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♦ С П Е Ц І А Л Ь Н И Й    Ю В І Л Е Й Н И Й   В И П У С К 
М н о г а я   л і т а,   A l m a   M a t e r ! 

Будівельно-

технологічному 

відділенню   

(I ХІПТ) – 75 років! 

Відділенню  механізації 

сільського господарства 

(II  ХІПТ) – 65 років! 



Історія розвитку нашого 

закладу освіти відображує кра-

щі традиції підготовки досвід-

чених, усебічно розвинених 

фахівців – молодших спеціаліс-

тів,  майстрів виробничого на-

вчання. Це унікальний фахі-

вець, який поєднує в собі якості 

повноцінної інженерної освіти 

відповідного профілю та педа-

гогічного вміння  передавати 

свої знання учням, які готують-

ся стати висококваліфіковани-

ми робітниками. 

Спогади про історію, етапи 

розвитку й становлення нашого 

коледжу набувають особливої  

актуальності в період святку-

вання ювілеїв. Адже  правильно кажуть, що не знаючи мину-

лого, не можна будувати майбутнє. Свою історію варто пам’я-

тати  та збагачувати не лише із ввічливості, а для переконанос-

ті в тому, що наше сьогодення є результатом десятилітніх тра-

дицій, натхненної та напруженої праці кількох поколінь ви-

кладачів.      

Харківський державний професійно-педагогічний коледж 

імені В. І. Вернадського розпочав свою діяльність як Харківсь-

кий  індустріальний технікум трудових резервів  і був заснова-

ний 7 лютого 1944 року згідно наказу № 207 Головного управ-

ління трудових резервів. У ньому йшлося про те, що історична 

будівля на проспекті Сталіна, 24 (зараз це Московський про-

спект), передається Харківському індустріальному технікуму 

трудових резервів. І з 1 жовтня 1944 року будівля стала функ-

ціонувати як навчальний заклад. У липні 1967 року Індустріа-

льний технікум трудових резервів був перейменований на Пе-

рший індустріально-педагогічний технікум.         

З самого початку індустріально-педагогічних технікумів 

було два. Спочатку був заснований технікум, який вів підгото-

вку кваліфікованих  майстрів у галузі будівництва (зараз – 

«будівельно-технологічне відділення»), але держава почала 

потребувати кваліфікованих спеціалістів у галузі    сільського 

господарства. У зв’язку з цим у 1954 році був відкритий Дру-

гий індустріально-педагогічний технікум за адресою вул. Ри-

балка, будинок 50/3 (зараз – «відділення механізації сільського 

господарства»). У  1997 році відбулося об’єднання Першого і 

Другого індустріально-педагогічних технікумів у єдиний  на-

вчальний заклад – Харківський індустріально-педагогічний 

технікум (ХІПТ).  З березня 2017 року Харківський індустріа-

льно-педагогічний  технікум  перейменовано на Харківський 

державний професійно-педагогічний коледж імені В. І. Вер-

надського.  
Історія коледжу є предметом гордості всіх, хто в ньому 

працює і навчається, даниною глибокої подяки всім, хто збага-

чував його славу й честь, створював традиції та закладав фун-

дамент на майбутнє. Ми пам’ятаємо тих,  хто був на початку 

існування коледжу, як покоління високоінтелігентних, досвід-

чених  викладачів, які віддавали знання, душу своїй справі, і 

завжди тепло згадуємо його директорів:  

 Зюзя Івана Никифоровича  (194 – 1953 рр.) – дире-

ктора  Харківського індустріального технікуму тру-

дових резервів; 
 

Войника Анатолія Аврамовича (1953 – 1970 рр.) – 

директора Першого Харківського індустріального 

технікуму; 
 

Жеребнова Сергія Ілліча (1970 – 1984 рр.) – дирек-

тора Першого Харківського  індустріального техніку-

му; 
 

Степаненка Леоніда Олександровича  (1954 – 1974 

рр.) – директора  Другого Харківського  індустріаль-

ного технікуму; 
 

Терещука Анатолія Івановича (1975 – 1986 рр.) – 

директора Другого Харківського індустріально – пе-

дагогічного  технікуму; 
 

Рябка Леоніда Івановича  (1985 – 1997 рр.) – дирек-

тора Першого Харківського індустріально-

педагогічного технікуму, 

                                              (1997 – 2007 рр.) – дирек-

тора  Харківського індустріально - педагогічного 

технікуму; 
 

Симоненка Олександра Панасовича  (1987 – 1997 

рр.) – директора Другого Харківського  індустріаль-

ного технікуму,  

                                                (2007 – 2012 рр.) – дирек-

тора Харківського індустріально-педагогічного тех-

нікуму.  

65 років  і 75 років! Це багато чи мало, радісно чи 

сумно? Мабуть, багато, бо багато зроблено, пережи-

то, досягнуто. Мало, бо для коледжу ці роки – це ли-

ше молодість: горіння, надії й злети. І, звичайно, ра-

дісно. Радісно за випускників, які стали нашою окра-

сою, радісно від чудових неповторних днів натхнен-

ної праці, проведених разом. І крапелька суму все-

таки закрадається  у душу, бо ті чудові дні не повер-

нуться, а стануть історією коледжу, нашою славною 

історією! 

Забезпечення якості підготовки фахівців в Україні 

нині надзвичайно актуальне, має важливе ідеологіч-

не, соціальне, економічне й технічне значення, бо від 

цього залежить рівень розвитку галузей, забезпечен-

ня конкурентноспроможності випускників на ринку 

праці. І на кожному етапі цього шляху довжиною в 

75років і 65 років ми визначаємо певні досягнення 

колективу, його сьогодення і майбутнього.  

      У коледжі давно сформувався стабільний педаго-

гічний колектив. Чимало викладачів можна назвати 

справжніми корифеями, бо працюють вони більше 30 

років і є носіями традицій формування фахівців, їх 

професійного мислення  й бачення, справжніми на-

ставниками для молодих викладачів. 

Серед викладачів коледжу мають  педагогічне 

звання «викладач – методист» - 7, «старший викла-

дач» - 5; мають «вищу кваліфікаційну категорію» - 

38.   Кожен   викладач  –  неординарна    особистість  

♦ Коледж — наше життя 
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Олександр Курбатов, 

директор Харківського дер-

жавного професійно-

педагогічного коледжу імені 

В. І. Вернадського  
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зі своїм інтелектуальним потенціалом, організа-

торськими та педагогічними  здібностями. Усіх їх 

об’єднує любов до своєї Alma Mater та студентів.  

      У числі викладацького складу та серед  майст-

рів виробничого навчання нашого навчального 

закладу освіти є багато випускників, які закінчили 

навчання в коледжі, серед яких: керівницький 

склад – Головко І. О.(заступник директора з адмі-

ністративно-господарської діяльності, 1993 р.), 

Пігаль Ф. М. (керівник фізичного виховання,    

1988 р.), Куранова М. В. (завідувач навчально-

виробничої майстерні, 2007р.),  Галаніна О. М. 

(керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню 

випускників навчального закладу, 1996 р.),  Філіп-

пович М. Г. (головний бухгалтер, 2003 р.), Федо-

рук О. М. (завідувач бібліотеки, 1984 р.), Радченко 

І. І.(начальник штабу цивільної оборони, 1969 р.); 

викладачі - Галушко І. В. (1979 р.), Кимович І. В. 

