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ВСТУП 

Багаторічний досвід, професіоналізм, знання і традиції – саме так 
можна узагальнити більш ніж 80-річний шлях Відокремленого 
підрозділу «Слов’янський технікум Луганського національного 
аграрного університету», який починає свою історію з 1929 року. 

За роки діяльності навчальний заклад підготував понад 35 тисяч 
фахівців найпочесніших на землі професій і пройшов славетний шлях 
становлення і вдосконалення. 

Сьогодні це передовий, потужний навчальний заклад, де фахову 
підготовку ведуть висококваліфіковані викладачі, серед яких 8 
викладачів нагороджені знаком «Відмінник аграрної освіти та науки 
України» різних ступенів, 3 викладачі - знаком «Відмінник освіти і науки 
України», 5 викладачів – трудовою відзнакою «Знак Пошани» 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, 40% 
викладачів – це спеціалісти вищої категорії. 

Отже, очевидна актуальність відтворення, узагальнення подій, що 
пов’язані з історією ВП «Слов’янський технікум Луганського НАУ». 
Матеріали цінні при підготовці та проведенні виховних заходів, у 
використанні на заняттях суспільних дисциплін, для дослідницької та 
профорієнтаційної роботи.  

Задача дослідницької роботи «Літопис Відокремленого підрозділу 
«Слов’янський технікум Луганського національного аграрного 
університету» - показати процес становлення, розвитку навчального 
закладу на різних етапах його історії; згадати керівників, викладачів, 
студентів, працівників учбового господарства; кращі досягнення 
колективу в навчально-виховній роботі, художній самодіяльності, спорті 
та славний шлях випускників. Матеріалами можуть скористатися всі 
зацікавлені в цій інформації. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється згідно 
законодавчих та нормативно-правових документів та ліцензій 
Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
молодшого спеціаліста з напрямів: 
 «Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва»; 
 «Облік і аудит»; 
 «Фінанси і кредит»; 
 «Туризм». 

Як складова частина ступеневої системи вищої освіти, технікум 
забезпечує професійну саморегуляцію особистості, формування її 
кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морально і 
фізично здорового національного потенціалу спеціалістів. 

Сучасна матеріальна база дозволяє успішно готувати молодших 
спеціалістів із спеціальностей: 
 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва»; 
 «Бухгалтерський облік»; 
 «Фінанси і кредит»; 
 «Туристичне обслуговування»; 
 «Оціночна діяльність». 

ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного 
університету» виконує такі функції: 

1) задовольняє потреби у висококваліфікованих молодших 
спеціалістах для підприємств агропромислового комплексу, 
підприємств і організацій інших галузей різної форми власності, 
чим вносить вклад у розвиток національної економіки України і 
науково-технічний прогрес; 

2) надає своїм випускникам теоретичну і практичну підготовку в 
обсязі, який дає їм можливість легко адаптуватися на 
виробництві в умовах постійного оновлення технологій, 
організації праці, самостійного виконання комплексу дій по 
підготовці і обробці технологічної та інших видів інформації для 
забезпечення технологічних і управлінських рішень; 

3) підвищує шляхом очної і заочної форми навчання професійний і 
культурний рівень молоді і тим самим удосконалює соціальну 
структуру суспільства; 

4) забезпечує вищі навчальні заклади третього та четвертого рівнів 
акредитації теоретично та практично підготовленими 
студентами для одержання ними більш високого рівня 
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підготовки, що дозволяє цим навчальним закладам скоротити 
термін навчання і собівартість підготовки спеціалістів; 

5) надає можливість молоді реалізувати своє конституційне право 
на освіту; 

6) сприяє розвитку і формуванню соціально зрілої, працелюбної та 
творчої особистості - громадянина України, здатного до свідомого 
вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, 
культурного та економічного потенціалу народу, забезпеченню 
народного господарства кваліфікованими фахівцями. 

