
 

 

 2.5. Реформа загальноосвітньої і професійної школи. 
СПТУ – ПТУ-19 (1980-2001 рр.) 

У 1984 році проходить реформування училища, проводиться набір учнів до груп з 
трирічним терміном навчання на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Учи-
лище готувало кваліфікованих робітників зі складних професій: 

• складальник корпусів металевих суден, електрозварник ручного зварювання, слюсар зі 
складних металевих конструкцій; 

• електрозварник, слюсар зі складних металевих конструкцій; 
• токар, оператор верстатів з програмним керуванням; 
• столяр судновий; 
• електрик судновий; 
• слюсар-монтажник судновий, трубозгинальник судновий. 
Значно зріс якісно й кількісно інженерно-педагогічний колектив училища; в колектив 

прийшли педагоги з великим досвідом роботи з підлітками, зі знанням педагогіки та пси-
хології, що дало змогу вирішувати педагогічні та методичні проблеми, покращити вихов-
ну роботу в групах: 

• Першина Світлана Наумівна – викладач математики, керівник обласної школи передо-
вого досвіду викладачів математики; 

• Санова Світлана Костянтинівна – викладач німецької та французької мов, завідуюча 
педагогічним кабінетом училища, а з 1987 року – методист ОНМЦ; 

• Ютовець Ольга Володимирівна, Якубовська Юлія Антонівна – викладачі російської 
мови та літератури; 

• Чайковська Тетяна Василівна, Моторна Ольга Миколаївна – викладачі української 
мови та літератури; 

• Шевченко Алла Миколаївна, Кідніз Чара Давидівна – викладачі фізики; 
• Стецюк Єпіфан Якович – викладач математики; 
• Богат Людмила Дмитрівна, Коротаєва Ніна Федорівна – викладачі хімії; 
• Черніченко Світлана Миколаївна, Геллер Тетяна Іванівна, Колечина Людмила – викла-

дачі математики, молоді спеціалісти; 
• Гуцол Анатолій Миколайович, Тиква Лариса Яківна – викладачі суспільних дисцип-

лін; 
• Чумак Світлана Миколаївна – викладач англійської мови; 
• Барибіна Валентина Василівна – інженер-програміст, викладач основ інформатики, 

обчислювальної техніки та автоматизації виробництва. 
Вони принесли в навчальний процес педагогіку співробітництва, власний педагогіч-

ний досвід та сучасні педагогічні технології. В училищі на інструктивно-методічних на-
радах, на засіданнях методичних комісій стали вивчати методику роботи В. Шаталова за 



 

 

опорними конспектами, активні форми, методи навчання: урок-семінар, урок – ділова 
гра; урок-залік, урок-експеримент, урок групового контролю знань, урок-екскурсія, уро-
ки з бригадною формою навчання, комплексні уроки, уроки активного впровадження 
методів проблемного навчання учнів. 

На засіданнях педагогічної ради у 1983-84 навчальному році розглядаються питання, 
пов’язані з укріпленням навчально-методичної бази кабінетів, майстерень училища: 

• комплексно-методичне забезпечення кабінетів, майстерень; 
• створення куточків передових методів праці базового підприємства в виробничих май-

стернях; 
• використання в практичній роботі передових методів праці, досвіду передовиків виро-

бництва; 
• складання переліків навчально-виробничих робіт; 
• виховання бережливого ставлення до інструменту та обладнання; 
• стан роботи гуртків технічної творчості. 
З метою вивчення стану роботи, її вдосконалення проводились планові рейди – пере-

вірки. 
Велика увага приділялась естетичному, військово-патріотичному вихованню учнів. 

Учні, інженерно-педагогічні працівники вели активний пошук матеріалів для музею бо-
йової слави та музею історії училища. На педраді заслуховували питання про героїко-
патріотичне виховання учнів, про підвищення ролі технічної та художньої творчості у 
гармонійному вихованні учнів. В училищі працювали багато спортивних секцій, танцю-
вальний, хоровий, вокально-інструментальний гуртки та духовий оркестр. 

У виховній роботі особлива увага зверталась на “важких” учнів з неблагодійних сі-
мей: закріплювали громадських вихователів з числа викладачів та майстрів училища; 
класні керівники вели щоденники роботи з вихованцями, схильними до правопорушень, 
на класні години часто запрошували начальника служби у справах неповнолітніх майора 
Воронцову Жанну Олексіївну та її підлеглих. Проводилась велика робота з метою попе-
редження правопорушень. В училищі систематично велись засідання штабу профілакти-
ки, де намагались дійти до кожного підлітка, допомогти його батькам. Багато випускни-
ків з вдячністю згадують сьогодні ті уроки. 

Робочий день директора училища Андарана Івана Григоровича завжди починався в 
гуртожитку училища. Під час підйому, ранкової зарядки, лінійки учні звикли бачити 
поряд з майстрами і свого директора. 

Особливість роботи Андарана – це постійний пошук нових форм виховної роботи, 
професійної підготовки, постійне прагнення високо тримати марку училища. 

Цікаво проходить директорський час, багато корисного дає анкетування учнів – ви-
вчаються їх запити, проблеми, думки. 

Головною метою педагогічного колективу завжди залишалась якісна підготовка ква-
ліфікованих робітників для базового підприємства та інших підприємств міста і області. 
Цій меті було підпорядковане освоєння сучасної техніки і технології, прогресивних мето-



 

 

дів праці, розширення політехнічного кругозору учнів, формування інтересу до раціона-
лізаторства на уроках виробничого навчання та спецтехнології. Від відносин з базовим 
підприємством залежали якість практики, працевлаштування учнів. Для того, щоб учні 
досконало засвоїли програму виробничої практики, складались графіки переміщення по 
робочих місцях для відпрацювання усіх тем програми. 

Підготовка молодих спеціалістів для базового підприємства здійснювалася у 22-х 
навчальних кабінетах загальноосвітніх, спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, 6-ти 
навчально-виробничих майстернях на території училища та 3-х – на території заводу 
силами 24 викладачів та 25 майстрів виробничого навчання. Проблемна тема училища у 
1984-85 роках – “Підвищення якості підготовки молодих кваліфікованих робітників че-
рез удосконалення матеріально-технічної бази училища”. Кожен інженерно-
педагогічний працівник розробляв індивідуальну проблемну тему, яка сприяла росту 
педагогічної майстерності працівника, удосконаленню навчально-виховного процесу, 
підвищенню якості знань учнів. В училищі працювали 9 методичних комісій. У 19-
85 році стажування в цехах заводів пройшли 16 майстрів виробничого навчання, в Респу-
бліканському інституті підвищення кваліфікації – 5 чол., в обласному інституті вдоскона-
лення вчителів – 3 чол., у школі передового досвіду при заводі ім. 61 Комунара – 21 чол. 

На заводі працюють десятки цехових, заводських шкіл з вивчення і розповсюдження пе-
редового досвіду, передових методів та прийомів праці новаторів, передовиків виробництва. 