(1989 р.), Магера М. В. (2004 р.), Марченко В. М. 

(1981 р.), Оверчук О. Д. (1988р.), Петренко О. М. 

(1978 р.), Смирнова В. Ф.     (1997 р.), Цалко М. Ф. 

(1984 р.); майстри виробничого навчання – Бере-

зовський В. О. (2002 р.), Буков К. Є. (2006 р.), За-

руцький І. В. (2002 р.), Змієвський Є. В. (2009 р.), 

Караван Р. В. (2011 р.), Костира О. В. (2014 р.); 

завідувачі навчальних лабораторій –     Гаврилен-

ко В. Є.  (1981 р.), Сіренко Ю. В. (2007 р.),  Сусід-

ка О. В. (2007 р.); технічний склад працівників 

коледжу – Мазуренко Г. І. (1979 р.),    Прислупсь-

ка А. В. (2006 р.), Солодовник А. С. (2010 р.),               

Барвінко Ю.О. (2009 р.), Шашко І. Є. (2006 р.), 

Головко Л. І. (1996 р.), Россохата О. Г. (1976 р.), 

Сосєдка О. М. (2011 р.), Марюха І. П. (1981 р.), 

Коротка О. З. (1972), Косенко І. М. (1976 р.), Ти-

щенко Н. М. (1991 р.), Гадзінський М. Я. (1980 р.), 

Бурилов П. Т. (1981 р.). 

        Викладацький склад постійно поповнюється 

молоддю, яка  приносить до педагогічного колек-

тиву нове, запальне, що позитивно впливає на мік-

роклімат у ньому.  

Ураховуючи вимоги сьогодення, педагогіч-

ний колектив коледжу постійно працює над удо-

сконаленням професійної майстерності, упрова-

дженням сучасних інноваційних педагогічних тех-

нологій, розвитком матеріально-технічної бази, 

забезпеченням різноманітних форм і методів вихо-

вної роботи. Це сприяє формуванню компетентно-

го фахівця, який конкурентоспроможний на ринку 

праці. Багато випускників коледжу працюють за 

здобутою спеціальністю в різних куточках Украї-

ни. Це найвище визнання сумлінної праці й повної 

віддачі педагогічних працівників, які впевнено 

дивляться в майбутнє. За його плечима – багата й 

яскрава історія закладу вищої освіти, а попереду – 

нові й важливі завдання в шляхетній справі на-

вчання та виховання молодих громадян України!       

 

♦ Коледж — наше життя 

У травні  2019 року 

на фасаді Харківського 

державного професійно

-педагогічного коледжу  

імені В.І.Вернадського 

був встановлений  го-

рельєф з нагоди 

100 – річчя Націона-

льної академії наук 

України, її засновника 

та першого президента 

Української  академії 

наук Володимира Іва-

новича Вернадського, 

який з 1873-1876 р.р. 

навчався у стінах коле-

джу. 

Автор горельєфу – 

Сейфаддін Гурбанов, 

відомий харківський 

скульптор, Народний 

художник України, доцент кафедри  скульптури Харківської   

державної академії дизайну та мистецтва. Сейфаддін Гурбанов є 

автором низки  пам’ятників у Харкові – Олександру Невському, 

архітектору Бекетову; композицій - «Скрипаль на даху», «Перша  

вчителька», «Інспектор ДАІ». 

 На фото: Семиноженко Володимир Петрович, академік НАН 

України, доктор фізико-математичних наук, професор. Курба-

тов Олександр Петрович, директор  Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського, від-

мінник  освіти України. 

 

 

 

 

 

♦ Горельєф! 



Цього року до запланованих заходів коледжу додалися урочистості з нагоди 75-річчя та        

65-річчя від дня заснування двох відділень нашого навчального закладу, які за історичними по-

діями в минулому були об’єднані в один Індустріально-педагогічний технікум, який згодом на-

був назву Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені Володимира Івано-

вича Вернадського. 

Традиційно  останньої суботи березня колишні студенти минулих років прийшли на зустріч зі 

своєю юністю, на свято добрих спогадів – Свято зустрічі випускників. Так само кожного року  

останньої суботи травня гостинно відчиняються двері другого відділення «Механізації сільсько-

го господарства» для святкування Дня зустрічі випускників. 

Гамірно та людно було цього року 30 березня у стінах ХДПКК імені В. І. Вернадського. Пов-

сякчас було чути: «А пам’ятаєш?» ,«А коли ми навчались…». Радість зустрічі переповнювала 

всіх присутніх. 

У такий особливий, ювілейний день багато випускників заповнили актову залу, відвідали біб-

ліотеку, музей, аудиторії, де колись навчались. Від них було чути багато щирих слів вдячності!  

Людей в актовій залі збільшувалось, і розпочався святковий концерт. Тут уже всім хотілось ак-

тивно взяти участь в програмі заходу, де не тільки виступали артисти, а й були запропоновані 

гостям активні конкурси та розваги, також студенти дуже достойно виступали та заряджали гарним настроєм присутніх. 

До нас на свято прийшли поздоровити колеги та представники інших навчальних закладів, які зі сцени вітали, бажали, дару-

вали та пишались разом із нами з нагоди такої святкової дати. 

Художній  керівник Полякова В. І. та студенти коледжу виступали впевнено й завзято, що відзначили наші випускни-

ки, і після концертної програми дякували за добре проведений час і гарний настрій. 

Минулого тижня відбулось урочисте свято на відділенні механізації  сільського  господарства.  Заходу  передувала  велика  

Стор. 4 

Інформаційно-методичний вісник 

 

♦ Шановні викладачі, студенти та 

випускники Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу 

імені В. І. Вернадського! 

 

♦ Традиції коледжу, які є скарбом і нашою гордістю 

Щиро вітаю нас усіх з        

75-літнім ювілеєм будівельно-

технологічного відділення та  

65-літнім ювілеєм відділення 

механізації сільського госпо-

дарства! 

Історія Харківського індуст-

ріально-педагогічного техніку-

му – це гордість Харківщини, 

справжня скарбниця мудрості й 

освіченості десятків тисяч спе-

ціалістів різних закладів профе-

сійної освіти нашої держави. 

Колектив педагогів протягом 

десятиліть зберігає унікальний 

освітній потенціал і багаторічні 

традиції, продовжує давати молоді освіту вищого ґату-

нку. 

Прийміть найщиріші побажання здоров'я, щастя, 

добробуту, нових успіхів у праці й навчанні всім пра-

цівникам та ветеранам коледжу, а випускникам – доб-

рими справами зміцнювати й підтримувати авторитет і 

славу навчального закладу в ім'я України, українсько-

го народу та заради розвитку національної освіти і 

науки! 

 

 

♦ Шановні викладачі, співробітники, 

студенти, ветерани, випускники! 

Прийміть найщиріші привітання 

з нагоди ювілею коледжу! Шлях ста-

новлення ХІПТу уквітчаний доброю 

славою та значними успіхами й досяг-

неннями. Давні традиції та активне 

сьогодення, пам’ять про минуле та 

далекоглядні плани на майбутнє – усе 

це об’єднує сьогодні колектив коле-

джу. А поважний ювілей вселяє гор-

дість за славну історію коледжу та 

надихає на подальший творчий по-

шук. Наш заклад – це велике родинне 

коло, де кожна людина огорнена теп-

лом і турботою, особливо студентська 

молодь, де батьківська опіка й синів-

ська вдячність творять педагогіку 

співробітництва й уливаються в атмос-

феру єдності та наступності поколінь. 

