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Матеріали, присвячені життю директорів  

ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 
 
Життя! Скільки доріг стеле воно перед кожною людиною і горе тому, хто не знайде своєї 

єдиної. І яке то щастя, коли дорога твоя - єдина. У цій роботі не про роки ж ідеться, ними 

не завжди міру життя складеш - про діла їхні мова. Життєва дорога - це кошик з 

справами, справами добрими та вічними.  
Отже, життя прожить - не поле перейти...  

 

 

Історія директорів нашого навчального закладу 

(у дужках зазначено роки роботи на посаді директора навчального закладу) 

 
1. Яловий Григорій Омелянович (1930-1944 рр.)  
2. Кондратьєв Юрій Панасович (1944-1947 рр.)  
3. Пиженко Іван Терентійович (1947-1953 рр.)  
4. Колода Петро Григорович (1953-1956 рр.)  
5. Дяченко Валентин Миронович (дані відсутні)  
6. Пушкаренко Петро Іванович (дані відсутні)  
7. Нестеренко Григорій Костянтинович (1958-1964рр.)  
8. Бородін Микола Пилипович (1964-1978рр.)  
9. Кудін Володимир Васильович (1978-1997 рр.)  
10. Пастух Віталій Савович (1997-1998рр.)  
11. Меленчук Омелян Йосипович (1998-2005 рр.)  
12. Боєва Тетяна Сергіївна (2005-2013 рр.)  
13. Коноваленко Ольга Анатоліївна (2013 – теперішній час)   
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Воспоминания  Кондратьевой Нины Юрьевны – дочери Юрия 

Афанасьевича  Кондратьева 
       
 Мои родители Федора Алексеевна и Юрий (Георгий) Афанасьевич Кондратьевы работали 
в техникуме с сентября 1944 года. Отец был директором и преподавал дисциплины 
«Крупный рогатый скот» и «Коневодство», а мама -  «Анатомию».  
       Техникум тогда находился в Новониколаевском районе в семи километрах от 
Новониколаевки, что  в небольшом хуторке Мирный Покой, бывшем поселении потомков 
немецких колонистов, которых во время войны оттуда выселили. Была в этом хуторе всего 
одна очень широкая улица с большими добротными, стоящими на большом расстоянии 
друг от друга домами. Возле каждого дома был посажен огромный фруктовый сад и такой 
же необозримый огород.  Дома были большие, со светлыми просторными комнатами. В 
самом большом разместили учебные аудитории, в другом, таком же величавом здании 
был клуб, а в длинном доме было общежитие и студенческая столовая. На ремонт 
общежития требовались стройматериалы, и отец, как директор, заботился об этом. Ходил 
пешком на прием к секретарю обкома, который возглавлял тогда Леонид Ильич Брежнев, 
а это 70 км,  транспорта тога не было.  Брежнев сказал: «Тут «Запорожсталь» и 
«Днепрогресс» надо восстанавливать, а вы гвозди для какого-то сельскохозяйственного 
техникума просите», - и не стал даже больше разговаривать. Так вспоминал об этой встрече 
папа.  
      Помню, как студенты вместе с преподавателями ногами месили глину с половой и 
ремонтировали общежитие. И вообще, очень много работали. Здесь же в этом хуторе, было 
подсобное хозяйство. Не знаю сколько там было земельных угодий, но хорошо помню, что 
был скотный двор, его обитателей. Это вол Китай - главное транспортное средство 
техникума, три коровы и свинья с поросятами. Лошади появились уже после окончания 
войны.  
      За животными ухаживали студенты, землю тоже обрабатывали студенты с 
преподавателями. Помню, как сеяли. Девушка-студентка тянула за налыгач запряженного 
в плуг вола, а мама шла сзади с торбой и бросала в землю зерно. А выросший урожай потом 
жали серпами и молотили на молотилке, которую по очереди крутили руками. Так что 
работали очень много и тяжело.  
Ни электричества, ни радио на хуторе не было. Керосиновая лампа была великой 
роскошью, и вся жизнь в вечернее время проходила при коптилке, сделаной из фитиля, 
опущенного в постное масло. Чтобы зажечь коптилку, надо было первобытным способом 
добыть огонь, при помощи двух камушек - кресал и тряпичного трута, на который должна 
была упасть искра. Вот такие были бытовые условия. А ещё к этому зимой надо было 
заботиться о тепле. Топливом служил бурьян, который называли курай, росший на 
неухоженых тогда полях. Осенью его собирали, сносили на кучи, а потом им топили печи.  