У роботі шкіл брали участь майстри виробничого навчання і викладачі. Аврамен-
ко О.П., Фіногенов В.Л. – вивчали досвід Місарука В.С., слюсаря-монтажника 5 розряду. 
В майстерні були створені тренажери і макети, що відображували досвід Місарука В.С., 
підвищували якість знань і умінь учнів, привчали до нових методів праці, пов’язаних з 
застосуванням для центрування і монтажу головних, допоміжних дизель-генераторів, 
фундаментної рами. У співпраці з ЦНІІТС напрацьована технологія центрівки і монтажу 
– СДР-5000, яка з найменшими витратами забезпечує необхідну точність центрування і 
монтажу дизель-генератора. 

Досвід бригади складальників корпусів металевих суден Лауреата Державної премії 
Білого І.М. зі складання секцій судна без постілей, що у кілька разів підвищував продук-
тивність праці, впроваджували в навчальний процес викладач Руда Л.Ф., майстри Олій-
ник О.В., Погорілий О.Г., складальники корпусів металевих суден вивчали також досвід 
випусника школи ФЗН Гоцелюка А.П. з контейнерної системи подання деталей на скла-
дання. 

Бригади суднових складальників широко застосовували гідравлічні пристрої для мон-
тажу суднових секцій в період достапельного складання конструкцій на стапелі. Ці мето-
ди та пристрої застосовувалися, по можливості, майстрами виробничого навчання на 
уроках. 

У навчанні складальників суднових широко застосовувалася макетна система підго-
товки і здачі суднових приміщень під електромонтаж. 

Ініціатором цієї технологічної новинки у добудовних роботах на суднах став випуск-
ник училища, бригадир добудовників Жерновський Валерій. 



 

 

Токарі-новатори цеху № 51 Ганчо І. й Димов І. застосовують у своїй щоденній работі 
гідрозатискувачі, гідроніноли, вихорний метод нарізання різьби. Всі ці нововведення, 
звичайно, підвищували інтерес учнів і сприяли кращому засвоєнню ними програмного 
матеріалу. 

На палубній ділянці бригадиром Волошиним Л.І. застосовується метод складання 
редуктора головного двигуна за допомогою пристроїв. Це дало можливість скоротити 
час монтажу на 120 годин. Бригадою Познякова В.Д., випускника училища, впроваджено 
пропозицію з удосконалення трубопроводу холодильної установки, що скоротило час 
монтажу на 3 години і дало економію металу 500 кг. Цей досвід вивчається групами слю-
сарів-монтажників, а безпосередню участь у роботі учні беруть під час виробничої прак-
тики в складі бригад. Групи столярів суднових вивчають метод застосування кондукто-
рів для складання меблів, знайомляться з пристроями для розмітки. Випускники учили-
ща, передовики виробництва, Дейнека Роман, Кирилюк Олександр приходили в майсте-
рні училища і надавали практичну допомогу учням. Майстер виробничого навчання, 
також випускник училища, Арабежа А.І. виготовив і застосовував фрезу для виготовлен-
ня деталей віконних сплетінь на уроках виробничого навчання. 

Часто на уроках спецтехнології та у майстерні в групах електрозварників були випус-
кники Яровенко В.В., Фесенко Віра, яку нагороджено орденом “Знак пошани”, бригади-
ри Сеничак Ю.М., Богданов Г.К., новатори виробництва. 

Майстрами і викладачами училища вивчався і запроваджувався в навчальний процес 
досвід роботи Сиряченка Н.П. по складанню напівоб’ємних секцій надбудови, Гуньков-
ського А.П. – “Промивання трубопроводів системи гідравліки на стаціонарному стенді”, 
Димцюри І.І. – по складанню м’яких меблів. 

Майстер Гоголь О.І. запровадив бригадний метод організації праці у навчально-
виховний процес: у складі групи було 3 бригади по 11 чол., очолював бригаду бригадир. 
Кожна бригада складалася з 3 ланок, які очолювали ланкові. Працювала рада бригадирів. 
Група взяла на себе зобов’язання – боротися за звання “Зразкова група СПТУ-19”. За 
3 роки навчання в групі не було втрат контингенту, 100% учнів були присутні на занят-
тях (за винятком пропусків з поважних причин), група мала 100-процентну успішність, 
не було випадків правопорушень. 

Майстер Фіногенов В.А. разом з учнями своєї групи виготовив тренажер на базі хо-
лодильної установи в 500 ккал/год. із фреоновим двигуном на 380 в, 1 кВт, 720 об/хв. 
Компресор герметичний, прямостічний, з поверхнею випаровування 11,4 м2, конденса-
тор повітряного охолоджування, ресивер, селиногеновий фільтр-висушувач, ТРВ-2 і РД-
1, магнітний пускач П-223. Цей тренажер дозволив на уроках: 

• навчати вірному регулюванню приладів автоматики і виходу холодильної установки 
на режим; 

• відрегулювати тепловий захист і замінити електрокатушку (П-223); 
• зрозуміти холодильний процес, який відбувається в компресорі, конденсаторі, в 

системі випаровування; 
• формувати вміння сконденсувати, звакуумувати, висушити, зарядити холодильну 



 

 

установку, пустити її на режим; 
• вміти визначити витік газу за допомогою галогенової лампи ВАГТЦ-4. 
Виготовили наочні посібники в розрізі: 
• холодильний агрегат ФАК-1.5 і ФГК-1.5 з усіма елементами; 
• домашній агрегат ЗІЛ; 
• кольорову схему ДАУ-80 (1500 х 15000 мм). 
Виготовили п’ять великих схем агрегатів. 
Землянський Ф.Г. обладнав робоче місце майстра виробничого навчання, що мало у 

своєму складі: автоматичну плакатницю з плакатами з усіх тем, стенди з наборами елект-
роапаратури для відпрацювання навичок під час вивчення теми “Освітлення” та 
“Електродвигуни”, планшети зі слюсарних операцій, пульт керування навчальними щи-
тами і контролю за роботою учнів, ТЗН. 

Майстер Вінарський П.Ф. разом зі своїми учнями розробив і впровадив стопорний 
сектор. Раніше за технологічним процесом було 2 фрезерні операції, 3 токарні, 3 слюсар-
ні. Рацпропозиція дозволила скоротити кількість операцій і час на їх виконання. 

Майстри Гусєв Є.С., Литвиненко О.І. виготовили тренажери для відпрацювання на-
вичок учнів при вивченні теми “Освітлення”. 