 Випускники коледжу, як свідчать щорічні зустрічі, по-

ряд із світлою ідилією отчого дому бережуть у серцях тепло 

студентського вогнища. Тому й приводять до нашого храму 

науки своїх дітей та онуків, бо вірять у конкурентоспромож-

ність коледжу, який іде в ногу з часом та дбає про міцність і 

престижність знань, потрібних на ринку праці. 
З нагоди свята щиро дякую колективу коледжу за повсяк-

денну працю, високий професіоналізм та вірність справі! Поді-

ляючи з вами радість чудової дати, бажаю ВСІМ зустрічати 

річниці ще багато літ, і нехай вони приносять ВАМ натхнення, 

бажання любити свою працю, творити добро! Любі студенти! 

Завдяки ВАМ у коледжі  живе дух вічної  молодості … 

Ганна Ніколаєвська,   
заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи 

Тетяна Савєльєва,   
заступник директора з 

навчально-виховної ро-

боти 

Вікторія Чорна, 

завідувач навчально-

методичним кабіне-

том 
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У нашому коледжі нині свято. 

Як швидко роки здалеку летять. 

Хай лине пісня у вись крилато, 

Нам виповнилось – 75! 

В усіх святкові й  щасливі обличчя, 

І радісно стурбовані серця. 

Сьогодні свято – зустріч урочис-

та, 

І рідний коледж всіх нас зустріча. 

 

75 років – це певний рубіж, 

сходинка, на яку слід було підня-

тися. Скільки змін відбулося в 

житті людей. Але, як і колись, 

студенти вчаться мислити, діяти, 

творити. 

Міцного всім здоров’я та доб-

рої долі, миру та душевної злаго-

ди, невичерпної творчості та ене-

ргії, щастя, добра та Божого благословення усьому педа-

гогічному колективу.  
 

 

Дозвольте з ювілеєм привітати 

 і побажати від душі 

Багато щастя і добра багато, 

Хай буде світлим кожен день в житті. 

Хай негаразди завжди обминають, 

Хай буде легко Вам вперед іти, 

 І словом добрим Вас завжди вітають. 

Бажаємо великих успіхів в роботі, 

Й побільше творчих Вам натхнень. 

Нехай оминають завжди всі турботи, 

І хай  приносять радість кожний день! 

 підготовка як з боку завідувача відділення, так і з боку біблі-

отекарів, педагогів, майстрів в/н, художнього керівника, ве-

дучих та студентів. Прийшло багато випускників, і кожен 

хотів поділитись спогадами та своєю вдячністю навчальному 

закладу, який «…дав путівку в життя!». Так визначали роль 

нашого коледжу в житті багато наших випускників. 

Дуже приємно було, що згуртований колектив підрозді-

лу дружньо й гостинно приймав в аудиторіях і нашому 

клубі всіх, хто зміг прийти та бути присутнім на святі. 

Особливо було приємно бачити випускника першого року 

набору технікуму (1954), який розповів, що їх випуск був 

першим, але вимоги до студентів були дуже високими не 

тільки в навчанні, а й у вихованні.  У той час ніхто не да-

вав послаблення під час навчання – ні викладачі, ні студе-

нти. 

За роки існування нашого навчального закладу зміню-

валася  назва, змінювалися його керівники, але залишився 

незмінним дух, прагнення досягти нових висот, намагання 

покращити матеріальну базу та методичне забезпечен-

ня. Тому бажаю всім, хто сьогодні творить історію нашого 

коледжу, бути творчими, сучасними, підтримувати праг-

нення наших вихованців та відчувати вдячність з їхнього 

боку за ту нелегку працю, яку ми робимо кожного дня!   

Ювілей – це спроба зазирнути в минуле, глибоко про-

аналізувати пройдений шлях та можливість спланувати 

майбутнє, спираючись на набутий досвід. 

Нашому навчальному закладу – 75 років! Добра нагода 

висловити вдячність усім колегам, звернутися до вершите-

лів історії закладу, сказати добрі, щирі слова про колектив 

працівників та студентів. 

Сьогодні Харківський державний професійний коледж 

імені В. І. Вернадського – це вищий навчальний заклад, який 

готує молодших спеціалістів для закладів професійної освіти 

області та держави. Колектив викладачів – це когорта висо-

кокласних педагогів і майстрів виробничого навчання з влас-

ним баченням сучасної моделі освіти, з великим бажанням і 

можливостями навчати й виховувати сучасну молодь. Студе-

нти коледжу – це колектив згуртованої молоді, об’єднаний 

єдиною метою – стати спеціалістами та змогти реалізувати 

свої прагнення в професійному житті та досягти успіху. 

75-річний ювілей надає гордості за славну історію закладу 

та надихає на подальший творчий пошук та досягнення. Ба-

жаю колективу коледжу, щоб підґрунтям щасливого життя та 

плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, серце 

сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття. 

Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю! 

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній 

справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро й 

щедрість душі. Бажаю вам здійснення найзаповітніших 

мрій, а також, щоб у ваших родинах завжди панували теп-

ло, радість та затишок. 

Бажаю випускникам минулих років успіхів у розбудові 

української держави, а сьогоднішнім викладачам, співро-

бітникам, студентам та їх батькам міцного здоров’я, цілес-

прямованості та натхнення в досягненні поставленої мети, 

утримувати й примножувати здобутки коледжу. 

♦ Традиції коледжу, які є скарбом і 

нашою гордістю 

♦ З ювілеєм  рідний коледж 

Валентина  

Лобко-Лобановська , 

голова ц.к соціально-

гуманітарних дисци-



Цього року в травні знову зберуться 

випускники, які щорічно,  уже 64 роки 

поспіль, збираються у стінах нашого на-

вчального закладу. За ці роки у стінах 

коледжу на відділенні механізації сільсь-

кого господарства випустилось більше 9-

ти тисяч студентів. Щорічно більше 15-

ти випускників закінчують навчання й 

отримують диплом з відзнакою. 

У 1948 році у нашому навчальному 

закладі була відкрита школа для інструк-

торів виробничого навчання. А у 1954 

році на базі школи був створений Індуст-

ріальний технікум за рішенням Міністер-

ства сільського господарства. З 1997 ро-

ку наш заклад мав назву Харківський 

індустріально-педагогічний технікум. 

За цей період директорами технікуму 

працювали Степаненко Л. О., Синельніков В. М., Терещук А. І., 

Симоненко О. П. З 2012 року директором  технікуму, а зараз 

Харківського державного професійно-педагогічного коледжу, 

був обраний колективом  Курбатов О. П. Довгі роки в технікумі 

працювали такі високопрофесійні викладачі, як Ширяєв В. В., 

Ширяєв Л. В., Позняк П. К., Федяй М. М., Чуров В. В., Аксюк Є. 

М., Кислинська Є. С., Киян С. М., Мамикіна Т. В., Вербицький І. 