Педагогічний колектив технікуму проводить професійну 
підготовку фахівців шляхом: 
 диференціації змісту навчання з основною формою професійної 

діяльності; 
 встановлення раціонального співвідношення теоретичного та 

практичного навчання; 
 формування творчого мислення, високого професіоналізму та 

культури особистості; 
 поглиблення фундаментальних знань; 
 розвитку творчої особистості, становленню національної 

свідомості. 

Згідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
основними концептуальними принципами функціонування колективу 
технікуму є: 
 демократизація навчально-виховного процесу, поєднання 

державного управління і громадського самоврядування в 
організації життєдіяльності технікуму, утворення системи 
партнерства студентів та педагогів, забезпечення можливостей 
для вільного самоствердження та самовиявлення кожної 
особистості; 

 гуманізація навчально-виховного процесу, що полягає в 
утвердженні людини як найвищої цінності суспільства, 
найповнішому розкритті її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей, забезпечення 
пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; 

 гуманітаризація навчально-виховного процесу, що покликана 
формувати відповідальне ставлення до навколишнього світу, 
суспільства та людини, сприяти подоланню екологічного 
невігластва і технократизму; 

 національна спрямованість навчально-виховного процесу, що 
полягає у невіддільності навчання від національного ґрунту, його 
органічного поєднання з національною історією і традиціями, 
збереженні та збагаченні культури українського народу, 
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перетворенні освіти на важливий інструмент національного 
розвитку і гармонізації національних відносин; 

 нероздільність навчання та виховання, що полягає в органічному 
поєднанні навчання і виховання, підпорядкуванні організації та 
змісту навчально-виховного процесу завданням формування 
цілісної та всебічно розвинутої особистості, перетворенні системи 
матеріальних та духовних цінностей у важливий чинник 
виховання молоді, відродження духовності українського народу, 
його інтелектуалу. 

Зміст освіти постійно оновлюється до сучасних потреб розбудови 
України, орієнтується на національні та світові надбання і включає 
наступні підготовки: 
 загальноосвітню; 
 гуманітарну та соціально-економічну; 
 математичну та природничо-наукову; 
 професійну та практичну. 

Зміст освіти реалізується через систему навчальних дисциплін, 
сформовану на базі навчальних планів. Технікум здійснює підготовку 
молодших спеціалістів за навчальними планами, розробленими на 
основі державних стандартів вищої освіти. Навчальні програми з 
дисциплін базуються на вимогах освітньо-кваліфікаційних 
характеристик з кожної спеціальності і відображають проблеми 
ринкової економіки. 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка в навчальному 
закладі спрямована на: 
 осмислення історичних фактів, подій і явищ, різноманітності 

шляхів людського розвитку; 
 осмислення сучасних історичних процесів і проблем у житті 

країни, нових організаційно-господарських форм розв'язання 
економічних суперечностей; 

 прилучення до національних традицій, звичаїв, культури та 
духовності, до світової культури; 

 опанування діловою державною (українською) мовою; 
 розвиток комунікативних навичок і навичок ділового спілкування 

іноземною мовою; 
 засвоєння основних законів про права і обов'язки громадянина 

України у відповідності до правових актів формування правової 
культури; 

 вивчення професійних термінів і понять; 
 фізичне виховання. 

Пріоритетне значення в змісті підготовки молодших спеціалістів 
займає практичне навчання, спрямоване на формування вмінь 
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застосувати набуті знання спеціальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін з виконання функціональних обов'язків у відповідності до 
вимог законодавства, формування навичок організаторської і 
управлінської діяльності, вмінь приймати професійні рішення з 
урахуванням їх соціальних наслідків. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
забезпечення загальнокультурної, теоретично-практичної підготовки 
фахівців, що визначають темпи і рівень науково-технічного і 
соціального прогресу, сприяють утвердження гуманістичних ідеалів, 
норм людського співжиття, інтелектуального потенціалу нації, як 
найвищої цінності суспільства, визначено такі основні напрями 
розвитку: 
 вивчати спільно з Управлінням освіти і науки Донецької обласної 

