища	Помарану	Павлу	Івановичу,	адже	саме	він	піклується	про	майбутнє	
молоді,	створює	найкращі	умови	для	кар’єрного	старту	учнів.
	 Не	одне	покоління	фахівців	випустили	стіни	Роменського	ВПУ,	і	ми	впевнені,	що	ко-
жен	випускник	згадує	училище	із	вдячністю	і	теплом	у	серці.                 
                З повагою учні групи МШП-3

	 Щиро	 вітаємо	 викладачів,	 уч-
нів,	 випускників	ДПТНЗ	«Роменське	
ВПУ»!
	 Дякуємо	Вам	за	навчання,	тур-
боту,	дружні	взаємовідносини,	плідну	
співпрацю	 та	 хочемо	 побажати	 не-
впинного	руху	вперед.
	 Бажаємо	 нашому	 рідному	 Ро-
менському	ВПУ	ще	незліченну	кіль-
кість	десятиліть	виконувати	свою	по-
чесну	місію	-	навчати	кваліфікованих	
робітників,	 виховувати	 нові	 таланти	
та	яскраві	особистості.
	 Нехай	 довгим	 буде	 життєвий	
шлях	 закладу,	 який	 завжди	 гостинно	
й	привітно	зустрічає	і	господарів,	і	го-
стей.	Життєва	енергія,	творча	наснага	 На фото: учні групи БС-5

будуть	гарантією	великих	досягнень	у	діяльності	училища,	а	кожна	розпочата	справа	стане	
сходинкою	до	вершин	успіху!	
	 Безхмарних	і	благословенних		Вам	днів,	любі	викладачі!
           

          З повагою учні групи БС - 5
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СЛОВО ВІД ВИПУСКНИКІВ УЧИЛИЩА

На фото: учні групи АСЕ-4

	 У	 свої	 юні	 роки	 можу	 сміли-
во	 стверджувати,	що	 я	 вже	 став	щас-
ливою	 людиною,	 адже	 маю	 не	 одну	
домівку,	рідну	моєму	серцю!	Училище	
назавжди	 залишиться	 в	 моїй	 душі	 та	
пам’яті,	де	б	я	не	був	у	цьому	великому	
світі.	 Лише	 уявіть,	 скільки	 поколінь,	
яка	 кількість	 різних	 талановитих	 лю-
дей	 навчалася	 та	 працювали	 у	 стінах	
училища.	
	 Роменське	ВПУ	стало	і	для	мене	
рідною	домівкою.	Як	я	це	усвідомив?	
Справа	в	тому,	що	рідна	домівка	–	це	
місце,	 куди	 завжди	 хочеться	 поверта-
тися,	 в	 якому	хочеться	проводити	ба-
гато	часу	–	година	за	годиною,	день	за	
днем,	рік	за	роком.	Рідна	домівка…,	мешканців	якої	хочеться	зробити	щасливими.	Рідна	
домівка…,	 за	яку	кожен	стане	стіною,	якщо	виникне	небезпека	наближення	негідника,	
який	прийшов	з	війною.	Рідна	домівка…,	де	закон	завжди	дотриманий,	де	честь	панує,	
а	любов	жива	в	серцях	її	мешканців.	Усі	ми	любимо	свій	рідний	дім.	Одні	–	який	є	нині.	
Інші	–	який	був	колись.	Треті	–	якого	вже	ніколи	не	буде...	
	 Бажаю	всім	педагогічним	працівникам	навчального	закладу	нових	злетів	та	ініціа-
тив,	творчого	натхнення,	терпіння,	здоров’я	та	мирного	неба	над	головою.	Учням	та	ви-
пускникам	-	вірити	у	свої	сили,	досягати	неймовірного,	не	здаватися,	впевнено	крокувати	
лише	вперед.
        З повагою Степан Коваленко, учень групи АСЕ-4

	 Ми	пишаємося	тим,	що	навчалися	
у	стінах	цього	провідного	вищого	нав-
чального	закладу.
	 Училище	зберігає	добрі	традиції,	
що	склалися	роками	у	цьому	чудовому	
закладі	 для	 майбутніх	 поколінь.	 Ми,	
нинішні	 випускники,	 щиро	 віримо	 в	
те,	що	мине	сто,	двісті,	триста	років,	а	
Роменське	вище	професійне	училище	
залишатиметься	 лідером	 серед	 про-
фесійних	 навчальних	 закладів	 Украї-
ни.	
	 Бажаємо	всім	працівникам	міц-
ного	 здоров`я,	 добра	 і	 щастя	 та	 по-
дальшого	 процвітання.	 Нехай	 натх-
нення	і	жага	творчого	пошуку	будуть	
Вашими	 вірними	 супутниками,	 життя	 –	

багатогранним	і	плідним,	шлях	до	професійного	зростання	–	успішним.	
	 Переконливих	Вам	здобутків	в	ім`я	українського	народу,	міцного	здоров`я,	довголіття,	
родинного	щастя!