Д., Пострильоний В. М., Джуглей І. П., Афанасьєв А. В. Наші 

випускники після закінчення коледжу навчаються у вищих на-

вчальних закладах, працюють заступниками директорів, майст-

рами виробничого навчання в професійно-технічних ліцеях. 

У коледжі працюють  майстрами виробничого навчання, ви-

кладачами такі випускники, як Марченко В. М., Заруцький І. В., 

Березовський В. О., Буков К. Є., Галушко І. В., Оверчук О. Д.,     

Бурилов П. Т., Марюха І. П., Мазуренко Г. І., Караван Р. А. 

Наші випускники були стипендіатами Президента України – 

Орленко Юрій, Цюпка Вадим, Прислупський Дмитро, Караван 

Руслан. 70 %  студентів-випускників добре навчаються у вищих 

навчальних закладах. За міцність знань, які вони отримали в ко-

леджі, педагогічний  колектив отримує грамоти та подяки із 

ВНЗ. За ці роки покращилася матеріально-технічна база коле-

джу: оснащені 23 кабінети, 4 майстерні, 5 лабораторій, відремон-

тований навчальний корпус, гуртожитки, оновлений навчальний 

полігон. 

Усі студенти разом з викладачами  ведуть активну виховну 

роботу. Це конкурси «Кращий за професією»; заходи, присвяче-

ні Дню української письменності,  Дню народження Т. Г. Шев-

ченка; вечір-реквієм «Пам’яті  жертв голодомору», захід 

«Новорічні традиції України та Великобританії»; свято До дня 

матері, тиждень права; конкурс ерудита, новорічні вечорниці, 

День здоров’я, візитна картка, екскурсії до Музею тракторів  і 

лабораторії технології с/г культур.  Студенти брали участь в об-

ласному міжвузівському конкурсі «Кращий автомеханік», де 

посіли IV місце. 

Тому і в подальшому головною метою роботи педагогічних 

працівників є створення  в студентських групах здорового мора-

льно-психологічного клімату для стосунків між студентами й 

викладачами, розвиток творчих здібностей студентів для отри-

мання ними якісних знань, умінь, навичок, потрібних для роботи 

майстром виробничого навчання як кваліфікованого спеціаліста.     

Як швидко плине час… Наче б 

то тільки вчора я переступила поріг 

Першого Харківського індустріаль-

но-педагогічного технікуму. Дуже 

добре пам’ятаю свій перший день: 

зустріч з директором Л. І. Рябком, 

нині покійним, його мудрий пог-

ляд, зважену розмову. Легке хви-

лювання перед першою педагогіч-

ною радою, і повний розпач після 

неї, коли почула слова заступника 

директора з навчальної роботи       

В. В. Скрипника: «Минулий рік 

був нелегким, а наступний буде ще 

важчим – перед нашим навчальним 

закладом стоїть багато завдань, які 

потребують нагального вирішен-

ня». Стою в кімнаті викладачів розгублена з думкою: 

«Може відразу звільнитися?!». Аж тут В. П. Сорокіна: «Як 

звільнитися, звідки звільнитися, із ХІПТу?! Звідси просто 

так не йдуть!».  І ось уже 25-й рік я працюю в нашому 

славетному навчальному закладі. Сказати, що це рідні 

стіни, – нічого не сказати. Це другий рідний дім, з влас-

ною енергетикою, традиціями, успіхами й негараздами. 

Великий дружний колектив, уже дещо оновлений, але 

такий же життєстверджуючий, творчий та працьовитий. 

Скільки наших  випускників роз’їхалися по всьому 

світу! У будь-якому куточку України можеш почути: 

«Добрий день, Лідіє Федорівно!». Вони розповідають 

різні історії, які мною вже й забуті, відчуваєш причет-

ність до їхніх доль, гордість від того, що більшість із них 

достойні люди, які обіймають певні посади в закладах 

ПТО: директори, заступники, майстри виробничого на-

вчання, які готують спеціалістів робітничих професій 

для всіх галузей. 

Кожного року останньої суботи березня до рідного 

дому з’їжджаються на зустріч випускників наші вихова-

нці. Це стало доброю традицією, коли ти можеш поспіл-

куватися з ними, почути про їхні досягнення й відчути 

свою причетність та гордість за нашу Alma-mater, де 

десятки тисяч юнаків і дівчат виховувались, здобували 

освіту, набували професійних умінь і навичок, закохува-

лись, часто створювали сім’ї, гордо несли почесне зван-

ня «ХІПТяни». 

Шановні викладачі, працівники, студенти, випускни-

ки та друзі коледжу! Щиросердно вітаю вас із славним 

75-річчям нашого закладу. До цієї знаменної дати він 

ішов довгою дорогою наполегливої праці багатьох поко-

лінь досвідчених, творчих, талановитих педагогів. Це 

був нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошу-

ків, звершень, зростання 

та примноження здобут-

ків. Сьогодні коледж віді-

грає вагому роль у підго-

товці висококваліфікова-

них працівників, здійснює 

велику роботу у сфері 

духовного відродження 

Української нації. 
Стор. 6 

Інформаційно-методичний вісник 

Світлана Мосолова, 

завідувач відділення 

механізації сільсько-

го господарства 

 Історія крізь роки ♦ Привітання з нагоди ювілею! 

Лідія Беленченко, 

голова ц.к психоло-

го-педагогічних 

дисциплін 
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Десятки років тисячі майстрів 

Працюють наполегливо і плідно 

На теренах великої країни 

На благо і на розквіт України! 

Шановані людьми працівники 

Твій цвіт, твої випускники! 

Наші бажання і турботи 

Роки життя, улюблена робота, 

Століття процвітання, перспектив 

Бажає весь педагогічний колек-

тив!  

 

Нехай кожен тут не тільки 

навчається чомусь новому, але й 

набуває нову мрію, зростає духовно, 

наповнює свої думки світлими 

надіями, збагачує свій багаж знань 

важливими фактами, знаходить 

добрих друзів. 

Ставте перед собою головну мету, 

друзі, 

прагніть до неї, підтримуйте один 

одного, і все у нас неодмінно вийде. 

Бажаємо всім здоров'я й великих 

успіхів, а нашому коледжу – 

цілеспрямованих студентів і довгих 

років достойної діяльності. 

 Шановні колеги, друзі!  

Вітаю з ювілеєм коледжу! 
 Коледжу — ювіляру! 

 З ювілеєм, рідний коледж!!! 

Леонід Бовдуй, 

голова ц.к дисцип-

лін механізації с/г 

та автомобільного 

транспорту 

Тетяна Межова,   
голова циклової комісії 

економічних дисциплін 

    Шановні колеги, студенти та 

випускники коледжу! Прийміть 

найщиріші вітання з нагоди ювілею 

нашого навчального  закладу! 

Давні традиції й активне сього-

дення, пам’ять про минуле й далеко-

глядні плани  на майбутнє об’єдну-

ють сьогодні колектив коледжу.  

75-річний ювілей вселяє гордість 

за його  славну  історію  та  надихає  

на  подальші творчі пошуки. 

Зичимо колективу невпинного 

руху вперед, успішного здійснення 

всіх планів та задумів, натхненних 

думок та щирих почуттів, сповнених 

любові та добра. 

 Нехай для студентів будуть цікавими навчальні роки, а 

викладацькому складу бажаємо творчої наснаги, відчуття 

професійної значущості, здобутків у праці та вихованні ще 

не одного покоління спеціалістів. 