Тренажери призначені для формування навичок з ремонту і монтажу освітлення од-
нокімнатних і багатокімнатних квартир, перевірки схем за допомогою приладів для ре-
монту і налагодження захисної і пускорегулюючої апаратури; 

• стенд для вмикання, ремонту і експлуатації електровимірювальних приладів; 
• стенд ревізії і ремонту електродвигуна. 
Всі пристрої, макети, тренажери поповнили кабінети, майстерні училища, покращили 

комплексне методичне забезпечення предметів і професій. 
В училищі було обладнано 28 навчальних кабінетів: політекономії, столярної справи, 

фізики (2 каб.), зварювальних робіт, естетичного виховання, технічного креслення, спец-
технології токарів, спецтехнології складальників корпусів металевих суден, матеріалоз-
навства, початкової військової подготовки, основ інформатики, спецтехнології електри-
ків, російської літератури (2 каб.), математики (3 каб.), української літератури (2 каб.), 
історії (2 каб.), біології, хімії, англійської мови, німецької мови, що були обладнані кіноа-
паратами, машинами програмового контролю, кодоскопами, лінгафонними установками, 
телевізорами. 

Книжковий фонд складав 23320 екз. Був також прекрасний спортивний зал. 
Робота, що проводив педколектив з реалізації проблемної теми училища 

“Підвищення якості навчання учнів на базі навчально-методичних комплексних профе-
сій”, огляди-конкурси кабінетів та майстерень зацікавили методичний кабінет ПТО Ми-
колаєва та директорів навчально-методичних центрів ПТО України, які дізнались про 
нашу роботу на Всесоюзному семінарі у лютому 1994 р. 

Навчально-методичний комплекс професії складається з кабінетів профтехциклу, 
лабораторії, майстерні, рабочих місць учнів на підприємстві, кабінету технічної творчос-
ті, кабінету охорони праці, комплексно-методичного забезпечення предметів, професії, 



 

 

переліку навчально-виробничих робіт. Мета створення комплексів – підвищення профе-
сійної майстерності учнів. 

За час роботи над проблемною темою створені: лабораторія допусків, посадок і техні-
чного вимірювання, майстерня, зварювально-складальна дільниця, кабінет охорони пра-
ці, кабінет обладнання для кухарів, розпочаті роботи по створенню лабораторії зварюва-
льних робіт, кабінету дипломного проектування. 

У 1985 році Андаран І.Г. пішов на заслужений відпочинок і роботу очолив заводча-
нин, заступник начальника цеху по роботі з кадрами цеху № 19 Пустовойт Анатолій Ти-
мофійович. Разом з заступником з НВР Червонооким А.Д. він велику увагу приділяє 
формуванню учнівського колективу груп. Введені “рапортички” з метою контролю за 
відвідуванням уроків теоретичного та практичного навчання, під контролем кожен урок і 
кожен учень. Працює розклад № 2 – позакласна робота в гуртожитку у вечірній час. Ко-
жна методична секція по черзі протягом тижня проводить свої виховні заходи і вечори, 
зустрічі з цікавими людьми, усні журнали, бесіди. Розробляється система політичного 
інформування учнів і щопонеділка проводиться 40-хвилинна політінформація та щоден-
но – 10-хвилинна перед першим уроком. Цю роботу очолювали заступник директора з 
виховної роботи Іванов Сергій Іванович та голова учнівського профкому Шквира Л.М. 

Впроваджується система єдиних вимог до учнів – від учнівської форми до ведення 
записів на уроках та наявності необхідного на уроці приладдя. І завжди на порядку ден-
ному було питання якості навчального процесу, з метою вивчення кращого досвіду про-
водилися взаємовідвідування уроків, відкриті уроки кращих, досвідчених викладачів та 
майстрів виробничого навчання. Вивчалось питання “наукової оргнізації праці ІПП, між-
предметні зв’язки, комплексне методичне забезпечення предметів і професій; формуван-
ня в учнів навичок самостійної роботи з підручниками, додатковою та довідковою літе-
ратурою. Кожним викладачем розроблялись папки “Учись навчатися”, де були зосере-
джені картки-інструкції, картки-консультації, вимоги до твору, до письмової роботи, 
перелік рекомендованої літератури та ін. Викладачі і майстри виробничого навчання 
працювали над створенням поурочних папок. Училище придбало три комплекти ЕОМ 
“Іскра”, розпочалося переобладнання кабінетів інформатики, електрозварювання, токар-
ної справи, електротехніки, фізики, історії. За досягнутими результатами роботи в учили-
щі вивчається досвід роботи майстра електрозварників Гоголя О.І “Бригадна форма орга-
нізації праці в групі”, викладача креслення Яковенко Л.М. (впровадила досвід викладача 
Харківського СПТУ-5 Молдавської М.М. з динамічними плакатами і напрацювала влас-
ний), викладача математики Першиної С.Н. “Активізація розумової діяльності учнів ме-
тодом проблемного навчання” та створюються збірники задач з виробничої тематики. 

Колектив СПТУ-19 поповнився молодими викладачами: Сорокін В.М., Чернічен-
ко С.М., Колечина Л.А., Гречко Г.М., Моторна О., Геллер Т.І., прийшов досвідчений 
майстер столярів Ямковий Л.П., викладач математики Хандошко М.О., заст. з НВР Лог-
він С.В. 

У 1986 році директором училища призначили Снісаренка В.Д. випускника ТУ-1. Ме-
тодичну роботу, спрямовану на удосконалення роботи, організовують Червоноокий А.Д. 



 

 

– заступник з навчально-виробничої роботи та методист Ярчук Т.П. 
Реформа загальноосвітньої та професійної школи, що здійснювалася в кінці 80-х ро-

ків, грунтувалась на творчому розвитку принципів єдиної трудової політехнічної школи і 
була спрямована на те, щоб підняти рівень освіти і виховання молоді, покращити їх під-
готовку до самостійного трудового життя, здійснювати поступовий перехід до загальної 
професійної освіти. 

Основними напрямками реформи загальноосвітньої і професійної школи передбача-
лось вирішити наступні завдання: 

• підвищити якість освіти і виховання; забезпечити більш високий науковий рівень ви-
кладання кожного предмета, міцне оволодіння основами наук, покращення ідейно-
політичного, трудового і морального виховання, естетичного і фізичного розвитку; 

• удосконалити навчальні плани і програми, підручники і навчальні посібники, методи 
навчання і виховання; 

• виключити перевантаження учнів, а також надмірне ускладнення навчального матеріа-
лу; 

• значно розширити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у системі професійно-
го навчання; 

• здійснити перехід до загального професійного навчання молоді; 
• підвищити відповідальність учнів за якість навчання, дотримання навчальної і трудо-

вої дисципліни, підвищити їх громадську активність на основі розвитку самоуправлін-
ня в учнівських колективах; 

• підняти громадський престиж вчителя і майстра виробничого навчання, їх теоретичну 
і практичну підготовку, повністю забезпечити потреби системи народної освіти у педа-
гогічних кадрах; 

• зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів. 
Згідно з реформою різні типи професійно-технічних навчальних закладів реорганізо-

вувались в єдиний тип навчального закладу – Середнє професійно-технічне училище 
(СПТУ) з відповідними напрямками за професіями, формами і термінами навчання в 
залежності від рівня освіти вступників: 

• випускники 9-х класів навчаються в СПТУ, як правило, 3 роки, одержуючи професію і 
завершуючи загальну середню освіту; 

• випускники 11-х класів для одержання більш високої кваліфікації або складної профе-
сії вступають на відповідні відділення середніх ПТУ з терміном навчання до 1 року. 