Горел он жарко, но очень быстро прогорал. Так что топливо это было чисто 
символическое. Грелись танцами.  
      В техникуме была очень хорошая художественная самодеятельность хоровой, 
драматический и танцевальный кружки. Собирались зрители из всех окрестных сёл.  
Особенной любовью зрителей пользовался спектакль «Сватання на Гончарівці» по повести 
Григория Квитки – Основьяненка. Публика долго не отпускала артистов со сцены. Очень 
хороший был хор. Руководил им бывший церковный регент, не помню уже его фамилии. 
Седой, благообразный старичок два  раза в неделю, в любую погоду приходил пешком из 
Новониколаевки на репетиции. Пели акапельно, в основном украинские народные песни и 
песни Великой Отечественной войны. Хор был женский ребята, были на войне.  
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          Не мне судить, каким преподавателем был мой отец, пусть об этом скажут его бывшие 
ученики. Но он всегда стремился к научной и исследовательской деятельности. Всего два 
месяца не хватило ему, чтобы окончить аспирантуру и защитить диссертацию, началась 
война. И уже после войны, работал в техникумах. Он много занимался научной работой. 
Публиковался в журналах «Коневодство», «Животноводство», газетах «Запорожская 
правда», «Новая Таврия» У него осталась недописанная книга, посвященная кажется, 
красной степной породе скота.  
       Был мой отец хорошим семьянином. Моя мать, тоже работавшая после войны 
преподавателем этого техникума, тяжело заболела и была 20 лет прикована к постели 
тяжким недугом. Отец был очень верным супругом и заботливым отцом. И я очень 
счастлива, что Бог дал мне такого отца. Светлая ему память!  

                                                                                 Кондратьева Нина Юрьевна 

 

 
Кондратьєв Юрій Афанасійович, 1968 р. 
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Хутір Мирний Покій, 1944 - 1950 рр. 
Учбові корпуси № 1, №2. 
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Пиженко Іван Терентійович 
            із спогадів Лещенко Ганни Єгорівни, методиста заочної форми навчання, 2007 р.  

 

         Головна заслуга Івана Терентійовича полягає в тому, що в серпні  
1953 р. він організував перебазування нашого технікуму із хутора Мирний Покій 
Новомиколаївського району Дніпропетровської області до  
м. Василівка.  
       Всі викладачі були перевезені і мали можливість взяти все, що необхідно з меблів, 
речей та ін.  
       На вибір викладачам були надані квартири. Для студентів задовго підготовлені 
гуртожитки та новий учбовий корпус, тому новий навчальний рік розпочався організовано.  
       Ще працюючи у Мирному Покої, Іван Терентійович проявив велику турботу про свій 
колектив.  Для надання матеріальної допомоги викладачам директор виписував за 
доступними цінами м'ясо, молоко, овочі та ін.  
      У технікумі працювала їдальня, де залюбки харчувалися як і студенти, так і працівники, і 
викладачі.  
      Я пам'ятаю, що він завжди був врівноваженим, спокійним. Ніколи не підвищував голосу 
ні на викладачів, ні на студентів.  
      Користувався великою повагою. Завжди уважно вислуховував, якщо до нього 
зверталися за допомогою, надавав її.  
     За його підтримки проводились різні заходи. Але основну навчальну роботу у технікумі 
проводили завідувач учбовою частиною Нестеренко Г.К., а згодом Амуф'єв М. М. Він був 
добрим господарем.  
     Так як це були перші післявоєнні роки, було дуже важко з поставкою топлива (вугілля), 
то саме за ініціативою Миколи Миколайовича Амуф”єва для опалення технікуму 
використовували не тільки вугілля, якого катастрофічно не вистачало, а й висушений 
коров'ячий навіз, соняшник, солому тощо. Саме він сприяв відкриттю електростанції та 
лазні для технікуму.  
     Пиженко І.Т. полюбляв організовувати вечори-відпочинку для викладачів, роботу 
циклових комісій. Був бажаним гостем на заняттях і наполягав на тому, щоб викладачі 
частіше відвідували заняття одне одного і обмінювалися досвідом.  
    Особисто проводив роботу з Комітетом комсомолу, намагаючись посилити 
відповідальність комсоргів за стан успішності в групах, на старост, голів самоврядування 
сьогодні, лягала відповідальність за дисципліну.  
Взагалі Іван Терентійович був чуйною, турботливою людиною. Його хвилювало, чим жив 
колектив і студентство, з яким, не дивлячись на зайнятість, спілкувався щоденно на 
перервах, у гуртожитку, на заходах, виїздив до колгоспів, де працювали студенти. Завжди 
цікавився їх побутом та працею.   
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Працівники технікуму 1955 р. 
 

 
 
У кабінеті директора.  
Пиженко І.Т.- директор, Нестеренко Г.К. - заступник директора, 10.02.1949 р. 
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Колода Петро Григорович 
       Очолив технікум 8 жовтня 1953 року. До призначення працював Секретарем райкому 
Компартії України. Пропрацював у технікумі понад два роки. Викладач ветеринарних 
дисциплін.  
        Намагався підняти рівень професійності серед викладачів та сумлінності навчання 
серед студентів. Стиль роботи з колективом -  офіційний. Спілкування, в цілому відбувалося 
на педагогічних нарадах, партійних зборах, на комсомольських та профсоюзних засіданнях, 
як з викладачами так із студентами. Мовчазний, не товариський. У спілкуванні тактовний та 
витриманий. При можливості намагався надати допомогу викладачам та працівникам 
технікуму.  
      Увагу приділяв практичному навчанню, проведенню учбової практики на базі  колгоспу  
ім. Ватутіна та виробничої практики на базі передових господарств області.  
 