 

Олена Федорук,  

завідувач 

бібліотекою 

65 років – це багато й мало. 

Цей ювілей ми, бібліотекарі, мо-

жемо піддавати  маленькому 

сумніву, бо перші інвентарні 

книги бібліотеки відділення ме-

ханізації сільського господарства 

датовані 1945 роком. Це невеликі 

зошити, розліновані хімічним 

олівцем та заповнені чорнильни-

ми записами від руки.  Під інвен-

тарним номером 1 зареєстрована 

книга “Тракторы и автомобили”, 

автор Герасимов. 1943 року ви-

дання. Ми не будемо уточнювати 

дати, це пріоритет  статистів та 

істориків. 

Летіли роки... Змінювалися 

назви,  програми, книги, обличчя 

викладачів і студентів, але не-

змінною залишалася  основна 

мета - підготовка кваліфікованих 

професіоналів, виховання патріо-

тів  нашої країни. 

Найважливішим надбанням 

нашого навчального закладу є 

випускники. Багато з них працю-

ють у нашому закладі, інші сум-

лінно виконують свої обов’язки 

на підприємствах, установах 

України та зарубіжжя. Ми пишаємося ними. 

Ми з гордістю й надією дивимося  у майбутнє. Буде-

мо працювати на благо підготовки до життя й праці під-

ростаючого покоління, сіяти в душах та умах наших сту-

дентів зерна знань мудрості, добра та порядності. 

Вітаємо всіх зі святом! 

Ірина Омельяненко, 

провідний  

бібліотекар 

Надія Каратаєва,  

провідний  

бібліотекар 



75 років для 

навчального закладу – 

це великий 

пройдений шлях, 

скарбничка творчих 

відкриттів усього 

колективу, і в той 

же час – це своє рід-

на точка відліку для 

примноження тра-

дицій і пошуку 

нових можливостей 

у справі підготовки 

висококваліфіко-

ваних спеціалістів. 

    Завдяки цілеспрямованості, великій 

творчій енергії, високому професіоналізму та 

відданості своїй справі Ваш колектив незмінно 

досягає успіхів у здійсненні найсміливіших 

планів та ідей. 

У цей святковий день від усієї душі бажаємо Вам і 

всьому педагогічному колективу коледжу 

подальшої реалізації творчого потенціалу, 

професіональних досягнень, утілення в життя 

всіх задуманих планів і проектів, творчої 

наснаги, здоров'я, благополуччя та впевненості у 

завтрашньому дні! 

Ми високо цінуємо Вас і весь педагогічний 

колектив за підготовку висококваліфікованих 

фахівців і маємо надію на подальшу плідну 

співпрацю. 

 

Бажаємо вам, щоб кожен день починався 

з теплих вітань і радісних посмішок,  

а завершувався високими результатами 

й досягненнями кожного з вас. 

Вашому коледжу процвітання, наснаги, щоб 

кожного року ви випускали розумних, здібних, 

талановитих, 

освічених, цілеспрямованих, 

наполегливих і кмітливих фахівців. 

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди ювілею. 

Стор. 8 

Інформаційно-методичний вісник 

 Вельмишановний Олександре Петровичу! 

Харківський державний університет харчування та торгівлі щиро вітає Вас і весь педагогічний 

колектив з 75-річним ювілеєм з дня заснування вашого закладу! 

Олександр Черевко,  

ректор ХДУХТ,  

професор  

 Адміністрація та колектив Харківського музичного училища  імені  

Б. М. Лятошинського вітає вас з 75-річчям заснування коледжу! 



Стор. 9 

Випуск 110 

     Харківський індустріа-

льно-педагогічний техні-

кум – один з найстаріших 

закладів України, що 

пройшов великий і слав-

ний шлях, переживши 

війну, коли були спалені 

майже всі навчальні кор-

пуси технікуму, кардина-

льні зміни суспільно-

політичного й економіч-

ного ладу, безліч реформ 

системи освіти, реоргані-

зації, отримавши у 2017 

році статус коледжу та 

ім’я великого вченого, 

академіка Володимира 

Вернадського. І на цьому 

шляху технікум не зрадив своєму високому призна-

ченню – підготовці педагогічних кадрів, майстрів 

виробничого навчання на замовлення закладів про-

фесійної освіти Харківщини й усієї України. За ци-

ми швидкоплинними літами криється нелегкий 

шлях утвердження своїх принципів, пошуків і звер-

шень, зростання та примноження здобутків у підго-

товці висококваліфікованих кадрів для всієї Украї-

ни. За роки існування технікуму підготовлено понад 

17 тисяч майстрів виробничого навчання. Серед 

випускників технікуму – заслужені працівники 

профтехосвіти України, багато з них успішно пра-

цюють на ниві професійної освіти директорами 

професійно-технічних навчальних закладів, заступ-

никами директорів, старшими майстрами й майст-

рами виробничого навчання. 

Перетворення коледжу на один з провідних за-

кладів України закономірно й справедливо пов'яза-

но з іменами славетних директорів закладу –    Зю-

зем І. Н., Войником А. А., Жеребновим С. І., Степа-

ненком Л. О., Терещуком А. І., Рябком Л. І., Симо-

ненком О. П., Курбатовим О. П. 

Нині коледж – багатофункціональний держав-

ний вищий навчальний заклад, який забезпечує реа-

лізацію потреб людини в здобутті професійної та 

вищої освіти відповідно до її інтересів, здібностей 

та соціального замовлення суспільства й держави. 

Зичу всьому колективу рідного коледжу подаль-

шої продуктивної праці, невичерпної енергії, бадьо-

рості духу та нових звершень на благо України! 

Другий Харківський індустріально-

педагогічний технікум був створений 

в 1954 році на базі школи механіків і 

бригадирів тракторних бригад. Керу-

вав технікумом Степаненко Леонід 

Олександрович. Спочатку технікум 

називався індустріальним. Через де-

який час до навчальних планів були 

введені дисципліни психолого-

педагогічного циклу,  і технікум став 

називатися індустріально-педагогічним. 

Заступником директора з навчальної 

роботи  був Ширяев В. В. 

З теплотою згадую чудових педагогів: 

Міщенко Л. П. – викладача російської 

мови та літератури, Шульман Т. М.– ви-

кладача психології, Коберніченка В. Г. – 

викладача с/г машин, Кузьменка М. М. – 

майстра  виробничого навчання столярної справи, Одинцова Б. К. – 

майстра  ковальської  справи та інших. 

Я вступив навчатися до технікуму 1968 року. Цього ж року в 

технікумі розпочалось будівництво фізично-плавального ком-

плексу, господарського блоку. 

 У 1970 році розпочато будівництво 9-ти  поверхового  гуртожи-

тку. Він був побудований протягом 1,5–2-х років. Внутрішні робо-

ти в будівлі виконувались майстрами виробничого навчання разом 

зі студентами (настилання підлог, установлення дверей тощо). У 

1968 році вперше почали навчатись іноземні студенти з країн Ма-

рокко, Тунісу. За рік прибула група студентів з Єгипту. Того ж 

часу технікум почав оснащуватися новою на той час технікою 

(навчальні автомобілі, трактори, с/г машини, комбайни). 

