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Шановні
друзі та колеги!

Шановні друзі!!!

З нагоди ювілею від
щирого серця вітаю рідний
педагогічний колектив. Ваша
професія завжди була і залишається однією з найважливіших і найвідповідальніших у
справі освіти й виховання кваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів. Вдячна
Вам за величезну працю заради
процвітання нашого навчального закладу і впевнена, що в майбутньому нас чекатимуть нові успіхи та знаменні події.
Бажаю всім добра, миру, радості, творчої праці, яка
стане часткою наших спільних добрих справ, нових
здобутків, невичерпності сил і завзяття, творчої
наснаги у Вашій професійній діяльності, міцного здоров’я життєвого оптимізму, процвітання та родинного благополуччя. Хай збудуться добрі мрії та здійсняться всі мудрі задумки в ім’я нашої України.

Прийміть щирі й сердечні
вітання з нагоди 60 річчя.
Це очікувана й закономірна подія у професійному
та творчому житті Вашого педагогічного колективу. Але це новий етап
поступу зростання навчального закладу, який пов’язаний з новими ідеями та
здобутками. Технікум
пройшов справжній шлях
від вузькопрофільного до
сучасного навчального
закладу, який об’єднує
колектив в команду однодумців на чолі з директором Шупік К.І., де сповідуються високий професіоналізм, відповідальність, відкритість, прозорість, колегіальність у прийнятті та
реалізації важливих рішень, де панує атмосфера творчості і постійного пошуку, де основополагаючим принципом взаємних є повага,
розуміння, підтримка.
Нехай Ваша повсякденна нелегка діяльність буде щедрою на нові ідеї
та відкриття. Нехай Вас завжди супроводжують творче натхнення. Нехай на довгі роки залишається незмінним Ваше найвище кредо
— вірно служити технікуму та своїй країні.

З повагою директор технікуму

З повагою ректор ХНТУ
Доктор технічних наук, професор

Наш технікум сьогодні
Слова гучні, винагородні
Сприймає від випускників –
Близьких людей різних років.
Юні тоді, щирі й завзяті
Ми всі сюди навчатись поспішали,
Де розуміли нас, втішали.
Ми знали, заклад цей надійний...
Зростав наш рівень професійний,

Шупік К.І.

Ми з простих робітників
Займали лави фахівців
Технологічного процесу,
Сповнені хисту, інтересу
Ми дивували керівництво
Викладачі до нас знаходили ключі,
Щоб захищали ми без втоми
Перші в житті свої дипломи.

Бардачов Ю.М.

60 років вже спливло,
Але освітнє джерело
Знань – рідний технікум – несе
Й навчатись юним пропонує.
Тобі минулі покоління
Зичать добра, благословення,
Щоб плідні були довгі роки
Твої тверді освітні кроки!
Валентина Гераскіна,випускниця технікуму.

Сиплеться й сиплеться осіннє листя. Недавно тріпотіло над головою, а тепер голосно шелестить, потривожене кроками, розповідає про скороминущість життя...
Пролітають роки за роками, у круговерті поспішають дні, змінюючи природу, покоління. І ось
нашому технікуму вже 60 років. Поважний вік для навчального закладу – є що згадати, над чим задуматися, та найголовніше – є чим пишатися

Час швидкоплинний..

Здається, ще вчора святкували 50 років
від дня заснування навчального закладу, а сьогодні Економіко технологічний технікум Херсонського національного технічного
університету
святкує 60-річчя.

Історія технікуму
– це часточка історії розвитку Херсона -промислового міста Півдня
України.
Навчальний заклад було засновано у
1955 році, як Херсонський вечірній текстильний технікум з метою підготовки спеціалістів
для Херсонського бавовняного комбінату. Спочатку технікум був вузькопрофільним, бо здійснював підготовку лише техніків-технологів
прядильного та ткацького виробництва. Згодом
відкриті спеціальності: „Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств та цівільних споруд‖,
„Бухгалтерський облік‖.
Пройдено складний шлях і
вагомий внесок у становленні навчального закладу зробила Ширяєва Катерина Іванівна – перший
директор, яка очолювала технікум
Ширяєва К.І. з 1955 по 1978 рік.
З особливою теплотою та любов’ю в технікумі згадують тих, хто не шкодуючи
сил, працювали над організацією тільки-но створеного навчального закладу .
Це викладачі: Барановська Л.Г., Клиба І.Л.,

.Б.рановська Л.Г.