                                                                        Згадувала Лещенко Г.Є., 2007 р.  

 

 
 

Зустріч випускників 1984 року випуску. 
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Дяченко Валентин Миронович 

 
        Директором технікуму був призначений з 14 лютого 1956 року. Його діяльність на цій 
посаді ознаменувалась великими перетвореннями. Саме він домігся відкриття відділення 
«Ветеринарна медицина» з 1 вересня 1956 року.  
У цьому ж році на відділенні  було відкрито заочну форму навчання. На відміну від 
попередників, Валентин Миронович займався науковою роботою. Працюючи у технікумі,  
блискуче захистив кандидатську дисертацію з мікробіології. Велику увагу приділяв розвитку 
матеріальної бази. Під його керівництвом було збудовано зоотехнічний та ветеринарний 
корпуси, гуртожитки для студентів, що знаходяться по вулиці Шевченка.  
       Покращувалися форми виробничого навчання. До складу педагогічної ради запросили 
голову колгоспу ім. Ватутіна та старшого зоотехніка колгоспу. Розпочалося чергування 
студентів на фермах. У 1958 році для навчання студентів під час практики було запрошено 
сім колгоспників. Саме студенти технікуму надавали допомогу колгоспам району під час 
збирання врожаю.  
       Валентин Миронович був товариським чоловіком, але з дуже твердим рішучим 
характером, принциповим та вимогливим. Йому вдалося значно підвищити трудову 
дисципліну в колективі серед викладачів, серед студентів. Педагогічні наради проводились 
дуже чітко і конкретно, без зайвих розмов. Підвищилося почуття відповідальності за свою 
діяльність як у викладачів, так і у студентів. Велика увага приділялась зовнішньому вигляду 
викладацького складу і студентства.  
    З нашого технікуму Валентина Мироновича перевели на посаду завідувача кафедрою 
мікробіології Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.  
   За часів його керівництва для студентської молоді кожної неділі організовувалися 
концерти художньої самодіяльності.  
    Допомагав Валентин Миронович і колективу, через учбове господарство технікуму. 
Продукцію продавали за дуже низькими цінами, а кавуни взагалі безкоштовно роздавали 
бажаючим працівникам. Покращено якість їжі у студентській їдальні, знижено ціни на 
більшість блюд, так як овочі поставляли саме з учбового господарства. Організовував 
колективний відпочинок для викладачів на Лисій Горі.  
      Під жорсткий контроль попали гуртожитки. Складали графіки чергувань викладачів у 
гуртожитках, перевіряли поведінку та умови, в яких проживали студенти (чистота в 
кімнатах, самопідготовка, дотримання режиму дня тощо).  
      Директор неодноразово сам перевіряв кімнати гуртожитків разом з класними 
керівниками. Контролював за допомогою чоловіків - викладачів запізнення студентів до 
гуртожитків після закриття.  
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Відпочинок біля моря. На першому плані - директор технікуму Дяченко В.М. 1957 р. 
 

 
Працівники технікуму 1954 р. 

 
 



12 

 

Пушкаренко Петро Іванович 
     Був призначений на посаду директора після від'їзду Дяченка В.М.  
Петро Іванович намагався утримати рівень навчально-виховної роботи, який був при 
керівництві його попередника.  
    За характером Петро Іванович був ввічливою, м'якою людиною, але не наполегливим у 
своїх рішеннях. Любив спілкуватися із колегами, студентами. У всіх його діяннях віяло 
доброзичливістю.  

                                                          Згадувала Ганна Єгорівна Лещенко, 2007 р.  

 

 
 

Дипломи вручає директор технікуму Пушкаренко П.І. 
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Нестеренко Григорій Костянтинович 
         Несторенко Григорій Костянтинович - народився 6 травня 1915 р. в с. Вовчик 
Лубенського району Полтавської області в сільській родині. Батько помер від тифу. Мати 
була рядовою колгоспницею і виховувала трьох синів: Григорія, Миколу і Костянтина.  

