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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"КОНОТОПСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ"

ДПТНЗ "Конотопський професійний аграрний ліцей" - це професійно-
технічний навчальний заклад, який знаходиться в селищі Заводське по вулиці
Заводській, 68 Конотопського району Сумської області. Його історія розпочалась
6 листопада 1936 р., коли на базі радгоспу "Залізничник" Народного Комісаріату
шляхів сполучення було організовано Конотопську школу механізації сільського
господарства. Її першим директором було призначено Распутного Григорія
Якимовича, його заступником із політичної частини був Мельников Хома
Андрійович, заступником з навчальної роботи - Сухопара Іван Миколайович.
Для проведення теоретичних та практичних занять були використані приміщення
контори радгоспу та майстерні, а для проживання - будинки, у яких жили
робітники радгоспу. У період з 1936 - 1937 рр. школа механізації готувала
бригадирів тракторних бригад, механіків-комбайнерів. Із 1936 р. до жовтня
1938 р. у школі підготовлено 700 бригадирів тракторних бригад, механіків-
комбайнерів, трактористів та водіїв.

У 1938 р. директором школи механізації було призначено Фесенка Йосипа
Свиридовича, який перебував на цій посаді до червня 1941 року. У роки Великої
Вітчизняної війни Йосип Свиридович проходив службу в танкових військах і
закінчив у званні полковника. Після війни він проживав у м. Тула.

З 1938 по 1941 рр. школа підготувала таких спеціалістів для сільського
господарства: трактористів - 210 чол., бригадирів тракторних бригад - 100 чол.,
механіків-комбайнерів - 200 чол., водіїв ІІІ класу - 100 чол. У 1940 р. до школи
отримали направлення близько 200 дівчат для опанування професії механізатора.

У період 1936-1941 рр. школа механізації сільського господарства мала
таку  матеріальну базу: земельна ділянка (54 га), подвір'я та парк (2,5 га), сад
(2 га), орна земля (27 га), будівлі різного призначення (38 одиниць), автомобілі
ГАЗ-А, ГАЗ-АА, ЗІЛ-5 (9 одиниць), трактори СТЗ, ХТЗ, СТЗ- "Наті", ИТЗ (7
одиниць), комбайни "Комунар", "Сталінець" (5 одиниць), сільськогосподарський
реманент, токарні верстати й навіть власну електростанцію на  80 кВт.
Інструменти були одержані з Івотської школи механізації, а з Бочечківської та
Конотопської МТС для практичних занять були отримані трактори, комбайни,
автомобілі та інша сільськогосподарська техніка.

У період Великої Вітчизняної війни німецько-фашистські загарбники
окупували всю територію Конотопа та Конотопського району, у тому числі й
територію Конотопської школи механізації. За часи окупації німці завдали майну
школи великих збитків. Із 38 будівель були спалені 12, у них згоріла більша
частина майна. Розміри збитків, що були завдані (в цінах 40-х років), становлять
суму - 705040 руб.
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Після визволення Конотопщини від німецько-фашистських загарбників на
базі господарства школа відновила підготовку механізаторських кадрів для
сільського господарства. Заняття розпочалися 1 березня 1944 р. у двох бараках
і деяких будівлях, що вціліли. У цих винятково складних умовах, коли ще не
закінчилась війна, колектив школи приступив до приведення у належний стан
навчальних  та допоміжних приміщень, почав отримувати матеріальну базу
для навчання, розпочав ремонт та відновлення техніки, що існувала. Директором
школи з 1 березня 1944 року було призначено Дроб'язка Олександра
Васильовича, який працював на цій посаді до 15 грудня 1945 року. За цей період
заклад підготував таких спеціалістів: комбайнерів (180 чол.), трактористів (1000
чол.), бригадирів тракторних бригад - 120 чол.

Із 15 грудня 1945 р. школу механізації було переведено в село Реутинці
Кролевецького району. На базі Конотопської школи механізації було створено
школу садоводів-овочівників. Директором було призначено Лазаренка Івана
Івановича, який пізніше працював головою колгоспу ім. Фрунзе в селі Соснівка
Конотопського району. З 1947 р. по червень 1952 р. директором школи садоводів-
овочівників був Маліков Леонід Іванович. Школа готувала для сільського
господарства садівників, овочівників та бджолярів. За період існування було
підготовлено близько 800 спеціалістів. Після випуску 1952 р. школу садівників-
овочівників було розформовано, а на базі знову організували Конотопську школу
механізації сільського господарства.

З 6 червня 1952 р. по грудень 1953 р. на базі школи садівників-овочівників
знову була організована школа сільського господарства, яка підготувала
трактористів (660 чол.), комбайнерів (240 чол.). З 1 січня 1954 р. школа
механізації сільського господарства була перейменована в училище механізації
сільського господарства № 3 (УМСГ № 3). Директором було призначено
Синенка Павла Кузьмича. У цей період училище приймає учнівський склад за
актом від 12 січня 1954 року від колишньої Конотопської школи механізації
сільського господарства за Постановою Ради Міністрів від 15 грудня 1953 р.
№ 2954. Починаючи з травня 1954 р. частину випускників було направлено на
роботу в Казахстан на освоєння цілинних земель. Одночасно виробничу
практику учні почали проходити в областях Казахстану.