                   З повагою учні групи ВХП-6

На фото: учні групи ВХП-6
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На фото: учні Роменського ВПУ взяли участь у 
акції «За чисте довкілля»

Чистота нашої планети - у наших руках
НОВИНИ

УЧИЛИЩА

	 Весна	–	це	не	тільки	настання	теплої	
та	сонячної	погоди,	оновлення	природи,	гар-
ного	настрою	і	самопочуття.	Весна	–	це	ще	й	
початок	прибирання	в	будинках,	на	подвір’ї,	
в	місті.
	 Згідно	розпорядження	голови	Сумсь-
кої	 обласної	 державної	 адміністрації	 	 про	
проведення	 щорічної	 Всеукраїнської	 еко-
логічної	 акції	 «За	 чисте	 довкілля»	 та	 Дня	
благоустрою	 територій	 населених	 пунктів	
протягом	 весни	 по	 всьому	 місту	 Ромни	 та	
Сумській	 області	 проводилося	 прибирання	
та	приведення	в	належний	санітарний	стан	
прибудинкових	 територій,	 парків,	 скверів,	
дитячих,	спортивних	та	господарських	май-
данчиків,	 братських	 могил,	 меморіальних	
комплексів,	місць	 почесних	поховань,	 очи-

щення	від	сміття	берегів	водойм.
	 Учні	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»	також	
приєдналися	 до	 проведення	 Всеукраїнської	
екологічної	акції	«За	чисте	довкілля».
	 У	рамках	акції	 та	 з	метою	поширення	
природоохоронного	 руху,	 учні	 Роменського	
ВПУ	 привели	 в	 належний	 санітарний	 стан	
сквер	 біля	 міськвиконкому,	 прибравши	 його	
від	опалого	листя,	сміття	та	зламаних	гілок.
	 Також	прибрано	два	несанкціонованих	
сміттєзвалищ	 побутових	 та	 інших	 відходів	
біля	прилеглої	території	навчального	закладу.
	 Приєдналися	 учні	 Роменського	 ВПУ	
і	до	акції	«Посади	дерево	і	збережи	його»,	в	
рамках	якої	на	території	навчального	закладу	
висаджено	дерева,	кущі	та	квіти.

Ніна Христенко, учениця групи ПП-2

На фото: активісти училища не байдужі до 
проблем екології

Ще більше цікавої, актуальної та 
оперативної інформації читайте 

на офіційному сайті 
ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

http://romnyvpu.com.ua/

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УЧИЛИЩА!
Ми працюємо для Вас щодня (крім вихідних) 

з 8.00 - до 17.00
Скринька довіри знаходиться 
на першому поверсі училища.

Ознайомтеся з діяльністю 
активістів навчального закладу 
на блозі Учнівського самовряду-
вання ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

за посиланням: 
http://uchnivskesamovrjaduvanja.

blogspot.com/

Шановні учні ДПТНЗ «Роменське ВПУ»!
Якщо Ви - активні, ініціативні, креативні, гро-

мадсько 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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Руслан Овчаренко - 
творча обдарованість року 

На фото: Руслан Овчаренко - переможець 
конкурсу «Учень року-2017» у номінації 

«Творча обдарованість року» 