    Усі сини мали вищу освіту, але під час Другої 
світової війни Микола загинув. Костянтин з війни 
повернувся підполковником зв'язку. Повернувся і 
Григорій Костянтинович.  
    Після закінчення 7 класів, в 1931 р. учився в 
технікумі м. Києва, потім у 1934 році вступив до 
Полтавського с/г інституту, який закінчив у 1938 р., і 
одержав диплом з відзнакою, йому присвоєно вищу 
кваліфікаційну категорію зоотехніка.  
   У 1939 р. був направлений на роботу старшим 
зоотехніком до радгоспу «Горняк» № 3 
Ворошиловградської області за рознарядкою 
Міністерства радгоспів.  
   У 1940 р. був призваний до лав Радянської Армії, 
служив на західному кордоні м. Устілуг у 184 ГАП, 135 
СД.  
   Коли розпочалася війна, відходив разом з армією.  
Після оточення в  
м. Оржиці, і після поранення, залишився на 

окупованій території, добрався до с. Вовчик. Два рази  арештований поліцаями  для 
відправки до Німеччини, один раз втік вночі з приміщення поліції (будинок колишньої 
контори МТС), а другий раз з табору, який був розташований в приміщенні школи  
с. Солониця Полтавської області. Після опинився в м. Оріхів і працював на цукровому 
комбінаті.  
     У жовтні 1943 р. призваний знову до лав Радянської Армії. Брав участь у форсуванні 
Дніпра, північніше м. Кременчук, у звільненні м. Олександрії, Кіровограду, у розгромі 
Корсунь - Шевченківської групи ворожих військ, у кінці лютого 1944 р.,  був важко 
поранений.  
   Після довгого лікування служив у 107 запасному полку помічником взводу. Госпіталь № 
4643 м. Крюков.  
    З 1944 р. до 1945 був командиром мінометного розрахунку у м. Білокоровиці 
Житомирської області. Після закінчення війни у 1945 р. був направлений Міністерством 
сільскогосподарських учбових закладів викладачем до Новомиколаївського зоотехнічного 
технікуму.  
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11.09.1945р. прийнятий на посаду викладача зоотехнічних дисциплін Новомиколаївського 
технікуму.  
20.02.1951р. переведений на посаду завідувача учбової частини зоотехнікуму.  
27.08. 1951 р. переїхав працювати до Федорівського сільськогосподарського технікуму 
викладачем тваринництва і ботаніки.  
23.08. 1954 р. звільнений з посади викладача тваринництва і ботаніки, переведений за 
наказом Обласного Комітету Компартії до м. Василівки, де працював викладачем 
зоотехнічних дисциплін і завідувачем учбовою частиною.  
19.09.1955р. згідно наказу Міністерства сільського господарства СРСР № 259 від 27 VI 1955 
р. і наказу Міністерства с-г. УРСР від 9 VII - 1955 р. № 344 Новомиколаївський технікум 
перейменований у Василівський зоотехнічний технікум.  
З 1955 р. до 1964 р. працював директором Василівського  технікуму.  
З 1.09.1964 р. Василівський зооветеринарний технікум і радгосп «Перемога» Василівського 
р-ну реорганізовані в одне господарство - радгосп - технікум «Перемога». Наказ по 
Міністерству с - г УРСР 19 серпня 1964 р. 
29.08.1964 р. Григорій Костянтинович призначений на посаду  заступника директора з 
навчальної частини радгосп - технікуму «Перемога» (Наказ № 630 - К по МСУ УРСР від 29.VIII 
- 1964 р.) і працював на цій посаді до 1975р. 30 липня, тобто до виходу на пенсію. 
   За участь у Великій Вітчизняній війни нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступня 
«За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг».  
    Старший сержант  Григорій Костянтинович Нестеренко, нагороджений ювілейними 
медалями: 
1. з 20річчям   Перемоги у Великій Вітчизняній війні; 
2. з 25 річчям  Перемоги у Великій Вітчизняній війні;  
3. з 30 річчям  Перемоги у Великій Вітчизняній війні; 
4. з 40 річчям  Перемоги у Великій Вітчизняній війні; 
5. з 60 річчям  Перемоги у Великій Вітчизняній війн. 
    Працював Григорій Костянтинович у технікумі 30 років, був викладачем, завідувачем, 
заступником директора, директором. 
    Технікум під його керівництвом мав добру славу. Навчальний заклад був у числі кращих 
технікумів не тільки Запорізької області, а й всієї України. Схвальними були відгуки від 
випускників - зоотехніків і ветеринарних фельдшерів. Багато з них ставали керівниками 
радгоспів, колгоспів, викладачами в технікумах,  інститутах. Атмосфера у технікумі була 
направлена на активне виховання і навчання молоді,  на здобуття виробничої спеціальності, 
на розвиток спорту і творчості.  
    У технікумі панувала  дисципліна. Був дружний, згуртований колектив, не тільки 
педагогічний, а всіх працівників технікуму.  
    Григорій Костянтинович протягом багатьох років  отримував вітальні листівки, телеграми, 
поздоровлення  від випускників і від студентів, від дирекції радгоспу-технікуму „Перемога", 
бо будучи на пенсії, продовжував брати участ у вихованні  молодого покоління. Його часто 
запрошували на виховні години, і він ніколи не відмовлявся.  
    Неодноразово одержував грамоти від Василівського райкому КП України, від дирекції, 
партбюро, профкому за активну участь у вихованні студентської молоді.  