Був отриманий новий автобус ЛАЗ, який призначався для 

проведення екскурсій з іноземними студентами та працівника-

ми технікуму. На цьому автобусі співробітники технікуму виїж-

джали з обміном досвіду до  Москви, Волгограда, Пінська, Азо-

ва, Донецька та ін. У цих містах були розташовані індустріаль-

но-педагогічні  технікуми, з якими були дружні зв'язки. 

 Протягом десятиліття технікум проводив спортивні змаган-

ня з Азовським технікумом, обмінювалися командами з волей-

болу та футболу. 

 Багато викладачів технікуму працювали за кордоном в краї-

нах Африки, Латинської Америки (Нікарагуа – Семенчук  А. П., 

Ангола – Скороход М. С., Марокко, Алжир – Купрієнко В. О., 

Вербицький І. Д., Мозамбік – Кравченко І. П., Міхіна Н. І., Аф-

ганістан – Цацоріна Н. Ф.). 

У 1973–74 роках  у технікумі навчалися  студенти  з 23-х 

країн світу: з Ірану, пізніше група з В'єтнаму, з Куби, Бангла-

деш, Судану, Алжиру, Монголії, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, Сирії, 

Ємену, Анголи та ін. 

Протягом майже 20 років студенти проходили виробничу 

практику в НДР, а німецькі студенти – у нашій країні. 

У цей час  в технікумі було цікаве творче життя. У моєму 

серці залишились  прекрасні спогади про ці роки. 

Якщо, читаючи цю статтю, колишні студенти та співробіт-

ники технікуму помітять деякі неточності в роках і подіях, які 

наведені мною, прошу на дискусію. 

Бажаю процвітання, здоров'я й щастя в житті викладачам, 

майстрам виробничого навчання, студентам з нагоди  65-річчя 

Другого  відділення технікуму. 

♦ Щиро вітаю викладацький склад, 

студентство та весь колектив ХІПТу, 

а нині – Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу 

імені В.І. Вернадського, з 75-річчям 

від дня заснування! 

♦ Спогади 

Валентин Скрипник,  

заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи до 2017 року 

Петро Позняк,  

заступник директора з 

навчальної роботи 

(з 1984 до 2014 року) 



     У цьому році 

відділення механі-

зації сільського 

господарства святкує 

свій ювілей – 65 

років! Це довгий 

шлях розвитку й 

становлення. Це долі 

сотень людей, які 

пов’язали своє життя 

зі стінами нашого 

навчального закладу. 

     Розпочався цей 

шлях з відкриття 

курсів підготовки 

механізаторів в 30-ті 

роки ХХ століття. 

Потім була війна, період відбудови 

народного господарства, коли країна 

потребувала великої кількості 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі 

сільського господарства. З 1954 року – це 

Харківський індустріально-педагогічний 

технікум №2, слава про який поширилася 

всією країною та вийшла за її межі. ХІПТ 

№2 стає альма-матер для студентів з 

багатьох країн світу. 

За всі ці роки відділення   механізації 

сільського господарства підготувало сотні 

розумних, здібних, талановитих, 

наполегливих, сміливих спеціалістів, які 

працюють у всіх куточках нашої країни та 

за її межами. Випускники  вдячно згадують 

усіх тих, хто навчав, був поряд у скрутні 

хвилини життя, допомагав порадою  чи 

добрим словом. Дійсно, для багатьох 

студентів наш начальний заклад став 

другою домівкою, куди хочеться завжди 

повертатися. 

Сьогодні на відділенні механізації 

сільського господарства працюють 

висококваліфіковані викладачі та майстри 

виробничого навчання, які, як і завжди, з 

великою майстерністю й любов’ю 

передають свої знання та досвід студентам, 

навчають життєвої мудрості. А на навчання 

приїздять з різних регіонів України. Двері 

нашого відділення, як завжди, відчинені для 

всіх. 

У ці святкові дні хочеться побажати, щоб 

у нас завжди царювали радісна атмосфера, 

дружба й повага, щоб усі поспішали за 

знаннями, на цікаві виховні заходи,  на 

зустріч з друзями, першим коханням. Нехай 

ще багато років наше відділення приносить 

користь і радість тим, хто жадає знань, 

розвитку, становлення. 

 

 

Швидко плине час... Змінюються події, 

люди, але залишаються незмінними традиції. 

Саме такою гарною, доброю традицією в 

нашому коледжі є проведення свята-зустрічі з 

випускниками минулих років. Це можливість 

повернутися у час, коли дзвоник лунав саме 

для них. Зустріч з молодістю, зі студентськими 

роками  – це   приємні спогади про викладачів, 

майстрів виробничого навчання, одногрупників 

та юність. 

У цьому році виповнилося 75 років від дня 

заснування I Індустріально-педагогічного 

технікуму у місті Харкові. І хоча з того часу 

назви закладу змінювалися, але в пам’яті 

випускників технікум залишився назавжди. З вдячністю згадують 

вони студентські роки, настанови своїх улюблених викладачів, 

практичні поради майстрів. Скільки корисного часу було проведено в 

аудиторіях, майстернях, бібліотеці, спортивній залі! А скільки заходів 

було проведено! Скільки перемог здобуто! Головні з яких – це віра в 

майбутнє, у людей, у свої сили й професійні можливості. Привітання, 

спогади, фотознімки, сміх, жарти… 

Обличчя колишніх випускників випромінюють світлом, добротою, 

в очах палає вогник. У залі панує приємна, трохи хвилююча 

атмосфера, присутні впізнають своїх одногрупників, педагогів і 

поспішають поділитися своєю радістю, досягненнями. 

Це чудове свято, зустріч випускників, дає змогу знов відчути себе 

студентом, ненадовго виринути з метушливого життя й ще хоча б раз 

побути веселим і кмітливим студентом коледжу, який колись 

подарував безцінні знання. 

Для всіх присутніх це незабутній день, який дає наснагу для 

натхнення, творчості! До нових зустрічей! 

Стор. 10 

Інформаційно-методичний вісник 

♦ Привітання з ювілеєм 

рідного відділення! 

Тетяна Громова, 

викладач 

♦ Зустріч випускників 

 

Антоніна Мамічева, 

викладач 



Стор. 11 
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     З 65-річним ювілеєм коледжу поздоров-

ляю всіх випускників, а також нинішніх студе-

нтів і чудовий педколектив коледжу, який 

продовжує багаторічні традиції з підготовки 

висококваліфікованих фахівців – Майстрів з 

великої літери.  За ці десятиліття зі стін навча-

льного закладу вийшли тисячі випускників. 

Багатьох життєві дороги розвели по всій 

Україні та навіть далеко за її межі. Пишаюся, 

що не тільки навчався тут з 1983 до 1987 року, 

уключаючи два роки військової служби, а й 

маю честь працювати в цьому чудовому ко-

лективі уже багато років. 