Голберг Л.Б.

Розова В.Л.

Шляндін М.І., Козлова А.А., Писаренко Е.Е.,
Кузнецов В.С.; Пономаренко О.С., Биков
А.П., Розова В.Л.,Воловник Е.П.,
Мазіна Д.А., Голберг Л.Б., Альтова А.М., Бурова І.М., Антонов
В.П., Лернер Н.М., Ольшевська
Г.І., Семіфуцький В.Д., Фідель
Є.М.,Перельмутер С.М., ЦиганПерельмутер С.М. кова Н.О., Бережна Н.С, Коломицева А.К.,
З особливою шаною в технікумі згадують Туманову Маргариту Василівну викладача креслення та технології металів, ветерана ВВВ
Багато сил й енергії віддали спільній справі навчання,
виховання студентів заступники
директора з навчально-виховної
Туманова М.В.
роботи, завідувачі відділень.
Першим заступником директора була
Веселова Ольга Іванівна, потім цю посаду
обіймали Еммануель Олена Борисівна, Бон-

Веселова О.И. Эммануэль Е.Б. Гапонова В.П.

даренко Віра Володимирівна, Самойленко Ірина Михайлівна,
Юдіна Тетяна Григорівна. Двадцять шість років очолювала навчальну частину Гапонова Валентина Петрівна – досвідчений
спеціаліст, автор багатьох метоЮдіна Т.Г.
дичних посібників.
Завідувачами
вечірнього відділення в різні роки
були Фісун Владлен Євгенович, Сазонова Тетяна Іванівна, Балабанов Олександр Німович, Авраменко Валерій
Григорович, Пятько Лариса
Михайлівна.
У 1994 році в технікуФісун В.Є.

мі відкрито денне відділення,
яким спочатку керує Романіна Тамара Павлівна, а з 1996 року – Сухенко Інна Миколаївна.
1997 рік – відкрите заочне відділення. Завідувачем відділення призначена Пятько ЛаСухенко І.М.
риса Михайлівна, методистом
– Береславська Валентина Іванівна, згодом з
2012р. відділення очолює Матрюк Надія Олександрівна.
Вписали в історію технікуму світлі сторінки досвідчені майстри освітянської справи, які зараз
знаходяться на заслуженому
відпочинку – це Гапонова
Валентина Петрівна, Нетьосова Надія Пилипівна, Ступка Раїса Петрівна, Єлізарова
В.І. та
Світлана Миколаївна, Дміт- Береславська
Карпеткіна Л.П.
рова Лідія Сергіївна, Береславська Валентина Іванівна, Карпеткіна Людмила Павлівна, Мудрак Тетяна Василівна.

Ступка Р.П зі студентами

Єлізарова С.М., Шилова О.В.

Низький уклін Вам за нелегку працю, яка
стала міцним фундаментом навчального закладу, яка дала змогу впевнено рухатися уперед.
У серцях педагогічного колективу та випускників технікуму назавжди зберігається світла пам’ять про тих, хто відійшов у небуття – Фісуна В.Є., Сазонову Т.І., Смешко Г.М., Іванчик
Н.Є., Ширяеву К.І., Брайко Т.М. та інші.
За роки існування навчального закладу
неодноразово змінювалася його назва та відомче підпорядкування. Так, у 1997 році технікум
стає структурним підрозділом Херсонського
державного технічного університету.
У листопаді 2004 року Херсонський державний технічний університет отримав статус

національного. Технікум активно розвивається в структурі університету, котрий
очолює доктор технічних
наук, професор, заслужений
діяч науки та техніки України Бардачов Юрій Миколайович, керівник нової гене- Бардачов Ю.М.
рації.
Сьогодні Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного
університету – сучасний багатопрофільний інноваційний заклад з багатими традиціями,
який успішно виконує своє головне завдання:
підготовку висококваліфікованих спеціалістів,
котрі сумлінно працюють не тільки в південному регіоні, а й за його межами.
У навчальному закладі
надаються освітні послуги за такими спеціальностями:
„Технологія та дизайн
ткацького виробництва‖;
„Бухгалтерський облік‖; „Швейне виробництво‖; „Фінанси і кредит‖; „Розробка програмного забезпечення‖; „Інформаційна діяльність
підприємства‖.
За 60 років навчальний заклад здійснив
підготовку понад 8 тисяч молодих перспективних спеціалістів, які склали здорову конкуренцію на ринку праці.
З 1978 року незмінний керівник
технікуму - відмінник освіти
України – Шупік Катерина Іванівна. Людина самовіддана свої
справі, творча, наполеглива, ініціативна, безкомпромісна, вимоглива до себе та інших.
Під її керівництвом техДиректор технікуму
нікум став одним із сучасних,
Шупік К.І.
перспективних навчальних закладів. в якому приділяється увага вдосконаленню навчально-методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу, укріпленню матеріально-технічної бази.