Григорій Костянтинович був уважним не тільки до своїх колег. Він був люблячим 
чоловіком, мав дружину, виховував дві доньки, які потім стали лікарями, дуже любив онуку 
і взагалі був дружним з усіма близькими йому людьми, тому його всі згадують добрим 
словом. Він помер раптово у 1988 році. Всі, хто його знали, бережуть у пам’яті тільки світллі 
спогади про нього.     
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Бородін Микола Пилипович 
         Старший лейтенант, у 1938 р. призваний в ряди Червоної Армії, закінчив полкову 
школу.  
         У серпні 1946 р. був демобілізований. З 1946 р. працював у Запорізькому тресті 
радгоспів.  
        З  червня 1948р.  навчався у військовому технічному училищі м. Владивосток.  
З березня 1947 р. працював головним зоотехніком радгоспу „Червоне Запоріжжя".  
З 1964 р. -1978 р. - директор радгоспу - технікуму „Перемога".     Нагороджений двома 
орденами Леніна,  орденом Вітчизняної війни, медаллю „За бойові заслуги", орденом 
Трудового Червоного Прапора, 12-ма ювілейними медалями.  
 

 
 

Директор радгоспу-технікуму «Перемога» Бородін М.П. вручає диплом Аушевій 
Тамарі (відмінниця). 1972 р. 
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Державні іспити 1973 р. Екзаменаційна комісія. 
 

 
 
Зустріч з випускниками технікуму Оніпко Миколою, Божко Ніною, 29.05.1966 р. 
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Вибори до Василівської місцевої ради. 

 

 
Зустріч з випускниками. Серед випускників викладачі: Нестеренко І .К., 
Лейбман С.І.. Коган І.Й., Меленчук О.Й. 
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Кудін Володимир Васильович 
         На планеті Земля - Новий рік! З яким нетерпінням ми його чекаємо. Загадуємо 
бажання, з надією і вірою дивимось у майбутнє. Так було, є, і буде, в усі часи. Фінал року і 
початок - це дати подій на всій планеті, в кожній родині, у кожної людини.  
      У цей дивовижний день - перший день 1937 року околицю села Магдалинівки 
Оріхівського району крик новонародженого малюка сповістив про те, що у світ прийшло ще 
одне життя, народилася людина, якій долею було призначено пройти дивний життєвий 
шлях.  Ім’я йому - Кудін Володимир Васильович.  
     Життя! Скільки доріг стеле воно перед кожною людиною і горе тому, хто не знайде своєї 
єдиної. І яке то щастя, коли дорога твоя - єдина. Скільки вже ступає по своїй стежині 
Володимир Васильович. Не про роки ж ідеться, ними не завжди міру життя складеш - про 
діла його мова. Життєва дорога - це кошик зі справами. А добрих справ у цьому кошику 
чимало.  
     Почав Володимир Васильович трудове життя з 1954 року в радгоспі „Перемога" в селищі 
Лук'янівка. Після закінчення училища механізації у  
смт.  Михайлівка Запорізької області отримав професію - тракторист-машиніст широкого 
профілю.  
     Потім була служба у лавах Радянської Армії. Після служби повернувся в радгосп, був 
прийнятий комбайнером на ферму „Лук'янівка", переведений на ферму „Червона зірка". 
Скільки ж це хліба накосив, намолотив молоденький комбайнер Володька Кудін?  
     1964 рік, і ось він вже на профспілковій роботі, голова профспілки, потім партійного 
комітету. Запримітили хлопця, його організаторські здібності, активну життєву позицію, 
життєве кредо того часу, а воно залишилось і на все життя „Хай буде щастя і здоров'я, і хай 
на все вистачає сил, і кожен день звичайного життя, щоб приносив радість і задоволення". 
А сил вистачало на все: на добрі справи, на навчання.  
   У 1969 році прийнятий в члени колгоспу „Світанок" заступником голови колгоспу, з 1971 
року обраний головою колгоспу „Жовтень". Такі посади вимагали знань. Тому молодий 
голова плідно вчиться.  
    У 1975 році закінчує Харківський зооветеринарний інститут за спеціальністю „Зоотехнія". 
І ось вона - ще одна сходинка життя. Від попереднього директора радгоспу-технікуму 
„Перемога" Бородіна Миколи Пилиповича прийняв Володимир Васильович керування 
одним з великих, відомих на всю Україну сільськогосподарських технікумів. Все міг робити 
Володимир Кудін: орати, сіяти, косити, працювати з людьми, організовувати їх на добрі 
справи. А слідом нова робота.  
     Це педагогічний і студентський колективи. Та не простий радгосп-технікум „Перемога". 
Нагороджений орденом ТрудовогоЧервоного Прапора, за високі врожаї, за високі надої 
молока, за передові технології утримання великої рогатої худоби. А тому поставив директор 
собі і колективу завдання - не загубити славу радгоспу-технікуму, а  примножити і той 
життєвий кошик добрих справ поповнювати. Перш за все, щоб  навчитися керувати 
педагогічним коллективом, була необхідна педагогічна освіта. Здобув педагогічну освіту, 
закінчивши у 1981 році педагогічний факультет Української ордена Трудового Червоного 
прапора сільськогосподарської академії.  
     Директору необхідно провести відкриту виховну годину, навчальне заняття. Треба 
навчатись у викладачів, завідуючих відділеннями, у своїх заступників, і він сміливо йшов за 
досвідом до підлеглих. Саме завдяки демократизму Володимир Васильович склав 
партнерські стосунки з заступником директора з навчальної роботи, у ті часи, Меленчуком 
Омеляном Йосиповичем. Вони доповнювали один одного. Вміння дати можливість 
проявити ініціативу штовхало колектив на нові справи. Всі, знизу до верхів, висловлювали 
свої ідеї і знали, що без уваги їхні пропозиції не залишаться. 
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   Викладачі технікуму з повагою ставились до свого директора за його людяність, доброту, 
справедливість. Ось одна з яскравих подій. У 1987 році колектив викладачів суспільних 
дисциплін представляв на ВДНГ СРСР у павільйоні  „Народна освіта" методичні розробки  і 
кінофільми з організації і проведення суспільно-політичної практики. За досягнуті успіхи 
радгосп-технікум «Перемога» нагороджений Дипломом II ступеня.  
     З ім'ям Володимира Васильовича пов'язана ціла низка важливих справ, спрямованих на 
розвиток технікуму. Головна - побудований новий навчальний корпус. Новий корпус був 
введений в експлуатацію  1992 року. З цього часу відкривається нова сторінка в історії 
радгоспу-технікуму: 1993 рік – відкриття юридичного відділення із спеціальністю 
«Правознавство», на технологічному відділенні почали підготовку техніків - технологів зі 
спеціальності «Виробництво м'ясних продуктів».  
      Це тільки окремі риси безпосередньої участі директора. А скільки інших, можливо, на 
перший погляд незначних справ, але необхідних для функціонування на належному рівні 
навчального закладу, вирішувалось завдяки принциповості, наполегливості, господарській 
кмітливості Кудіна Володимира Васильовича.  
     Заслуги Володимира Васильовича за вагомий внесок у розвиток сільського господарства 
державою були оцінені.  
     Кудін В.В. нагороджений:  
- нагрудний знак «Знак Пошани»,  Указ Президії Верховної Ради СРСР від 08.04.1971р.;  
- орденом  Трудового Червоного Прапора, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 22.12.1977 
р.;  
- медаль „За доблестный труд" 1970 р.;  
- медаль „За трудовую доблесть" 1973 р.  
А головне - це добрі згадки колег-викладачів технікуму про ті роки, коли вони працювали 
під керівництвом Володимир Васильовича Кудіна.  
    На пенсії Володимир Васильович продовжував працювати в сільському господарстві. У 
складні часи перебудови України, реформування сільськогосподарського виробництва він 
не змінив свого захоплення працею хлібороба і очолив кооператив фермерських 
господарств «Скіф» Василівського району.  