Створення єдиного типу середнього профтехучилища створює більш сприятливі мо-
жливості для кращого їх комплектування, оптимального навантаження навчально-
виробничого обладнання, раціонального використання інженерно-педагогічних кадрів. 

У процесі розвитку загальноосвітня і професійна школи вирішували різні завдання. 
Різними були і підходи до визначення змісту навчальної і позакласної діяльності, до роз-
робки форм і методів трудової політехнічної і професійної підготовки школярів і учнів 
СПТУ. Та у цьому живому процесі незмінним залишався принцип зв’язку навчання з 
життям, хоча шляхи реалізації цього принципу змінювалися в залежності від потреб сус-
пільства, від розвитку техніки. 



 

 

Головна мета освіти – це не тільки “багаж” знань, але й уміння застосовувати отрима-
ні знання на практиці. Від того, які знання, навички та уміння будуть формуватися у май-
бутніх робітників, від того, які духовні цінності вони засвоять, які професійні та мораль-
но-політичні якості розвинуть у собі, залежить майбутнє нашого суспільства. 

У середньому ПТУ немеханічно поєднують два типи навчальних закладів. Оволодін-
ня професією та основами наук у цьому новому типі навчальних закладів становить єди-
ний навчально-виховний процес протягом усього часу навчання – з моменту прийняття 
учнів до училища і до випуску. Загальноосвітні предмети є не лише базою для вивчення 
спеціальних дисциплін, а й сприяють підвищенню професійної підготовки учнів. З іншо-
го боку, вивчення спеціальних предметів допомагає учням не лише закріпити одержані 
знання загальноосвітнього курсу, але й доповнює та поглиблює їх при розгляді основ 
техніки, технології, організації та економіки виробництва. 

Ось чому основними напрямками реформи загальноосвітньої і професійної школи 
передбачався подальший розвиток і удосконалення системи професійно-технічної освіти 
як основної форми планомірної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, підвищен-
ня її ролі у здійсненні переходу до загального професійного навчання молоді. 

Згідно з основними напрямками реформи загальноосвітньої і професійної школи за-
гальна середня освіта молоді має бути доповнена загальною професійною освітою. Всім 
молодим людям до початку трудової діяльності буде надана можливість оволодіння про-
фесією. Це приведе до збільшення і об’єднання загальноосвітньої і професійної школи, 
що допоможе подальшому розвитку і втіленню ідей про єдину трудову, політехнічну 
школу. 

За останні роки рівень підготовки робітників в СПТУ виріс. Цьому сприяла плодот-
ворна праця педагогічного колективу і підприємства із застосуванням найбільш ефектив-
них методів роботи. 

Реформа поставила перед профтехучилищами завдання: усунути недоліки у підготов-
ці кваліфікованих робітників, які пояснюються недостатньою роботою з впровадження в 
навчальний процес стрункої системи методичних засобів і прийомів, що забезпечують 
пізнавальну діяльність учнів. 

Потрібні: 
• чітка робота з вивчення, узагальнення і впровадження в навчальний процес передового 

педагогічного і виробничого досвіду; 
• організація на належному рівні самостійної роботи учнів на уроках з метою активізації 

розумової діяльності учнів; 
• використання міжпредметних зв’язків і їх професійної направленості; 
• наукова організація праці викладача, майстра виробничого навчання та учнів на уроках; 
• пошук нових методичних прийомів і форм роботи; 
• використання ТЗН, наочних посібників; 
• удосконалення навчально-виховного процесу, точне і своєчасне виконання програм з 

теоретичних дисциплін та виробничого навчання; 



 

 

• навчання учнів виготовленню складної продукції, що вимагає застосування сучасної 
технології і відповідної оснастки; 

• запровадження на зміну фронтальній формі навчання бригадної форми, з метою пок-
ращення знань, умінь і навичок учнів, всебічного розвитку особистості; 

• використання досвіду новаторів виробництва, вивчення сучасної технології, передо-
вих методів праці, нової техніки з метою легкої адаптації випускників в умовах вироб-
ництва (навчання на тренажерах в класах програмованого навчання, використання 
дослідницького методу навчання); 

• розробка нових, більш досконалих навчальних планів і програм, впровадження склад-
них професій. 

У 1987-88 навчальному році колектив працює над єдиною методичною темою – 
“Формування міцних знань, умінь та навичок учнів шляхом удосконалення форм і мето-
дів проведення уроків теоретичного і виробничого навчання”. 

З метою реалізації цієї проблемної теми створені опорні кабінети. Кожний викладач 
та майстер працюють над індивідуальними проблемними темами. Працює школа пере-
дового досвіду. 

Досвідом роботи за темою “Використання роздаткового матеріалу для розвитку пі-
знавальної і розумової діяльності учнів” ділиться викладач іноземної мови Санова С.К. 

За планом роботи училища проводяться засідання: 
• семінар-практикум “Практичне вивчення уроку “Ділова гра” – Старий В.І.; 
• розробка і впровадження в навчальний процес дослідних навчальних планів – 

Барг С.Н.; 
• бригадна форма навчання учнів – Дончик В.О., Руда Л.Ф.; 
• створення і впровадження в навчальний процес комплексного методичного забезпе-

чення професії електрогазозварника – Землянський Ф.Г., Тютюник В.В., Рощик М.О.; 
• впровадження досвіду роботи викладача СПТУ-5 м. Харкова Молдавської М.М з ви-

користання на уроках креслення динамічних плакатів – Яковенко Л.М. 
З метою пропаганди передового виробничого досвіду проводиться конкурс професій-

ної майстерності з усіх професій серед учнів та майстрів виробничого навчання, училищ-
ний конкурс технічної творчості. Створюються учнівські ВТК у кожній групі. 

За методичними розробками OHMЦ ПТО методична робота з інженерно-
педагогічними працівниками проводиться на діагностичній основі, що дало змогу вияви-
ти рівень знань з педагогіки, психології, методики викладання предмета кожного праців-
ника і направити роботу на підвищення рівня. До анкети були занесені питання про ди-
ференційований підхід до учнів, програмоване навчання, міжпредметні зв’язки та ін. 

Широко застосовувалися такі форми методичної роботи, як інструктивно-методичні 
наради, засідання методичних комісій, творчі звіти майстрів та викладачів з проблемної 
теми, педагогічні читання, проблемні семінари, огляди новинок педагогічної і методич-
ної літератури, працювали школи передового досвіду викладачів і майстрів виробничого 
навчання, школа молодого майстра виробничого навчання, проводились відкриті уроки, 
відкриті засідання методичних комісій, наставництво досвідчених викладачів та майст-
рів: Першина С.Н., Старий В.І., Дончик В.О., Барг С.Н., Яковенко Л.М., Гусєв Є.С.; у 



 

 

педагогічному кабінеті створювалися папки: “На допомогу майстру виробничого навчан-
ня”, “Зразки роздаткового і дидактичного матеріалу”, “На допомогу викладачеві”. Атес-
тація кабінетів, вдосконалення методичної роботи вели до підвищення методичного рів-
ня ІПП і, як наслідок, до удосконалення навчального процесу. У наказі Держкомітету 
СРСР з ПТО № 68 зазначалось: “Участь у методичній роботі обов’язкова для всіх викла-
дачів, майстрів, вихователів та інших ІПП училища і є частиною їх педагогічної діяльно-
сті”. 