У 1961 р. школа отримала назву "Конотопське сільське професійно-
технічне училище № 3". Розширився перелік професій, почалася підготовка
електромонтерів. Було покращено матеріально-технічну базу, в 1963 р. було
збудовано новий навчальний корпус. 1976 р. училище приступило до підготовки
спеціалістів із середньою освітою й стало називатись "Сільське середнє
професійне училище ССПТУ-3", а в подальшому зі зміною нумерації і переходом
сільських і міських училищ у відомство народної освіти - СПТУ-33. Із 1 липня
2003 р. згідно з наказом управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації
ПТУ-33 реорганізовано в Конотопський професійний аграрний ліцей (КПАЛ).
Із 1.09.2008 року КПАЛ змінено назву на "Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Конотопський професійний аграрний ліцей"".

На сьогоднішній день ДПТНЗ "Конотопський професійний аграрний ліцей"
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здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації за наступними
професіями (на основі базової загальної середньої й повної середньої освіти):
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник,
водій автотранспортних засобів (категорія "С"), електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія
"С"); плодоовочівник, кухар, формувальник ковбасних виробів, обкачувальник
м'яса; обліковець (із реєстрації бухгалтерських даних), касир (на підприємстві,
установі, організації).

Усю роботу педагогічний колектив ліцею спрямовує на підготовку
сучасного висококваліфікованого, конкурентноспроможного робітника з
отриманням повної загальної середньої освіти, на розвиток особистості учнів,
формування високих моральних якостей, національної свідомості.
Навчально-виробничий процес у ліцеї - це система  організаційних, методичних,
педагогічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту й завдань загальної,
середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних
стандартів та вимог. Навчальний заклад має два навчальних корпуси (дво- та
чотириповерхове приміщення), де розміщено 7 кабінетів професійно-теоретичної,
9 - загальноосвітньої підготовки, 4 лабораторії, 5 майстерень, бібліотеку, кабінет
психолога, музей, гараж, кабінет медичного працівника, приміщення аміністрації.
Ліцей має гуртожиток на 360 місць, навчальний полігон та навчальне
господарство. Громадсько-побутовий корпус містить їдальню (на 96 місць),
диско- , актову та спортивну зали. У закладі є свій спортивний майданчик,
автотрактородром, одноповерхові складські приміщення, навчальне
господарство, що складається з 30 голів великої рогатої худоби та 21 - молодняку.

У ліцеї працюють 18 викладачів, із них 1 - старший викладач, 6 викладачів
вищої категорії, 6 - І категорії; ІІ категорії - 4, спеціалістів - 2. Забезпечуючи
навчальний процес, викладачі використовують різні форми й методи навчання,
спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку.
Грищенко Олена Василівна, викладач української мови та літератури, належну
увагу приділяє збереженню та збагаченню українських культурно-історичних
традицій, вихованню шанобливого ставлення до національних святинь,
української мови. Соловйова Світлана Владиславівна, викладач професійних
дисциплін, активно впроваджує диференційний підхід до учнів як під час
проведення уроків, так і в позаурочний час. Лазебна Валентина Олексіївна,
викладач бухгалтерських дисциплін, активно використовує інтерактивні
методики у навчальному процесі. Скляр Леонід Григорович, викладач правил
дорожнього руху, значну увагу приділяє професійній спрямованості уроків та
використанню знань на практиці. Решетняк Галина Миколаївна, викладач
математики, використовує диференційний підхід до учнів та інноваційні методики
в навчальному процесі.

Викладачі широко використовують різні форми навчання, але основною
формою організації навчання і виховання учнів був і залишається урок. З метою
вдосконалення ефективності сучасного уроку в умовах розбудови національної
освіти педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою:
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"Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Запровадження
інтерактивних технологій".

Основним завданням навчального закладу професійно-технічної освіти є
підготовка кваліфікованого конкурентноспроможного працівника, здатного до
саморозвитку і самопізнання. У ліцеї укомплектований штат майстрів
виробничого навчання, що становить 18 чоловік, 2 з них мають педагогічне
звання "Майстер виробничого навчання ІІ категорії".

Виробничу практику учні проходять на різних виробничих об'єктах. Так,
учні груп "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-
ремонтник", "Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування", "Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), касир
(на підприємстві, установі, організації)", "Плодоовочівник" працюють на
підприємствах і агрофірмах міста і району, де набувають практичних навичок
роботи з обраної професії.

Учні груп "кухарів" проходять виробничу практику в закладах
громадського харчування міста та району, де працюють на сучасному
електроустаткуванні, освоюють нові технології приготування різноманітних
страв та виробів.

Ліцей пишається досягненнями своїх учнів. Так, у ІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад серед професійно-технічних закладів області в 2011 р.
учениця Якут Наталія зайняла VІІ місце з фізики; а учень Молчанов Володимир
- ІХ місце з інформатики. У 2010 р. Безпала Людмила посіла VІ місце в ІІ етапі
Міжнародного конкурсу з української мови та літератури ім. Петра Яцика. 2012
р. у районній спартакіаді з баскетболу серед середніх навчальних закладів
Конотопського району команда ліцею посіла І місце, у змаганнях з
легкоатлетичного кросу Руденко Інна  посіла І місце, а учень Лещенко Сергій -
ІІ місце.

Поширеними формами виховного процесу є конкурси художньої
самодіяльності, технічної творчості, традиційні свята. Ведеться робота з
організації дозвілля учнівської молоді: вечори відпочинку, розважальні програми
"День народження ліцею", "Свято осені", "Кохання з першого погляду", а також
концерти, дискотеки. Існують факультативи, спортивні секції, гуртки технічної
та художньої самодіяльності, де займаються майже 70 % учнів закладу.

Сьогодні ліцей - це забудова, розташована на території 7 га. Загальна
площа земельних угідь - 270 га.  Площа сільськогосподарських угідь - 209 га,
в тому числі орної землі - 193 га.

Керівник Барбара Н. В.