 
 

Демонстрація 1 травня Викладач історії Коган І.Й., та майбутній 
директор технікуму Меленчук О.Й. 
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Курси підвищення кваліфікації ветфельдшерів 11.01. - 11.03.1982 р. 
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Пастух Віталій Савович 
        Народився на Хмельниччині у с. Росоша, у сім'ї вчителів початкових класів. Закінчив  
1956 р. Росошинську середню школу. У 1967 році Кам'янець-Подільський 
сільськогосподарський інститут за спеціальністю  «Зоотехнія».  
      Після інституту почав працювати в Хмельницькій області на державній племінній станції 
(1961-1963 рр.)  
      З 1963р. по 1965р. працював старшим науковим співробітником відділу тваринництва 
Запорізької обласної дослідницької станції.  
      Протягом десяти років головний зоотехнік радгоспу-технікуму «Перемога» (1965-
1975рр.).  
1975-1984 рр. - очолює радгосп «Прапор» у Малій Білозірці.  
1984-1997 рр. - заступник директора з виробничої діяльності радгоспу - технікуму 
«Перемога».  
    З 1 січня 1997 року очолював педагогічний колектив радгоспу-технікуму, але важко 
хворів, тому залишав посаду директора.  
Виконуючим обов'язки директора технікуму призначено Меленчука О.Й.  
 

                                   Інтерв'ю брала викладач історії Т.С.Посадова 15.11.06.  
 

 
Пастух Віталій Савович 

Директор технікуму з 1997 до 1998 р. 
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Меленчук Омелян Йосипович 
           Адміністрацією ВСП «Василівський коледж Таврійського державного 
агротехнологічного університету» порушено клопотання про відзнаку МЕЛЕНЧУКА 

ОМЕЛЯНА ЙОСИПОВИЧА за значний внесок у розвиток Василівського району, з нагоди 
святкування 85-річчя створення району. 