Згідно з планом обласного управління проводяться такі місячники методичної робо-
ти: 

• вересень – планування роботи; 
• жовтень – суспільних дисциплін; 
• листопад – контролю за навчальним процесом; 
• грудень – методичної роботи; 
• січень – технічної творчості; 
• лютий – допризовної підготовки та фізвиховання; 
• березень – охорони праці; 
• квітень – профорієнтаційної роботи та профтехосвіти; 
• травень – підготовки до екзаменів. 
Вивчається досвід роботи ІПП: 
• “Досвід підготовки і практичного застосування поурочних папок” – Старий В.І. 
• “Комплексне методичне забезпечення уроків” – Санова С.К. 
• “Індивідуальна виховна робота у групі” – Гоголь О.І. 
• “Система вимог викладача на уроці” – Барг С.Н. 
• “Система роботи майстра і класного керівника” – Старий В.І., Юрченко В.В. 
З метою впровадження напрацьованого досвіду обирається проблемна методична 

тема училища “Впровадження ефективних форм методичної роботи з метою вдоскона-
лення керування та інтенсифікації навчально-виховного процесу”. 

У 1988-1989 роках училище бере участь у Всесоюзному експерименті – створення і 
впровадження в навчальний процес дослідних навчальних планів та програм, розрахова-
них на 5-денний робочий тиждень. Керував цією роботою Червоноокий А.Д. Відпрацьо-
вується система щоденного та щотижневого контролю за відвідуванням занять учнями, 
що давало можливість оперативно реагувати у разі відсутності учня; проводяться опера-
ції: “Урок”, “Ведення щоденників виробничої практики”. Важливу дільницю роботи – 
виховну роботу – очолює Мартинюк В.Д., у минулому працівник міліції, знайомий з 
психологією підліткового віку. 

Педагогічним кабінетом узагальнюється досвід роботи майстрів Александрова М.І. та 
Таранова В.М. по формуванню учнівського колективу групи. І Александров М.І., і Тара-
нов В.М. – люди творчі, раціоналізатори, в гуртках технічної творчості “Умілі руки”, 
“Мала механізація” виготовили ряд експонатів, моделей та пристроїв, які використали 
для зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів. 



 

 

Гуртківці та майстри виробничого навчання неодноразово беруть участь в обласній, 
республіканській виставках технічної творчості, стають їх призерами. 

В училищі склався дійовий колектив однодумців. 
Це викладачі: 
• Старий В.І. – спецтехнологія матеріалознавства для верстатників; 
• Барг С.Н. – спецтехнологія матеріалознавства, конструювання меблів; 
• Миргородський М.І. – керівник допризовної підготовки юнаків; 
• Барибіна В.В. – інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація виробництва; 
• Гречко Г.М. – матеріалознавство; 
• Руда Л.Ф. – спецтехнологія для СКМС, будова та облаштування суден; 
• Дончик В.О. – електротехніка; 
• Землянський Ф.Г. – спецтехнологія для електрогазозварювальників; 
• Чубенко О.В. – фізичне виховання; 
• Павлов Ю.А. – допризовна підготовка юнаків; 
• Дишлик Л.Я. – суспільні дисципліни; 
• Васильєв Д.О. – спецтехнологія для слюсарів. 
Майстри виробничого навчання: 
• Чайковський М.Л. – столярів; 
• Александров М.І. – столярів; 
• Харько О.Н. – столярів; 
• Рощик М. О – електрогазозварників; 
• Гаркуша Ю.А. – електрогазозварників; 
• Свідницький Ф. – електрогазозварників; 
• Тютюник В.В. – електрогазозварників; 
• Теплицький О.І. – складальників корпусів металевих суден; 
• Таранов В.М. – складальників корпусів металевих суден; 
• Петращук О.І. – складальників корпусів металевих суден; 
• Грищенко В.І. – слюсарів-монтажників; 
• Сливенко В.В. – слюсарів механоскладальних робіт; 
• Барибін В.О. – слюсарів механоскладальних робіт; 
• Авраменко О.П. – слюсарів механоскладальних робіт; 
• Приставко Л.О. – токарів, операторів верстатів з ПК; 
• Приставко Т.А. – токарів, операторів верстатів з ПК; 
• Пікало А.М. – токарів, операторів верстатів з ПК; 
• Лисейко Н.І. – токарів, операторів верстатів з ПК; 
• Архипов І. М. – токарів, операторів верстатів з ПК. 
А також: 
• Легушина В.А. – бібліотекар; 



 

 

• Фейгер Л.В. – вихователь; 
• Швед Г.Д. – профорг; 
• Докієнко О.М. – старший майстер; 
• Мартинюк В.Д. – заступник з виховної роботи; 
• Ярчук Т.П. – методист, викладач основ естетичного виховання; 
• Червоноокий А.Д. – заступник з навчально-виробничої роботи. 
 
На початку 90-х років колектив ПТУ-19 вирішував такі задачі: 
1. Комплектування училища через вдосконалення професійної орієнтації серед учнів 

загальних шкіл. 
2. Удосконалення навчально-виховного процесу через впровадження нових форм та 

методів навчання, удосконалення змісту навчання, удосконалення навчальної та 
матеріально-технічної баз. 

3. Удосконалення роботи з виховання в учнів любові до обраної професії. 
Тому педколективом були обрані такі проблемні теми: на 1991-1992 н.р. – 

“Впровадження сучасних вимог до змісту, форм і методів навчання учнів”, на 1992-
1993 н.р. – “Впровадження сучасних методів навчання учнів”. 

Кожна методична комісія працювала над забезпеченням якісною навчальною доку-
ментацією (навчальні плани, програми, переліки навчально-виробничих робіт, графік 
руху учнів на практиці для опрацювання всіх тем програми, засобами навчання для уч-
нів, підручниками, посібниками, інструкційно-технологічною документацією, дидактич-
ними засобами навчання, методичними і дидактичними засобами для майстрів виробни-
чого навчання і викладачів). Започатковані нові форми методичної роботи – творчі звіти 
викладачів та майстрів виробничого навчання про хід робіт, робота над загальною учи-
лищною та індивідуальною проблемними темами та конкурси “Викладач року” і 
“Майстер року”. Важливе завдання – піднести престиж виробничого навчання. З цією 
метою з 1993 року введено зміни в проведення державних випускних кваліфікаційних 
екзаменів: електрозварники, штукатури, токарі не пишуть письмові роботи, а виконують 
практичну роботу. Екзамени проводяться в майстерні, майстри добирають роботи на 2, 3, 
4 розряди. Окремі учні-столяри можуть виготовляти окремі вузли за відведений час. Ви-
конання практичної роботи на екзамені – ланка навчально-методичного комплексу. 