Для Катерини Іванівни характерний сучасний стиль керівництва, у якому домінують
такі якості, як: уміння
швидко орієнтуватися в
обставинах, приймати зважені рішення, проявляти
турботу про людей та наполегливість у досягненні
Педагогічний колектив
мети.
80-х років
З ініціативи директора в технікумі переглянута структура управління.
Створені та успішно
функціонують органи
самоуправління трудового
колективу
(збори, педагогічна та
методична ради), орПедагогічний колектив 2005 р.
гани студентського
самоврядування (рада
студентського активу, старостат) школа молодого
викладача, атестаційна та
стипендіальна комісії, батьківський комітет.
Організаторами навчально-методичної роботи в навчальному закладі
є молоді, цілеспрямовані,
енергійні співробітники.
Під керівництвом адміністративного апарату в технікумі
виконується концепція виховної
роботи, в основі якої лежать
завдання
патріотичноправового,
моральноетичного,
професійнотрудового, естетичного, фізичного виховання.
Центром навчально-методичної
роботи є методичний кабінет,
очолює роботу кабінету викладач-методист Гандзюк Людмила
Анатоліївна.
У навчальному закладі
створено 4 циклові комісії: гума-

нітарних дисциплін (голова Пятько Л.М.),
економічних та облікових дисциплін (голова
Корівчак А.М.), професійно-практичної підготовки (голова Уханова
О.А.), комп’ютерних та
природничо-математичних дисциплін (голова
Бункус С.В.).
У даний час у технікумі є всі умови
для успішного навчання й
всебічного розвитку студентів, плідної роботи викладачів. Обладнанні та функціонують 17 навчальних кабінетів, швейна майстерня, два
комп’ютерних класи, бібліотека.
Навчальний
процес
забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, який вирізняється цілеспрямованістю, творчим підходом до справи, вмінням вирішувати сучасні завдання підготовки
конкурентноспроможних спеціалістів.
Усі викладачі мають
вищу освіту. Гордістю
навчального закладу є
викладачі, які віддали багато років свого життя технікуму і продовжують працювати і сьогодні. Це Шупік К.І., Рябова Н.О., Строга Г.М.,
Юдіна Т.Г., Чермошенцева Н.Є.
Мають
значний
стаж та досвід педагогічної роботи Корівчак А.М., Сухенко І.М., Уханова О.А., Рожкова М.О., Пятько Л.М.,
Шнайдер С.Ю., Гандзюк Л.А., Волощук С.В.
Кращі традиції педагогічного колективу зберігає і поповнює нове покоління викладачів – Макаревич
І.С.,
Кондрушенко
В.О., Бульба В.І, Худік
Н.Д., Федорова М.С.
та інші.
Наставниками молодих педагогів є голови циклових комісій, ви-

кладачі-методисти.
Для вдосконалення педагогічної
майстерності молодих кадрів створена й

працює школа молодого викладача, проводяться навчальні семінари, майстер-класи,
тренінги, відкриті заняття. Протягом багатьох років школу молодого викладача очолювала Береславська В.І. Нині розпочату
справу продовжує викладач-методист Рожкова М.О.
Викладачі використовують різноманітні форми підвищення своєї професійної
майстерності: навчання на курсах підвищення кваліфікації, робота в методичних
об’єднаннях, взаємовідвідування занять, школи молодого викладача, участь у
міських, обласних, всеукраїнських конференціях.
Традиційним у технікумі
стало проведення конкурсів „Викладач року‖, „Кращий навчальний кабінет‖.
Широко застосовуються під час навчального процесу орієнтовані, інформаційно-комунікативні технології, проблемне
навчання, ділові та рольові ігри, проектне
навчання, навчання дослідницького характеру. Захисти курсових та дипломних робіт
та
проектів
проходять
із
застосуванням
сучасних інноваційний технологій,
не
тільки держаною, а й англійською мовою, дану інновацію запропонували
саме студенти й викладачі зі спеціальності
―Розробка
програмного забезпечення‖.