          Народився Омелян Йосипович 05 
вересня 1935 року у с. Корчин Сколівського 
району Львівської області.  
       У 1958 році закінчив Львівський 
зооветеринарний інститут, спеціальність  
«Зоотехнія», здобув кваліфікацію вченого 
зоотехніка.  
        Трудову діяльність розпочав у 
Добромильскій станції штучного 
запліднення старшим зоотехніком.  
З 30.04.1960 р. до 13.10.1961 р. працював у 
Стрийській державній станції старшим 
зоотехніком. Пізніше  - головним 
зоотехніком у колгоспі «Комсомолець» 
Львівського обласного управління 
сільського господарства Миколаївського 
району Львівської обл.  Переведений до 
Стрийського територіального виробничого 
колгоспно-радгоспного управління 
Львівської області старшим. зоотехніком, 
інспектором племінної справи.  
З 25.08.1962 р. прийнятий на посаду 
завідувача виробничого навчання до 
Черницького зоотехнічного технікуму 
Львівської області. 01.03.1963 р.  
призначений на посаду завідувача 

заочного відділення. 26.081966 р. звільнений з роботи у зв'язку з реорганізацією технікуму. 
Під час роботи в технікумі з 01.09.1965 р. до 30.06.1966 р. закінчив педагогічний факультет 
Української ордену Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.  
     З 01.09.1966 р. працював у Золотоніському сільськогосподарському технікумі 
методистом та викладачем заочного відділення. 01.09.1967 р. був переведений на посаду 
завідуючого виробничим навчанням та викладачем спецдисциплін технікуму. 28.08.1968 р.  
звільнений у зв'язку з переводом до радгоспу-технікуму «Перемога».  
    02.09.1968 р. прийнятий до радгоспу-технікуму «Перемога» завідувачем зоотехнічного 
відділення. З 01.01.1973 р. до 30.11.1973 р. секретар парткому радгоспу-технікуму 
«Перемога», згодом стає завідувачем зоотехнічного відділення.  
    01.07.1975 р. переведений на посаду заступника директора з навчальної роботи.  
     19.12.1996 р. Указом Президента Кучмии Л. Д.  за вагомі заслуги у розвитку національної 
освіти, за успіхи у навчанні і вихованні молоді було присвоєне почесне звання «Заслужений 
працівник народної освіти України».  
        05.10.1998 р. призначений на посаду директора Василівського державного аграрного 
технікуму.  
      Мав такі державні нагороди та звання: медаль «За трудову доблесть», медаль «Маршал 
Советского Союза Жуков», нагрудний знак «За отличные успехи в среднем специальном 
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образовании»,  звання «Відмінник аграрної освіти України», нагрудний знак «Знак 
Пошани».  
      Омелян Йосипович був інтелігентним, працелюбним, цілеспрямованим, 
самокритичним, вимогливим до себе і своїх підлеглих, відкритим у стосунках з 
викладачами і студентами. Роботу як керівника будував на принципах довіри, 
взаєморозуміння, взаємоповаги. Завдяки подвижницькій, самовідданій праці по 
вихованню підростаючого покоління здобув вдячність і повагу студентів та їхніх батьків.  
     На посаді директора проявив себе як ініціативний творчий керівник великого колективу, 
успішно вирішував кадрові та інші питання. Особливу увагу приділяв фаховому зростанню 
молодих педагогів. З його ініціативи в технікумі була запроваджена двоступенева система 
навчання, на заміну якій прийшла модульна система, а пізніше - модульно-рейтингова. 
Завдяки Меленчуку О.Й. було відкрито нові спеціальності, а саме: «Правознавство», 
«Виробництво м'ясних продуктів», «Організація і технологія ведення фермерського 
господарства», «Фінанси», «Біржова діяльність» і підготовлена для них  відповідна 
матеріально-технічна база. Постійно працював над проблемами удосконалення 
перебудови змісту і структури навчально-виховного процесу, які вимагали зміни в системі 
освіти. Завжди націлював колектив на необхідність самовдосконалюватися і 
використовувати набутий науковий і практичний  досвіду колег інших навчальних закладів.  
    Був членом методичної ради Навчально-методичного центру, брав активну участь у її 
засіданнях, виступав з питаннями методичної роботи, студентського самоврядування, 
дистанційного навчання, створення навчального комплексу «технікум -ПТУ – школа».  
     Брав участь у складанні навчальних планів з предметів, інтегрованих навчальних планів 
„технікум - вузи III-IV рівнів акредитації", освітньо-професійних програм зі спеціальностей 
«Зоотехнія», «Ветеринарна медицина», «Правознавство»; брав участь у комісії по 
підготовці державних стандартів освіти по спеціальності «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства».  Постійно виступав з інформацією на сторінках газети «Освіта 
АПК», обласних і районних газет.  
Був автором навчального підручника з «Технології виробництва свинини».  
17.01.2005 р.  відрахований зі штату працівників Василівського державного аграрного 
технікуму в зв'язку зі смертю.  
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Квітень 1987 року. На суботнику викладачі Бабак Л.А., Козленко Л.М., Труш В.П. 
 