Найстаріший навчальний заклад міста Миколаєва, що готував робітничі кадри, протя-
гом багатьох десятиліть був одним з кращих серед закладів профтехосвіти. 

Грамоти Міністерства суднобудування, Міністерства освіти України, почесні звання 
працівників, спортивні кубки і почесні грамоти – віхи на довгому шляху і свідки бага-
тьох визначних подій. Наприклад, у травні 1980 року на базі навчальної майстерні ТУ-1, 
найкращої в Україні, проводився республіканський конкурс професійної майстерності 
електрозварників. Членом журі конкурсу була випускниця училища 1946 року, бригадир, 
Герой Соціалістичної Праці Гурмаза Валентина Петрівна. І так приємно, що училище 
продовжує навчати по-справжньому “відмінно”, дає міцні знання та практичні навички 
учням. Переможцем став Кульбашник Валерій, вихованець майстра виробничого на-



 

 

вчання ТУ-1 Рощика Миколи Олександровича. Валерій став також призером (посів друге 
місце) Всесоюзного конкурсу в м. Уральську (Казахстан). Він єдиний учасник, який за 
виконану ним практичну частину конкурсного завдання одержав оцінку “відмінно”, а 
команда України, що складалася з чотирьох чоловік, одержала приз за професійну майс-
терність. 

Ще на початку 80-х років почалася підготовка до реконструкції училища. У 1985 році 
розпочалося будівництво нових корпусів: навчального та суспільно-побутового. Вони 
відкрили свої двері для учнів у 1994 році. Почесними гостями цієї урочистої події були 
Кінах А.К. – голова облдержадміністрації, Журецький В.І. – начальник обласного управ-
ління освіти, Кривенець В.Ф. – заступник начальника обласного управління, Дідок В.Д. – 
Герой Соціалістичної Праці, випускник училища 1946 року, керівники базового підпри-
ємства “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”: генеральний директор Лавриненко В.О., 
голова профкому Кравченко А.А., начальник УПК Білецький В.О. 

Училище отримало просторі світлі аудиторії, актовий і спортивний зали, їдальню, 
бібліотеку з читальним залом, тир, кімнати для гурткової роботи та інші необхідні примі-
щення. 

Зміцніла матеріально-технічна база навчального закладу. Сім його корпусів складали 
містечко. У 1994 році училище відвідав міністр освіти Петро Михайлович Таланчук, 

Республіканський конкурс електрозварників, травень 1980 р. Переможець – учень ТУ № 1 Кульбаш-
ник В. Член жюрі конкурсу – Гурмана В.П., випускниця 1946 р. 



 

 

Відкриття нового корпусу ПТУ-19, 1994 рік. 
Присутні: голова облдержадміністрації Кі-
нах А.К., начальник обласного управління 
освіти Журецький Я.І., випускник 1949 р. – 
Герой Соц. Праці Дідок В.Д., генеральний 
директор заводу ім. 61 Комунара Лавринен-
ко В.О., заст. начальника управління освіти 
Кривенець В.Ф., начальник УПК заводу ім. 
61 Комунара Білецький В.О., голова проф-
спілки заводу ім. 61 Комунара Кравченко 
А.А. 
 

Новий навчальний корпус 



 

 

який підтримав ідею створення вищого професійно-технічного училища на базі ПТУ-19. 
Інститутом післядипломної підготовки вчителів (директор Колосовська Н.Д.) прове-

дена II Українсько-Канадська педагогічна конференція “Обмін досвідом, творчість, по-
шук”. 

У 1995 році проведено Всеукраїнський семінар директорів навчально-методичних 
центрів профтехосвіти України, на якому досвідом організації методичної роботи з інже-
нерно-педагогічними працівниками на діагностичній основі ділилась Ярчук Т.П., мето-
дист училища. 

Проводилась першість України та міжнародні змагання з фехтування, Республікансь-
кий семінар керівників фізвиховання, організацією якого займався керівник фізвихован-
ня Миргородський М.І. 

За період 1993-1995 років в училищі створено етнографічний музей “Відродження”. 
Спільними зусиллями учнів та працівників було зібрано сотні експонатів: предмети по-
буту, народний одяг, посуд, давні знаряддя праці, витвори сучасних художніх промислів 
України. Гордість музею – вишиті рушники. Це різна техніка вишивання, різні школи, 
різні регіони України. Керівник музею – Ярчук Тетяна Петрівна, заступник директора з 
методичної, а згодом з навчально-виробничої роботи і викладач етнографії та фольклору 
України. 

У 1996 р. на базі кабінету етнографії та музею училища обласним інститутом удоско-
налення кваліфікації вчителів, обласним навчально-методичним центром профтехосвіти 
за участю викладачів історії МДПУ, голови Народного Руху України Ю. Діденка, голови 

Міністр освіти Таланчук П.М. в ПТУ-19 



 

 

“Молодого руху України” Малицької А., ректора МФ НаУКМА Клименка Л.П., заступ-
ника начальника обласного управління освіти Кривенця В.Ф. проводилась науково-
практична конференція за темою “Педагогічні ідеї в національному вихованні”. З допо-
віддю виступила старший викладач МФ НаУКМА Михайлюк Валентина Олександрівна; 
досвідом роботи з колегами про реалізацію основних напрямків концепції національного 
виховання на уроках етнографії та у позакласній роботі поділилась Ярчук Т.П., викладач 
ПТУ-19. 

Учасники конференції, працівники, учні ПТУ-19, працівники МФ НаУКМА мали 
змогу познайомитися з виставкою майстра народних розписів викладача  
ПТУ-13 Коркішко О.П., краєзнавчими матеріалами, наданими педагогічним університе-
том, та з експозиціями етнографічного музею ПТУ-19 “Відродження”. 

Щороку учні ПТУ-19 брали активну участь в обласних олімпіадах. “Творити у камені 
красу” – так назвав свою статтю до газети “Південна правда” (29.04.99) О.Й. Лисейко, 
директор ПТУ-5, голова журі олімпіади, розповідаючи про хід олімпіади, що проходила 
в ПТУ-8. Всі призові місця серед штукатурів посіли учні ПТУ-19: Віталій Машалов, Ка-
терина Косей, Денис Силаєв. 

У березні 2001 року двері училища гостинно розчинилися перед учасниками обласної 
олімпіади з загально-технічних предметів. Троє учнів ПТУ-19 посіли призові місця: 2-е 
місце з товарознавства харчових продуктів – Ігнатченко Кирило, 2-е місце з матеріалоз-
навства – учень групи столярів Седлярчук Олег, 2-е місце з охорони праці – Новосьолов 
Богдан, ще троє були нагороджені грамотами за змістовні роботи. 