     Наш заклад став першою сходинкою у 

моє доросле, самостійне життя. Я й зараз 

пам’ятаю своїх кураторів: Колодяжну Олену 

Іванівну та Бовдуя Леоніда Володимировича, для яких найвищою 

нагородою в житті  були успіхи вихованців у навчанні. Глибока шана 

в моєму серці тим, кого я називаю легендою технікуму – вчителями 

вчителів: Ширяєву Віктору Володимировичу, Терещуку Анатолію 

Івановичу, Щербакову Олександру Дмитровичу, Колодяжній Олені 

Іванівні, Божко Лідії Андріївні та ще багато кому. Їх щасливо-

го дару душі вистачало на всіх студентів. З їх легкої руки бага-

то випускників ХІПТу «прикипіли» серцем до технікуму, ста-

ли майстрами своєї справи. Я навчився в них бути закоханим у 

свою професію, навчився мистецтву й високому дару душі 

віддавати своє серце іншим, і жодного разу не розчарувався у 

своєму життєвому виборі, бо це – моє покликання. 

І я не скаржусь на дарунки долі, 

Вважаю, що найбільше пощастило тим, 

Хто вчивсь й працював у рідному ХІПТі, 

А значить, буде вічно молодим! 

Добра й щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього 

тобі, мій рідний ХІПТ! (Нині Харківський державний профе-

сійно-педагогічний коледж імені В. І. Вернадського). 

Наш коледж, з ювілеєм! 

Ти і далі процвітай, 

Розвивайся, зовсім не старіючи, 

Атмосферу добра зберігай. 

Наш коледж, бажаю тобі, 

Щоб завжди першокурсників зустрічав. 

Щоб став в їх мирній долі 

Разючим, Світлим Початком! 

Коледж мій, я тобі поклонюся 

І повагу тобі всю віддам. 

Скільки років на тебе молюся, 

На науки осяяний храм. 

 

І мене, і синів, і онуків 

Зігріваєш сердечним теплом, 

Бо під дахом добро і наука, 

Б'ю, мій коледж, до тебе чолом. 

  

За науку, за руки умілі 

На нелегкій стежині життя. 

За тепло, яке все життя гріло, 

Бережу я святе почуття. 

    

Нехай ангел тебе не покине, 

Скільки років з тобою рідня, 

Альма-матер, моя берегине... 

Я вітаю мій коледж щодня. 

 

♦ З ювілеєм, рідний ХІПТ! 
(Нині Харківський державний професійно-

педагогічний коледж імені В. І. Вернадського) 

♦ Шановні колеги, студенти та 

випускники коледжу! 

Олександр Оверчук, 

викладач,  

випускник 1987 року 

Іван Галушко, 

викладач, 

випускник 1979 року 



Прийміть  

найщиріші  вітання з  

нагоди ювілею нашого 

навчального закладу! 

Давні традиції й  

активне сьогодення, 

пам’ять про минуле й  

далекоглядні плани на  

майбутнє об’єднують  

сьогодні колектив  

коледжу. 

А 75-літній ювілей  

вселяє гордість за  

його славну історію та 

надихає на подальші  

творчі пошуки.  

50 років минуло від мого останнього уроку 

в стінах рідного закладу. Доля розкидала нас 

по всьому світу, але всі знайшли свій шлях у 

житті. Радість зустрічі, ностальгія… Життя 

біжить, залишаючи прекрасні спогади, але 

пам'ять береже все найдорожче, дні, коли ми 

були студентами.  

Я, як колишній випускник, зичу  

колективу невпинного руху вперед, 

успішного здійснення всіх планів та задумів,  

натхненних думок та щирих почуттів,  

сповнених любові та добра. 

Нехай для студентів будуть цікавими  

навчальні роки, а викладацькому складу  

бажаю творчої наснаги, відчуття  професійної 

значущості, здобутків у праці й вихованні ще 

не одного покоління спеціалістів. 

 

 

 

 
 

Бажаю, щоб прекрасний навчальний заклад 

процвітав і розвивався,  

не знаючи бід та зневіри! 

Нехай розкриваються сотні талантів 

та реалізуються потенціальні можливості всіх, 

хто тут навчається. 

Хай буде щасливий та задоволений кожен, 

хто пізнав велич стін нашого технікуму! 

 

Комаров В. К. , випускник технікуму 1958 року 

Стор. 12 

Інформаційно-методичний вісник 

♦ Шановні колеги, студенти 

та випускники коледжу! 

Іван Радченко, 

випускник 1969 року 

♦ Від щирого серця вітаю 

 з 65-річчям технікуму! 

Зі всіх куточків матінки-країни, 

Ми з різних міст і селищ України. 

Став рідним Харків, роду він козацького,  

І коледж імені Вернадського! 

 

Золотарьова Ірина, випускниця 2003 року, гр. М - 1  

Спасибі коледжу, здійснилися бажання 

Тепер я майстер виробничого навчання! 

За парту посаджу гризти «граніт науки» 

Майбутню жінку, тещу й внуків! 

 

Сотнікова Ірина, випускниця 2014 року, гр. М - 12 

♦ ХІПТянам! 
Сьогодні я з ХІПТянами зустрічаюсь. 

Зустрілись. 

І з хлопцями обнялись. 

А із  дівчатами у губи розцілувались. 

А декого сьогодні не діждались. 

Сьогодні  їх уже нема. 

Їм та сам Бог суддя. 

Та що це я! Сумне сьогодні вспоминаю. 

Вино хлопцям наливаю. 

Здоров’я зичу, щастя промовляю. 

Дай Бог прожити Вам піввіку 

Здоров’я Вам  ХІПТяни й не хворіти! 

 

ВалерійЧабан, випускник 1986 року,  група ТМ-53.      

Класний керівник  - Колодяжна О. І. 

♦ Я   вже давно не студентка... 
З тих пір, як я закінчила  технікум, минуло багато років, але коли 

я щовесни повертаюсь до рідних стін, коли я бачу знайомі обличчя, 

коли я бачу ті кабінети, де проходили заняття, я почуваю себе мо-

лодою – тією самою квіткою, яка розкриває пелюстки щовесни, і 

для якої всі її спогади були неначе вчора. Я вже давно не студентка, 

для якої ось-ось відчиняться двері в справжнє доросле життя. Я вже 

спеціаліст з великим багажем професійних знань, який мені дав 

наш технікум. Сподіваюся, що схожа доля буде чекати сьогодніш-

ніх студентів, які також колись, ставши спеціалістами у своїй сфері, 

з любов’ю будуть згадувати педагогів та прекрасні студентські дні. 

Низький уклін нашим педагогам за отримані знання, їх нелегку пра-

цю від імені випускників усіх років. 

 

Світлана  Харченко (Цема),  староста гр.3 Б-5, випускниця  1999 р.  
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Сьогодні з радісним хвилюванням у 

грудях я вітаю з ювілеєм улюблений 

технікум (нині Харківський державний 

професійно-педагогічний коледж 

імені  В.І. Вернадського), який я закінчив 

у 1980 році. Він дав мені можливість 

займатися улюбленою справою, 

забезпечувати підростаюче покоління 

новими знаннями, реалізувати себе та надавати подібну можливість молоді. 

І все це я отримав завдяки таким чудовим викладачам технікуму, які стали 

моїми наставниками у житті – це Ширяєв Віктор Володимирович, 

Островський Аркадій Семенович, Ширяєв Леонід Вікторович, Щербаков 

Олександр Дмитрович, класний керівник – Позняк Петро Костянтинович. 