 
Зустріч випускників. Серед них викладачі: Дорошенко В.М., Краєвий А.М.,  
Карасик Ю.М., Міщенко Е.Г., Меленчук О.Й. 
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Боєва Тетяна Сергіївна 
        У 1974 році закінчила Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за 
спеціальністю «Електрифікація сільського господарства». У 1978 році закінчила Українську 
сільськогосподарську академію за спеціальністю «Педагог електричних дисциплін».  

       На початку 1975 року 
працювала інженером з 
техніки безпеки у Василівський 
райспоживспілці. З кінця 1975 
року до 1983 року працювала у 
радгоспі - технікумі 
«Перемога» на посаді 
викладача фізики і основ 
електротехніки. З листопада 
1983 року переведена на 
посаду методиста заочного 
відділення технікуму. У 1991 
році переведена на посаду 
методиста технікуму (до 1995 
року) . З 1995 року до 1998 
року займала посаду 
заступника директора з 

виховної роботи, а з 1998 року - заступник директора з навчальної роботи. На цій посаді 
пропрацювала до травня місяця 2005 року.  
     У 1997 році отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».  
      11 травня 2005 року Тетяну Сергіївну призначено на посаду директора Василівського 
державного аграрного технікуму.  
У 2001 році присвоєно почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки».  
У 2002 році присвоєно педагогічне звання «Старший викладач».  
З 2005 до 2013 року - директор ВСП «Василівський коледж ТДАТУ».  
  Тетяна Сергіївна постійно працювала над вдосконаленням педагогічної майстерності, 
підвищувала рівень професійних навичок, постійно слідкувала за новинками навчальної та 
методичної літератури і намагалася втілити в життя новітні технології  як у навчанні, так і в 
керівництві навчальним закладом. Всю свою увагу приділяла навчально-виховному 
процесу, організації та плануванню навчально-методичної роботи, вирішенню проблем 
фінансово-господарської діяльності коледжу.  
   Щира, відкрита, сердечна жінка керувала потужним колективом. Справедливий і 
вимогливий керівник на роботі, любляча, турботлива мама і бабуся вдома.  
        Завдяки Тетяні Сергіївні у Василівському коледжі відкрито нову спеціальність 
«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у 2009 році.  
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Коноваленко Ольга Анатоліївна 

 
Наприкінці 2013 року директором коледжу було обрано Коноваленко Ольгу 

Анатоліївну, яка і працює на цій посаді і у теперішній час. 
          Ольга Анатоліївна народилася у сім’ї службовців. Закінчила  економічний факультет  
Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, отримала спеціальність економіста-
організатора сільськогосподарського виробництва, а через 10 років – економіста – 
педагога.  

Після закінчення вузу  
повернулася в рідне містечко і 
приступила до трудової 
діяльності у радгоспі-технікумі 
«Перемога» секретарем 
комітету комсомолу, по 
сумісництву викладала  
дисципліну «Організація і 
планування в 

сільськогосподарських 
виробництвах». Ольга 
Анатоліївна, як викладач 
економічних дисциплін, як 
педагог вищого ґатунку, творчо 
підходить до процесу навчання і 
виховання майбутніх 

спеціалістів, не дивлячись на свою постійну зайнятість, оскільки керувати великим 
колективом справа не з легких. Педагогічне кредо сучасного викладача і  директора – 
зробити навчання доступним, цікавим, життєво необхідним у сучасних умовах ринкової 
економіки, переваги якої постійно пропагує та вчить студентів практично знайти своє місце 
у сучасному житті. 

Довгий час була заступником директора з виховної роботи. У відповідності з посадою 
та за покликом душі – енергійний організатор. Під її керівництвом і при безпосередній її  
участі у навчальному закладі щорічно проводяться змістовні заходи: тематичні вечори, 
«круглі столи», фестивалі художньої самодіяльності, конкурси на звання «Кращий куратор 
року», «Кращий викладач року», «Кращий студент року», студентські дискотеки, конкурси 
гуртожитків, Дні відкритих дверей, Дні знань та випускні вечори,  районні культурно-освітні 
заходи.  Координувала всю виховну роботу у коледжі у відповідності з напрямками 
Концепції виховання у ХХІ столітті.   

Сьогодні Ольга Анатоліївна - досвідчений педагог вищої кваліфікаційної категорії, 
викладач – методист,  відмінник освіти України очолює коледж.  Надзвичайно 
відповідальна і вимоглива до себе. У стосунках з студентами та викладачами – колегами 
справедлива і коректна. Будучи керівником закладу не полишає великої роз’яснювальної 
роботи з батьками студентів, підтримує постійний творчий зв'язок з різноманітними 
громадськими  організаціями для вирішення проблем та удосконалення діяльності 
навчального закладу.   

                                                                                            Далі буде…. 