Свого часу в училищі виросли кадри для профтехосвіти: випускник училища, згодом 
майстер виробничого навчання, викладач, Старий Віталій Іванович був призначений 
завідуючим методичним кабінетом обласного управління профтехосвіти, а через деякий 
час – заступником начальника управління ПТО. З 1976 року Старий В.І. знову працював 
викладачем спецдисциплін верстатників у ТУ № 1. Він розробив цикл уроків, що прово-
дяться як ділова гра (матеріали методичних розробок надруковані в журналі 
“Професійно-технічна освіта” № 1 за 1991 рік (стор. 54). Стаття “Ділова гра IV. Чому 
ламались різці”). Впровадив проведення уроків контролю знань, навчання за опорними 
конспектами за методикою Шаталова. Був учасником обласного конкурсу “Вчитель року 
– 1991”. За результатами роботи Старому В.І. присвоєна кваліфікаційна категорія 
“Викладач вищої категорії”, його нагороджено медаллю “Ветеран праці”. Разом зі Ста-
рим В.І. працювали майстри виробничого навчання Хлонь І. В., Архипов І. М., Юрчен-
ко В.В. 

Директорами училищ стали колишні викладачі Стоєцький Борис Карпович (ПТУ-11), 
Чмелюк Андрій Іванович (ПТУ-14), Русс Віктор Федорович (СПТУ-31), Кургузов Віта-
лій Федорович; випускник ТУ-1 Снісаренко Валерій Дмитрович з 1986 до 1995 року був 
директором ПТУ-19 (колишнього ТУ-1). 

Почесного звання Заслужений вчитель України серед викладачів профтехучилищ 
Миколаївщини була удостоєна Бойченко Ганна Іванівна, викладач спецтехнології скла-
дальників корпусів металевих суден. Одному з перших звання Заслуженого працівника 



 

 

профтехосвіти України було присвоєне майстру виробничого навчання слюсарів Афіно-
генову Івану Герасимовичу, ветерану Великої Вітчизняної війни. 

Десятки років працювали в училищі, готуючи кадри для базового підприємства та 
регіону, Пуз Микола Васильович, викладач спецдисципліни в групах столярів, Пресман 
Семен Георгійович, викладач спецтехнології верстатників, Швець Георгій Леонтійович, 
викладач електротехніки, Рудь Георгій Кузьмич, майстер виробничого навчання судно-
складальників, згодом майстер з організації виробництва в училищі, Новосьолова Ганна 
Іванівна, завідуюча виробничою коморою, що працювала в училищі з 1946 по 2000 рік. 

Ентузіастом, ініціативним працівником був Гарасюта Федір Олександрович, відмін-
ник профтехосвіти України, який після закінчення Ленінградського технікуму профтехо-
світи з 1956 по 1989 рік був беззмінним керівником фізвиховання. У його трудовій книж-
ці був лише один запис про зарахування на роботу. На обласних змаганнях команда учи-
лища займала призові місця. Відмінними спортсменами стали Бєлов І., Почечуєв В., Гор-
бачов М., Гриньков В. Учениця Гарасюти Ф.О. Антоніна Пустовіт стала срібним призе-
ром олімпійських змагань на байдарках. 

Довгий час працював вихователем, викладачем фізвиховання Гриженко Валерій Фе-
дорович. Його учень Хижняк Григорій входить до складу збірної України з баскетболу, 
грає в київському “Будівельнику”. 

Двадцять років працював в училищі Миргородський Микола Іванович, викладач-
методист, спеціаліст вищої категорії, керівник допризовної підготовки юнаків, а з 1997-
 року – керівник фізвиховання училища. 

Проводилась велика робота з патріотичного виховання молоді: десятки зустрічей 
учнів з ветеранами Великої Вітчизняної війни (з полковником Соболем, розвідником 
майором Купріним, полковником Гуріним, військовим істориком П. Мущинським, вете-
ранами-працівниками училища Матюшкіним М.В., Філатовою А.В., Афіногеновим І.Г., 
Решетченко М.В., Яворським П.І.), з Героями Радянського Союзу, учасниками легендар-
ного десанту К. Ольшанського Гребенюком, Щербаковим, Медвєдєвим, чергування уч-
нів на Почесній варті № 1 біля пам’ятника героям-ольшанцям. 

Спортивні кубки, почесні грамоти, якими нагороджені учні та викладачі, високий 
професійний рівень викладача, що підтверджувався черговими атестаціями, участь у 
роботі Республіканського семінару викладачів фізвиховання, де Миргородський М.І. 
ділився досвідом двадцятилітньої роботи. 

Разом з Миргородським М.І. проводили роботи відставники, викладачі допризовної 
підготовки юнаків: підполковник запасу Оніпченко Федір Іванович, майор запасу Степа-
нов Анатолій Павлович. 

Більше 20 років життя присвятив училищу Рощик Микола Олександрович. У 197-
0 році електрозварник цеху № 3, студент Миколаївського будівельного технікуму став 
майстром виробничого навчання підшефного профтехучилища. За 20 років випустив 
14 навчальних груп, підготував більше 400 висококваліфікованих робітників. У 198-
0 році Рощик М.О. був переможцем обласного конкурсу професійної майстерності серед 
майстрів виробничого навчання електрогазозварників. Його учень Шевченко Микола 
став майстром виробничого навчання, Сухопаров Сергій – бригадиром комплексної бри-



 

 

гади заводу, Галина Пушкаренко (Климова), зварниця цеху № 3, нагороджена медаллю 
“За доблесну працю”, Валерій Кульбашник – переможець Республіканського конкурсу 
1980 р. і призер Всесоюзного конкурсу електрозварників. Микола Олександрович – кава-
лер ордена “Знак пошани”, якому присвоєне почесне звання “Майстер – золоті руки”, 
делегат V з’їзду вчителів України. 

Багато років передавали знання та професійні навички майстри виробничого навчан-
ня. Таранов Володимир Михайлович, раціоналізатор, рацпропозиції якого впроваджува-
лися в столярній та у складальній майстернях. Він розробив конструкцію вайма – універ-
сального пристрою для одночасного склеювання, здавлення і складання дверей, вікон і 
встановлення нагилів при розмірах виробів 1200 x 2200 мм. Здавлення відбувається у 
двох напрямках – вертикальному та горизонтальному. Один цей пристрій замінив всі три 
примітивні пристрої, якими користувалися досі. 

Теплицький Олександр Іванович – майстер виробничого навчання складальників 
корпусів металевих суден, нагороджений медалями “За доблесну працю”, “Ветеран пра-
ці”. 

Тютюник Василь Васильович та Свідницький Федір Васильович – майстри-
електрозварники, Землянський Фелікс Григорович – майстер виробничого навчання, а 

Герої Радянського Союзу Медведєв, Гребенюк, Щербаков на посту № 1 разом з учнями ПТУ № 19 



 

 

згодом викладач електротехніки та спецтехнології зварників. 
Бригадна форма організації роботи учнів, НОП в роботі викладача – розробки викла-

дача спецдисциплін суднокорпусних професій Рудої Людмили Федорівни. Її робота від-
значена грамотою Міністерства суднобудівної промисловості України. 