Технікум тісно співпрацює з соціальними партнерами. Понад 20 підприємств, установ та організацій міста й
області надають місця для проходження практик студентами. Це ТОВ
«Алматея» (директор Рибачок С.А.),
Херсонське
УВП
«УТОГ» (директор Капустнікова
А.М.),
ПАО
КБ
«Приватбанк» директор філії
Остапенко
В.І.),
«Райффайзен Банк Аваль» (директор Сарапін В.О.),
філія ХОУ АТ «Ощадбанк» (начальник Дубровський В.Ю.).
За практичну підготовку конкурентноспроможного спеціаліста в навчальному закладі відповідає заступник директора з навчально-виробничої роботи Матрюк Н.О. та керівники практик.
Студенти технікуму беруть участь у різноманітних конкурсах, обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, у роботі обласних та регіональних науковопрактичних конференцій. Результатами цієї роботи

є численні сертифікати, грамоти, дипломи.

Виховна робота в навчальному закладі здійснюється за напрямками: розвиток самоуправління, виховання всебічно розвиненої
особистості, національної гідності, патріотизму, зв’язку
сім’я – технікум та ін.

Виховний процес
організовують завідувач
економіко-технологічним
відділенням Сухенко І.М.
разом з класними керівниками.
Ініціаторами цікавих
справ, мудрими наставниками є класні керівники: Сошко Н.М.,
Саламатова І.І., Лебідь
І.С., Макаревич І.С.,
Пятько Л.М. та ін.
У технікумі створені та активно працюють різноманітні студентські клуби („Ліра‖,
„Ерудит‖, „Молода економіка‖, „Клас - ательє‖,
„Муза творчості‖,
спортивні секції),
де студенти мають змогу продемонструвати свої
знання, ерудицію,
творчі здібності –

Робота над колекцією
Пори року‖

весь той прихований потенціал, який допоможе
їм ствердитися як особистостям.
Колектив технікуму зберігає і примножує традиції, упевнено дивиться в
майбутнє, направляє зусилля на розвиток й удосконалення професійної освіти в південному регіоні, для якого підготовка висококваліфікованих спеціалістів завжди буде актуальним завданням. Від щирого серця хочеться побажати:
«Так тримати, ювіляре!»

Навчальні досягнення
Щороку студенти посідають призові місця в обласних та Всеукраїнських конкурсах з
української мови, літератури, математики, історії України, інформаційних систем в обліку,
інформатики, комп’ютерної та інженерної графіки, фізики, світової літератури, науково–
практичних конференціях.
Серед студентства особливо вирізняється Нирченко Костянтин. Він є прикладом для
інших: сумлінний, старанний, активний. Костянтин постійний учасник
різноманітних конкурсів
та олімпіад на яких традиційно посідає призові
місця.
З 2014 р є головою
студентської ради технікуму. За успіхи у навчанні, активну життєву позицію був удостоєний
обласної та президентської стипендії.
До ювілейної дати студенти йшли впевнено та цілеспрямовано,
про що свідчать їхні досягнення та перемоги: у
2014 році технікум став
абсолютним чемпіоном
в міжнародній олімпіаді
IT-UNIVERSE– 2013/14» в конкурсі ―1С бухгалтерія 8,0‖перемогу
вибороли зайнявши всі призові місця Болєла
Олена, Єрпунова Миарина та Коломойцева
Олександра.
І це стало вже традицією в 2015 році

знову перемога Васецька Анастасія посіла 2
місце в національному фіналі Міжнародної
олімпіади у сфері інформаційних технологій
для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації «ITUNIVERSE– 2014/15» (м.Київ).