Згадую перші заняття в технікумі, і на моєму обличчі з’являється 

усмішка. Багато незабутніх вражень, цікавих знайомств, неймовірних подій 

відбулося за період мого навчання в технікумі. Та життя швидко гортає 

сторінки. І нині я вже 38 років працюю майстром виробничого навчання у 

Чугуївському аграрному ліцеї, куди пішов працювати після закінчення 

ХІПТу. Але водночас і невимовно радієш, що мав змогу навчатися в цьому 

престижному навчальному закладі, де є повага до студента, розуміння й 

підтримка. Тож нехай збігають роки, а коледж і надалі йде пліч-о-пліч з 

молоддю. 

Особисто хочу поздоровити з ювілеєм викладача Божко Лідію Андріївну, 

яка тоді прийшла працювати до технікуму й була дуже молодою, але уроки 

фізики й математики, які вона проводила, усім студентам дуже подобались і 

запам’ятались. Я вже багато років допомагаю Лідії Андріївні в проведенні 

профорієнтаційної роботі у Чугуївському аграрному ліцеї. 

21 березня 2017 року я був запрошений до коледжу на свято «Моя 

професія – майстер виробничого навчання». За плідну багаторічну 

співпрацю технікуму з Чугуївським аграрним ліцеєм на цьому святі 

директор коледжу Курбатов Олександр Петрович нагородив Чугуївський 

ліцей почесною грамотою за якісну підготовку випускників, які 

продовжують навчатися в коледжі. 

Рідному технікуму (коледжу) хочеться побажати довгих років життя та 

студентів, які стануть гордістю свого навчального закладу! 

ХИПТ  наш любимый 

Юбилей свой отмечает, 

Пусть долгие еще века 

Растет он, процветает! 

 

Каждый пусть, кто в нём учился, 

Не забудет, как стремился, 

И поймет — это прекрасно, 

Что учился не напрасно! 

 

Он всех нас объединяет, 

Быть поближе заставляет. 

Пусть же слышит вся Земля: 

ХИПТ, с праздником тебя! 

 

Родной и любимый ХИПТ, 

С юбилеем мы поздравляем. 

Студентов, как можно больше, 

Встречать тебе мы желаем. 

 

Дари свои знания людям, 

Живи, процветай много лет. 

И всем, кто приходит к тебе, 

Дари лучезарный свой свет! 

 

С уважением, выпускники 2018 года, 

гр. ТМ-26, куратор групы  

Ступникова Н. А. 

Стор. 13 

♦ Вітаю коледж з ювілеєм! 

Сергій Осика, випускник 1980 

року, майстер виробничого 

навчання, викладач I катего-

рії Чугуївського аграрного 

ліцею, «Відмінник освіти 

України», переможець конку-

рсу «Майстер року – 96». 

♦ Вітання 

 

Выпускники группы Б-44 поздравля-

ют любимого куратора – Малахову В. 

П., а так же всех работников и студентов 

колледжа с его Юбилеем! 

 Пусть каждый здесь не только учит-

ся чему-то новому, но и обретает новую 

мечту, растёт духовно, наполняет свои 

мысли светлыми надеждами, пополняет 

свой багаж знаний важными фактами, 

находит хороших друзей. 

Друзья, ставьте перед собой цели и 

стремитесь к ним, поддерживайте друг 

друга, и всё у вас непременно получится. 

Мы же желаем всем здоровья и больших 

успехов, а нашему коледжу — целеуст-

ремлённых студентов и долгих лет дос-

тойной деятельности. 

 

 

С уважением, выпускники 2016 года, 

гр. Б-44: Сиряченко Виктория, Зинченко 

Валентина, Мороз Анна, Курченко Ан-

тон, Токар Влад, Кулык Сергей, Долын-

ськый Сергей, Сотников Максим, Чалый 

Олег, Черевычный Игорь, Семеняка На-

талья, Рудий Алексей. 



Студенти групи 3 СТ-1 (випуск       

2004 р.) зі вдячністю шлють щирі 

привітання педагогічному  колективу та 

всім працівникам коледжу з нагоди 75-ої 

річниці заснування Першого ХІПТу.  

Добра, миру, злагоди, любові! 
 

З повагою: Магера Микола, Каніщева 

Людмила, Тарасов Дмитро, Черкасова   

Ірина, Синельник Ірина, Тищенко Юля  

 

 

 

З відчуттям величезної гордості та поваги, вітаю нашу колиску знань і 

мудрості з 65-річницею заснування Харківського індустріально-

педагогічного технікуму. 

Більш ніж шість десятиліть ми з Вами пишемо історію нашого навчального 

закладу, відшліфовуємо його традиції, оновлюємо його сьогодення і не 

забуває-мо його минуле. З кожним роком, з кожним випуском і новим по-

повненням наш технікум зміцнює і множить свою славу, відгранює свій 

неповторний імідж сучасного, прогресивного, успішного навчального 

закладу! У цьому заслуга всього колективу та кожного співробітника, які 

злагоджено, як єдиний, чіткий механізм, віддаючи весь свій професіоналізм, 

свої знання частинки своїх сер-дець, виховують і навчають нашу чудову 

молодь, гідне майбутнє незалежної української держави! 

Тож, бажаю Вам і надалі високо тримати своє горде і прекрасне 

призначення: надання якісних освітніх послуг та підготувати ще більше 

висококваліфікованих кадрів для рідної України. Нехай завжди зігріває Вас 

тепло людської подяки за добрі справи, зроблені в ім'я українського 

народу. Пишаюся,  що був Вашим студентом 1965-1970 р.р. Тож нехай довгим 

буде життєвий шлях технікуму, який завжди гостинно й привітно зустрічає і 

господарів, і гостей. Бажаю, щоб сотні весен і зим сяяло для Вас, сонце тепла 

й любові віри й добра. Безхмарних і благословен-них Вам днів! 
 

З глибокою шаною і повагою Борис Іванович Омельченко 

Стор. 14 

Інформаційно-методичний вісник 

♦ Вітання! ♦ Вельмишановні викладачі, співробітники та 

студенти! 
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Освіта, отримана в Харківському державному професійно-

педагогічному коледжу імені В.І. Вернадського – гарантія профе-

сіоналізму та якості спеціалістів, вона цілком відповідає вимогам 

сучасних стандартів освіти. 

За  65 років і 75 років своєї освітньої діяльності коледж  став 

одним із потужних  закладів вищої освіти I рівня акредитації. 

 Плине час, але незмінним залишається призначення одного з 

найстаріших  закладів освіти України: готувати молодших спеці-

алістів – майстрів виробничого навчання, виховання в них духов-

ної культури, усвідомлення великої відповідальності за майбутнє 

України. 

 Молодій людині, яка прийде до нас на навчання, ми готові 

запропонувати якісну інженерну, педагогічну та фахову підгото-

вку, можливості повноцінного розвитку особистості в умовах 

міста Харкова  - одного з найбільших наукових, промислових та 

культурних центрів України, серця студентства нашої країни! 

Ми сподіваємось, що майбутні студенти коледжу будуть і на-

далі берегти і підтримувати славні традиції нашої Alma Mater! А 

наступний ювілей ми будемо святкувати новими досягненнями! 

♦ Шановні колеги, друзі, співробітники, читачі!  

Проспект  Московський,  24,  м. Харків,  61001,  

тел./факс (057) 732-63-95;   тел.  (057)732-59-25, 

e-mail: hipt2015@ukr.net, web:  http:// www.hipt.com.ua,  

код ЄДРПОУ  02501137 
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