Майстер виробничого навчання столярів Александров Михайло Іванович у 1973 році 
за участь в обласній виставці технічної творчості удостоєний звання “Майстер – золоті 
руки”, у 1984 р. за участь у ВДНГ України нагороджений грамотою ВДНГ. За його роз-
робками розпочали серійний випуск меблів для малогабаритних квартир Київська та 
Харківська меблеві фабрики. 

Александров М.І. здійснив 20 випусків кваліфікованих робітників. У 1990 році йому 
присвоєне звання “Відмінник профтехосвіти України”. 

Значний вклад в організацію навчального процесу, виховної роботи, виробничого 
навчання внесли працівники училища – викладач суспільних дисциплін Марін Олексій 
Степанович, ветеран Великої Вітчизняної війни; майстри виробничого навчання Шапо-
вал Іван Іванович, Корольков Володимир Юхимович, Добрянська Валентина, керівник 
духового оркестру Чичнов Георгій Федорович, комірник інструментальної комори Сере-
да Катерина Іванівна, водій Яворський Петро Ілларіонович, ветеран Великої Вітчизняної 
війни, механік Назаренко Анатолій Миколайович, викладач спецдисциплін столярів Барг 
Семен Наумович, викладачі технічного креслення Яковенко Людмила Миколаївна та 
Третьяков Віталій Петрович, викладач вищої категорії, учасник обласних конкурсів 
“Педагог-1996”, “Педагог-1997”, де посів II призове місце. Досвід роботи Третьяко-
ва В.П. висвітлюється в Інформаційному віснику “Профтехосвіта Миколаївщини. Досвід 
роботи” (Випуск 1, 1999 рік, Миколаїв, ОНМЦ ПТО). Червоноокий Анатолій Дмитрович 
з 1994 до 1998 роки займав посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи, 
запровадив навчально-методичні комплекси з професій (кабінет, лабораторія, майстерні), 
що значно покращило матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення усіх 
професій. 

Це секретар навчальної частини Вдовиченко Лариса Миколаївна, секретар директора 
Середа Зінаїда Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 1998-2001 роках 
Гашкова Ганна Іванівна. 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Ярчук Тетяна Петрівна працю-
вала в цьому навчальному закладі 19 років на посадах викладача, методиста, завуча з 
загальноосвітніх предметів, заступника директора з методичної роботи. У 1996 році за 
успіхи в роботі нагороджена грамотою Міністерства освіти України. 

Справжні майстри своєї справи, чудові вихователі та організатори учнівських колек-
тивів – Батій Олена Олексіївна, майстер виробничого навчання штукатурів, лицювальни-
ків-плиточників, та Грищенко Валентин Іванович, майстер виробничого навчання слюса-
рів-монтажників суднових, а з 2000 року – старший майстер училища. 

Багато кваліфікованих спеціалістів підготувала викладач спецдисциплін кухарів, 
творча і талановита людина Калініченко Віра Іванівна, учасник обласного конкурсу 
“Педагог-1999”. 



 

 

Захопити учнів професією верстатника, підготувати висококваліфікованих спеціаліс-
тів, розвинути здібності до технічної творчості – такі завдання ставив перед собою майс-
тер виробничого навчання верстатників Приставко Леонід Олексійович, раціоналізатор, 
який виготовив десятки пристроїв до токарного верстата. Леонід Олексійович – призер 
(посів III місце) обласного конкурсу “Педагог-2000”. 

“Конструктори з СПТУ-19” – так називалась стаття газети “Радянське Прибужжя” від 
11.07.92 р. про експонати, надані на обласну виставку технічної творчості учнями ПТУ-
19. 

Агромопед універсальний для здійснення поїздок по снігу і по суші, верстат для виго-
товлення дробі різних калібрів, який не мав аналогів, – робота учнів та майстра Сливен-
ко В.В. Український державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
нагородив грамотою кружківців ПТУ-19 за I місце в конкурсі – захисті експонатів. 

У 1999-2000 навч. році контингент учнів ПТУ-19 складав 476 чол. Училище готувало 
кваліфікованих робітників з восьми спеціальностей згідно з ліцензією: 

1. Складальник корпусів металевих суден, електрозварник  
ручного зварювання, слюсар по складанню металоконструкцій  ............... 56 чол. 

2. Електрогазозварник, слюсар по складанню металоконструкцій ................ 59 чол. 
3. Слюсар-монтажник судновий, трубозгинальник судновий  ....................... 55 чол. 
4. Столяр судновий  ................................................................................................ 59 чол. 
5. Кухар .................................................................................................................. 129 чол. 
6. Токар, оператор верстатів з програмним управлінням  ................................ 28 чол. 
7. Штукатур, лицювальник-плиточник  .............................................................. 65 чол. 
8. Складальник корпусів металевих суден (ТУ)  ............................................... 25 чол. 
Якісний склад інженерно-педагогічних працівників високий: з 10 викладачів, що пра-

цювали в училищі, 3 – з вищою категорією (з них педагогічне звання “викладач-
методист” має Миргородський М.І., “старший викладач” – Ярчук Т.П., Дишлик Л.Я.), 
5 чоловік – викладачі першої категорії (Оніпченко Ф.І., Степанов А.П., Нор Є.І., Чубен-
ко О.В., старший викладач Калініченко В.І.), викладачі другої категорії – Зайковсь-
кий О.С., Пацерук І.І., Котляр В.Е. 

З 18 майстрів виробничого навчання 6 мають педагогічне звання “майстер виробни-
чого навчання І категорії”: Александров М.І., Батій О.О., Грищенко В.І., Приставко Л.О., 
Таранов В.М., Шаповалова Н.В.; 4 пед. звання – майстри 2 категорії: Білослудцева Л.М., 
Гаркуша Ю.А., Мазан Г.С., Теплицький О.І. 

За останнє десятиліття дещо змінився характер відносин між училищем і базовим 
підприємством ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. У зв’язку з економічними 
причинами завод не мав змоги працевлаштовувати всіх випускників, тому училище вело 
активний пошук підприємств, які були б зацікавлені у молодих кадрах. Щороку подава-
ли заявки і працевлаштовували штукатурів підприємства “Промбуд-2”, столярів – 
“Катюша”, “Культмеблі”, “Нілена-сервіс”, Миколаївська меблева фабрика. 

20 квітня 2001 року Міністр освіти та науки В. Кремень видає наказ за № 326 “Про 
ліквідацію ПТУ № 19”. Згідно з наказом 1 липня 2001 року ПТУ-19 ліквідується, а будів-



 

 

лі та споруди передаються в оперативне управління МФ НаУКМА з метою створення на 
базі ліквідованого училища департаменту фахової підготовки виконавців робіт. Учні 
ліквідованого ПТУ продовжили навчання в інших професійно-технічних навчальних 
закладах міста та на ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Викладачі ж продовжи-
ли свою плідну працю в МФ НаУКМА. 

 

Пацерук І.І., випускник 1980 
року, директор ПТУ-19 1998-
2001 рр. 