ІІІ місце у ІІ(обласному)етапі
Всеукраїнської олімпіади з української
мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації – Бадеха В.;ІІ місце в обласній олімпіаді з дисциплін «Охорона
праці» та «Безпека життєдіяльності» –
Клименко А.; ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» - Васецька А.
У травні 2015р. Недзельська Вікторія та Валігурська Юлія нагороджені дипломами учасників півфіналу XV Міжнародного конкурсу молодих модельєрівдизайнерів «Печерські
каштани».
Кращі моделі з колекції створені
студенами за 15 років існування
спеціальності ―Швейне виробництво‖ постійно беруть участь у
конкурсах
«Краса
і
мода» (м.Київ) і «Феєрія краси» (м.Київ), у фестивалі студентської творчості «Молода Україна» (м.Херсон), Всеукраїнському конкурсі
молодих
дизайнерів
України (м.Київ), обласному фестивалі театрів
дитячої
та
юнацької
моди
«Силует» (м.Херсон), Міжнародному
конкурсі
молодих
модельєрівдизайнерів
«Печерські
каштани» (м.Київ).,
демонструвалися у заходах
обласної дитячої бібліотеки
«Бібліотечне
прет-апорте» (інтерактивне ательє).
«Клас Ательє»
активно займається профорієнтаційною роботою серед шкіл міста та області: показ моделей та проведення
майстер-класів.
Сьогодні питання національного від-

родження особливо актуальне, і
тим
цінніший
інтерес студентів до національного коріння, до
витоків, традицій,
етнічних
особливостей, які лежать в основі нашої
національної самобутності. Повага до національних чинників виховуються через
творчість.
Цікаво
проходять у технікумі і класні години, спрямовані на
виховання національної гідності студентів, любові до традиційних видів мистецтва. У ході класної
години на тему «Віночок вити –
життя любити», відбувся майстер-клас з виготовлення штучних квітів. Віночок, сплетений з
квіточок і трав, оздоблений яскравими стрічками, — один з найдавніших
українських символів. Образ української
дівчини неможливий без різнобарвного віночка.
З метою гідного вшанування подвигу українського
народу у Другій світовій війні 29 квітня
2015 р. у рамках заходу «Маки пам’яті» відбувся майстерклас з виготовлення
штучної квітки маку як символу пам’яті .
Однією з форм патріотичного
виховання є організація та проведення виставок, які в цілому
створюють умови для
формування ерудованою , активної особистості. Така робота
проводиться і вже

успішно зарекомендувала себе в нашому технікумі.
На цих виставках
та заходах студенти знайомляться з традиціями,
цінностями нашого народу, що значною мірою
стимулює пізнавальний інтерес, виховує почуття гідності та поваги до своєї держави.
Виставка «Творча дитина - багата країна» - це своєрідний творчий звіт студентів технікуму і викладачів. Учасники представили
роботи, виконані в різних техніках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:
аплікація з тканини, міні-гобелени, плетіння з
бісеру, вишивка, батік, декупаж, витинанка,

м'яка іграшка та інше.
Відвідування подібних виставок дає
стимул до розвитку творчого потенціалу молоді.
Надання шефської допомоги стало своєрідною традицією. Студентами групи 3ТД -12
на чолі з викладачем Рожковою М.О. виконали

розпис паркану орнаментом півдня України.
Черговий раз вони підтвердили свою талановитість та майстерність.

Спогади викладачів!
з ювілєєм!!!
Я прийшла працювати в технікум у 1997 році методистом заочного відділення. Цього відділення в
технікумі ще не було – його потрібно
було створювати. Як будувати навчальний процес, яка повинна бути документація – все це по краплинам збиралося із
досвіду інших навчальних закладів. Велику допомогу в цьому плані надали ХНТУ й політехнічний коледж.
Студенти-заочники навчалися за спеціальностями:
«Виробництво та дизайн тканин і трикотажу»; «Швейне виробництво»; «Бухгалтерський
облік».
У технікумі склався чудовий колектив педагогів під керівництвом досвідченого вельми шановного директора Шупік Катерини Іванівни.
Більшість викладачів мають вищу й І кваліфікаційні категорії.
У Конфуція є таке висловлювання: «Будь
здатний практикувати ці п’ять речей у будьяких умовах: врівноваженість, щедрість душі,
щирість, переконливість і добро і тоді ти дізнаєшся, що таке добре життя й робота».
Саме цими принципами керуються наші педагоги у своїй роботі й вихованні молоді.
Поповнили наш колектив і декілька молодих
спеціалістів після закінчення університетів. Для
них працює в технікумі «Школа молодого викладача», яку ведуть викладачі-методисти.
Я з натхненням відпрацювала в цьому славетному колективі 18 років. З нагоди 60-річного
ювілею хочу побажати колективу здоров’я, щастя, творчого горіння, успіху, розумних, грамотних студентів, подальшого процвітання.
З повагою Бериславська
Валентина Іванівна
Ось і виповнилося нашому
рідному технікуму 60 років. Я щаслива і пишаюся тим, що є учасником
його розвитку і становлення.
Працюю в технікумі з 1985 року. У
той час технікум був вечірнім. Пра-