	 18-19	 травня	 2017	 року	 на	 базі	 дер-
жавного	професійно-технічного	навчально-
го	 закладу	 «Конотопське	 вище	професійне	
училище»	 проходив	 заключний	 етап	 кон-
курсу	 «Учень	 року-2017»	 серед	 учнів	 дер-
жавних	 професійно-технічних	 навчальних	
закладів	 Сумської	 області	 та	 м.	 Чернігів,	
м.	Рубіжне	(Луганська	область).
	 Від	ДПТНЗ	«Роменське	ВПУ»	участь	
у	 конкурсі	 взяв	 учень	 групи	МШП-3	 Рус-
лан	Овчаренко.	 Він	 -	 творча,	 активна,	 іні-
ціативна	особистість.	Постійно	бере	участь	
у	різноманітних	заходах,	акціях,	проектах,	
які	проводяться	в	навчальному	 закладі,	на	
рівні	 міста	 та	 області.	 Руслан	 займається	
волонтерською	 та	 громадською	 роботою,	
цікавиться	 літературою	 та	 мистецтвом.	
А	ще	проявляє	 акторські	 здібності,	 займа-
ючись	в	драматичному	гуртку	навчального	
закладу.	Та	своїм	найбільшим	захопленням	
вважає	вокал.
	 Цьогоріч	 конкурсанти	 змагалися	 за	
звання	 кращого	 у	 таких	 конкурсах:	 «До-
звольте	 відрекомендуватися.	 Мій	 нав-
чальний	 заклад	 і	 моя	 майбутня	 професія»	
(презентація	відеоролика);	«Світ	моїх	захо-
плень»;	творча	робота	«Мій	успішний	про-
ект»;	 конкурс	 на	 кращий	 нарис,	 листівку,	
власний	вірш	(на	вибір	учасника)	 з	 	 теми:	

«Моя	країна	-	Україна.	І	в	серці,	і	в	житті	єдина!»
	 Учасник	 конкурсу	Руслан	Овчаренко	 показав	 не	 лише	 свої	 інтелектуальні,	 про-
фесійні	 та	 творчі	 здібності,	 але	й	особисті	 якості.	Він	підготував	яскраві	 та	 змістовні	
мультимедійні	та	відеопрезентації.	Доповіді	доповнювалися	читанням	поезії,	вокальни-
ми	виступами	та	гумористичними	сценками.	
	 Для	конкурсантів	було	організовано	і	чудову	розважальну	програму.	Молодь	мала	
змогу	 оглянути	 тематичну	 виставку	 педагогічних	 та	 учнівських	 колективів	 професій-
но-технічних	закладів	міста	Конотопа.	Цікавими	та	змістовними	були	екскурсії	до	міста	
Батурин	(Чернігівська	область)	та	по	місту	Конотоп,	що	залишили	у	пам’яті	учнів	та	су-
проводжуючих	незабутні	враження.
	 У	результаті	конкурсу	«Учень	року-2017»	Руслан	Овчаренко	-	учень	Роменсько-
го	ВПУ	став	кращим	у	номінації	«Творча	обдарованість	року»,	за	що	отримав	диплом	
та	цінні	подарунки.	Крім	того,	Руслан	зайняв	ІІІ	місце	у	конкурсі	творча	робота	«Мій	
успішний	проект».	

Олександра Стрижевська, 
Президент обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Сумщини
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 Ви мрієте стати висококваліфікованим працівником із гідною заробітною платою, 
тоді ця інформація саме для Вас!

					Державний	професійно-технічний	навчальний	заклад	«Роменське	вище	професійне	
училище»	здійснює	підготовку	кваліфікованих	робітників	із	професій:

Роменське ВПУ запрошує на навчання!

На	базі	загальної	середньої	освіти	(9	класів):

•	Слюсар	з	ремонту	автомобілів,	
електрогазозварник;

•	Муляр,	штукатур,	лицювальник,	плиточник;

•	Кухар,	кондитер;

•	Продавець	продовольчих	товарів,	
продавець	непродовольчих	товарів.

На	базі	повної	загальної	середньої	освіти	
(після	11	класів):

•	електромеханік	з	ремонту	та	обслуговування	лічиль-
но-обчислювальних	машин,	монтажник	інформацій-

но-комунікаційного	устаткування;

					•	НОВА	ПРОФЕСІЯ	-	електрогазозварник,	монтаж-
ник	санітарно-технічних	систем	і	устаткування.

•	кухар;

Проходження стажування та виробничої практики 
в країнах Європи - Словаччина, Польща

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ

ВСТУП  БЕЗ СЕРТИФІКАТУ ЗНО

При училищі діє навчально-
практивний центр із підготовки 

монтажників санітарно-
технічних систем і устаткування

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
42000, Сумська обл.,

м. Ромни, вул. Коржівська, 44
Контактні телефони:

(05448) 5-19-56, 5-19-67
e-mail: vpu14@ukr.net

website: www. romnyvpu .com.ua/

За	освітньо-кваліфікаційним	рівнем
«молодший	спеціаліст»	зі	спеціальностей:

-	виробництво	харчової	продукції;
-	товарознавство	та	комерційна	діяльність;
-	будівництво	та	експлуатація	будівель	і	споруд.