цювали вранці й увечері, тому що здебільшого
навчалась молодь з Херсонського бавовняного
комбінату.
Викладацький колектив під керівництвом
Шупік К.І. є дружнім, грамотним, трудолюбивим,
ерудованим таким, що знає свою справу.
З теплотою та вдячністю згадую викладачів з
якими пліч-о-пліч пропрацювала багато років:
Ступку Р.П., Гапонову В.П., Коломойцеву Г.К.,
Циганкову Н.А., Перельмутра Н.Ф., Єлізарову
С.М., Дмітрову Л.С., Брайко Т.Н.
Випускники минулих років залишили в технікумі про себе добру пам’ять. В кабінеті, яким я
завідую дуже багато зроблено їх руками – це діючі макети, стенди, вузли верстатів…
Пригадую з чого все починалося…
Після закінчення Іванівського текстильного
інституту в 1963 році приїхала в Херсон за розподілом на Бавовняний комбінат.
Починала роботу змінним майстром у першому ткацькому цехові першої прядильно-ткацької
фабрики. Потім мене перевели до Центральної
науково-дослідницької лабораторії. Займалася
науково-дослідницькою роботою в ткацьких цехах усіх трьох фабрик, згодом працювала начальником ткацької лабораторії ЦНДЛ. Але мрія—
стати викладачем не полишала мене.
Після довгих міркувань я вирішила втілити її
в реальність. І ось уже 32 роки я працюю викладачем ткацтва. Пропрацювавши не один рік я добре
знала виробництво, мала чималий багаж практичних знань. А в технікумі мені довелося опановувати методику викладання. Значну допомогу в цій
роботі надали мені: Ступка Р.П., Гапонова В.П.,
Шупік К.І. – безмежно вдячна їм за допомогу.
Я задоволена своєю долею. По-перше здійснилась мрія мого життя – я стала викладачем, а
по-друге, коли я працюю з молоддю – забуваю
свій вік.
Вітаю свій рідний колектив з ювілеєм, бажаю
всім здоров’я, щастя, творчих успіхів і довгих
плідних років роботи.
З повагою Рябова
Ніна Олександрівна

Привітання від студентів та
випускників
Вітаємо технікум із 60-річчям!
Шановні викладачі! Щиро вітаємо вас з
60-річчям Технікуму, де нас привітно прийняли у велику студентську родину, де оточили
турботою та увагою, де навчили впевнено крокувати у майбутнє.
Любі педагоги, завдяки вашій завзятості, наполегливості, невичерпній енергії, працелюбності, вашому терпінню та професіоналізму ми пізнали таємниці майбутньої професії,
отримали ґрунтовні знання, творчо збагатилися.
Особливі слова вітання й подяки висловимо нашому куратору, викладачу-методисту,
майстру ткацької справи – Рябовій Ніні Олександрівні.
Усі три роки Ви вміло по крупинці,
вкладали в наші світлі голови набутий, за 30
років педагогічної роботи, досвід і невичерпні
знання.
Рідний наш педагогічний колектив, від
усього серця зичимо вам міцного здоров’я,
подальших досягнень у вашій нелегкій справі,
талановитих студентів, здійснення омріяного
й подальшого процвітання нашого спільного
Дому – ім’я якого Технікум!
Група 3ТДз-14
староста групи Дехтьорова В.

Цього прекрасного осіннього дня наш
технікум святкує свій 60-ий ювілей! І ми раді
привітати його з цією значною датою! Можливо, для історії це лише краплина, лише оберт
секундної стрілки…
У нашому технікумі працюють висококваліфіковані викладачі, створено усі умови,
щоб роки навчання залишились у пам’яті приємною, незабутньою сторінкою.
Хочеться подякувати за турботу та чудову атмосферу в технікумі директорові!
Адже саме вона посадила у ґрунт зерня, які
тепер так чудово проростають!
А рідному технікуму хочеться побажати довгих років життя та студентів, які ста-

нуть гордістю свого навчального закладу!
Випускниця 2015р. спеціальності
«Виробництво та дизайн тканин і трикотажу » Костюніна Кристина
Згадую перші заняття – 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 випускник технікуму та студент університету.
І трішечки сумно, що мусиш попрощатися з рідною домівкою, викладачами, які щиро ділилися своїми знаннями, по-новому відкривали для нас світ життя, мистецтва, майбутнього фаху. Але водночас і невимовно радієш,
що мав змогу навчатися у цьому навчальному
закладі, де є повага до студента, розуміння і
підтримка. Тож нехай збігають роки, а технікум і надалі йде пліч-о-пліч з молоддю.
З ювілеєм, рідний технікум!
Випускник 2015р. «Виробництво та дизайн
тканин і трикотажу »
Веретнов Максим
У технікумі я
знайшов справжніх друзів.
Тут працюють добрі та привітні
люди, з якими легко знайти спільну
мову, інтереси й спілкуватися.
Кожен викладач є справжнім майстром
своєї справи і може прийти на допомогу, коли
вона буде потрібна.
Технікум – це цілісний організм, який
має унікальну особливість: навчати життю.
Технікум схожий на сходинки, якими можна
підніматися тільки вверх, до зірок. З кожним
кроком приходить розуміння того, що чим вище піднімаєшся, тим тепліше становиться цей
незвичайний вогник, який зігріває душу. Вогник люблячого й розуміючого, часом сторогого викладача. Дякую за тепло Ваших сердець!
Студентка ІІ курсу спеціальності
«Бухгалтерський облік» Бідна Юлія

Дорогие наши преподаватели!
Позвольте от всей души и чистого сердца сказать вам огромное спасибо за то великое и ответственное дело, которое вы выполняете каждый
день. Вы помогали нам расти, учиться и становиться настоящими людьми. Вы не только дали
нам множество новых и важных знаний, вы посеяли в наших душах уважение, дружбу и любовь.
Хочу еще сказать спасибо за возможность
после окончания техникума ( с красным дипломом!) поступить на 3 курс в университет по специальности «Технология и дизайн тканей». В
университет на 3 курс со мной на дневное отделение бюджет поступили Гладаренко Маша, Луценко Дима, Греку Маша, а на дневное отделение контракт- Парикожа Андрей, Никитин Арсений. А Карпенко Алена поступила на 2 курс дневного отделения бюджет. Полученные знания в
техникуме послужили очень хорошей базой, которая помогла нам учиться в ВУЗе без особых
трудностей. Все мы благополучно закончили
ВУЗ и получили специалистов и магистров!
Лично я, в нашем техникуме обрела семью в прямом смысле этого слова. Я вышла замуж за одногрупника и сейчас мы воспитываем
прекрасную лапочку-дочку! А крестная у нас
наша же одогрупница! С многими одногрупниками мы до сих пор стараемся поддерживать
связь.
О жизни в техникуме у меня только хорошие воспоминания. Спасибо Вам большое за все
хорошее, что вы сделали для нас. С 60-летием
нашего родного техникума!!!
Вельмишановна
Катерино Іванівно,
дорогі працівники та
студенти технікуму!
Щиро вітаю вас із 60річчям
Економікотехнологічного технікуму Херсонського національного технічного університету!
Ваш навчальний заклад – це дружня родина однодумців, об’єднана єдиною метою навчання, це пам’ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги: і ті, хто щодня переступає поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного; й
ті, кого вже немає сьогодні, але вони завжди живуть в пам’яті студентів та колег; і викладачіпенсіонери, для яких найвища нагорода в житті
– успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова

подяки.
Окремі вітання директору Катерині
Іванівні Шупік за безмежну відданість своїй
справі, стратегічно мудрі рішення, постійні
хвилювання за долю закладу, що вивело технікум на високий освітній рівень та забезпечило достойне місце у сузір’ї вищих навчальних закладів Таврійського краю.
Щорічні результати педагогічної праці
вашого колективу красномовно доводять
вміння працювати на результат. За роки існування технікум підготував понад 8 тисяч фахівців для економіки Херсонщини. Можливо,
не всі вони є дуже відомими, але немає сумніву в тому, що вони стали добрими, духовно
багатими людьми, які понесли у світ посіяні в
їх душі зерна любові до всього рідного.
Нехай і надалі ваша праця приносить
користь рідній землі, щедро розкриваючи перед студентами таємниці обраної професії!
Сердечно бажаю всім вам мирного неба, широких і щасливих доріг, оптимізму і
віри, здійснення усіх планів, намірів та сподівань, здоров'я та удачі, плідної і творчої праці
в ім'я розквіту України, на благо нашої рідної
Херсонщини!
Многая літа усім, для кого ім’я – Економіко-технологічний технікум ХНТУ – звучить радісно і світло!
З повагою Головний спеціаліст управління
освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Г.Литвиненко .
Дорогие преподаватели, студенты и выпускники Экономикотехнологического техникума
Херсонского национального
технического университета !
Каждый юбилей — это
своеобразная точка отсчета, когда формируются новые перспективы, ставятся новые цели
и задачи.
В последние годы коллективу Экономико-технологического техникума удалось не
только сохранить всѐ лучшее, что было достигнуто за прошедшее время, но и идти в ногу
со временем, преумножить свой учебный и
научно-технический потенциал.
История становления техникума —
это, в том числе, и история становления текстильной и легкой промышленности Украины,
За годы своего существования, техникум под-

От всей души пожелать крепкого здоровья,
профессиональных творческих успехов, талантливых студентов и семейного благополучия.
Студентам желаю добиться успехов в учебе и реализовать себя в выбранной профессии. Будьте настойчивы, целеустремленны и инициативны!
. С уважением
Маменко Виктор.

Уважаемая
Екатерина Ивановна!
Преподаватели, студенты и выпускники Экономико-технологического
техникума Херсонского национального технического университета !
От всей души поздравляю
всех вас с юбилеем вашего славного учебного заведения! 60 лет – немалый срок. Это тысячи подготовленных специалистов, большой творческий
потенциал, традиции и опыт. Ваши выпускники
стали настоящими профессионалами своего дела и
работают на разных предприятиях нашего города
и страны. За время своей славной истории техникум стал «кузницей кадров» и по праву может гордиться своими выпускниками, многие из которых стали высококвалифицированными специалистами, руководителями и нашли применение своим знаниям не только в текстильной, легкой, но и
в других отраслях промышленности нашей страны.
60 лет – праздник счастливых воспоминаний, сердечных слов.
Всему коллективу техникума желаю неиссякаемого вдохновения, доброго здоровья, безграничного оптимизма и энергии, благородной деятельности, неизменной удачи во всех начинаниях и
признательности студентов! А студентам – новых
знаний, интереса к выбранной специальности, только хороших и отличных отметок и в будущем –
перспективной работы!
Верю, что наше сотрудничество перерастет
в твердые партнерские отношения. Ждем ваших
выпускников на работу в нашем предприятии.
Директор ООО «Амалтея»
Рыбачок С.А.

Саме з такого розмаїття подій і складається нетлінна історія технікуму.
Мабуть, таким і має бути життя сучасного навчального закладу – оснащеним новітніми навчальними технологіями, креативними педагогічними ідеями, наповненим добрими справами, цікавими подіями, хвилюючими зустрічами, мудрими вчинками, щирими переживаннями.
Тож нехай довгим буде життєвий шлях технікуму, який завжди гостинно й привітно зустрічає
і господарів, і гостей.
З ювілеєм вітаємо Катерину Іванівну Шупік, усіх викладачів, працівників та студентів!
Бажаємо, щоб сотні весен і зим сяяло для вас сонце тепла й любові, віри й добра. Щоб оминали вас спалахи журби, а доля щастя простеляла килимами, щоб технікум жив і розквітав у мирі й
Божій благодаті.
Безхмарних і благословенних вам днів!
Бажаємо, щоб сотні весен і зим сяяло для вас сонце тепла й любові, віри й добра
Бажаємо, щоб сотні весен і зим сяяло для вас сонце тепла й любові, віри й добра. Щоб оминали вас спалахи журби, а доля щастя простеляла килимами, щоб технікум жив і розквітав у мирі й
Божій благодаті.

Безхмарних і благословенних вам днів!
Бажаємо, щоб сотні весен і зим сяяло
для вас сонце тепла й любові, віри й добра !!!

Спеціальний випуск присвячений ювілею Економікотехнологічного технікуму ХНТУ