державної адміністрації та державною службою зайнятості банк 
інформації про державні та регіональні потреби у фахівцях для 
підприємств регіону і на цій основі програмувати відкриття нових 
спеціальностей; 

 забезпечити поглиблення демократизації та гуманізації 
навчально-виховного процесу, оновлення змісту, засобів і методів 
навчання, впровадження нових педагогічних технологій та 
науково-методичних досягнень, персональних комп'ютерів, 
моделювання виробничих ситуацій, проблемних дослідницьких та 
інших прогресивних методів. Забезпечити гнучке поєднання 
індивідуальної та групової навчальної діяльності студентів; 

 довести матеріально-технічну базу технікуму з усіх спеціальностей 
до науково обґрунтованих нормативів, які задовольняли б потреби 
навчально-виховного процесу та соціально-побутового 
забезпечення викладачів та студентів; 

 організувати навчання як безперервну науково-виробничу 
діяльність, найповніше використовувати науковий і фаховий 
потенціал провідних спеціалістів базових підприємств, науковців 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

 впроваджувати державні стандарти підготовки молодших 
спеціалістів, вносити зміни в навчальні плани і програми і 
доводити їх підготовку до рівня світових стандартів; 

 підвищувати престиж педагогічної праці, запровадити нові форми 
її матеріального і морального заохочення, підвищити ефективність 
використання кадрового потенціалу у навчальному процесі та 
науково-пошуковій роботі; 

 залучати викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня 
акредитації до проведення занять, участі у роботі Державних 
екзаменаційних комісій; 
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 підвищувати кваліфікацію викладачів технікуму шляхом навчання 
та стажування на кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня 
акредитації, на провідних підприємствах; 

 вишукувати додаткові джерела фінансування, крім надходження з 
держбюджету, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, 
спортивної та культурної діяльності. 

В своїй структурі технікум має:  
 три відділення: 
 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва»; 
 «Бухгалтерський облік, фінанси і туризм»; 
 заочне відділення; 
 навчальну частину; 
 п’ять циклових комісій, які об'єднують викладачів споріднених 

дисциплін: 
 загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукової 

підготовки; 
 гуманітарної та соціально-економічної підготрвки; 
 професійно-технічної підготовки; 
 професійно-економічної підготовки; 
 практичної підготовки. 

В будівельній структурі технікум являє собою комплекс, в який 
входять: 
 два навчальних корпуси, три корпуси для проведення 

лабораторно-практичних робіт, в яких розміщено та обладнано 16 
лабораторій і 22 кабінети; 

 два гуртожитки на 256 та 350 ліжкомісць; 
 бібліотека з двома читальними залами на 50 місць, фонд якої 

складає майже 70 тисяч примірників літератури; 
 актова зала на 250 місць; 
 їдальня на 150 місць; буфет на 30 місць; 
 спортивний комплекс: спортивна зала, тренажерна зала, 

спортивний майданчик; 
 медпункт площею 70 кв.м., обладнаний стоматологічний кабінет; 
 навчально-виробнича майстерня для проходження навчальних 

практик; 
 автотрактородром для навчання індивідуальному водінню 

автомобілів, тракторів; 
 гаражне господарство; 

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів складає 6846 
кв. м. 
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З метою удосконалення навчального процесу, поліпшення якості 
підготовки фахівців створені сучасні комп’ютерні класи, навчальні 
аудиторії, обладнані мультимедійними системами. 

Практичне навчання студентів здійснюється в лабораторіях, 
кабінетах, навчально-виробничій майстерні та в учбовому господарстві. 
Загальна площа учбового господарства  складає 716,8 га, із них рілля – 
595 га. 

Навчальний процес забезпечується необхідною кількістю техніки, 
обладнання, приладів, матеріалів, інструментів. Матеріальна база 
постійно поповнюється. 

Особлива увага в навчальному закладі приділяється глибокому 
вивченню сучасних енергозберігаючих, ґрунтозахисних технологій, 
форм організації праці, бухгалтерському обліку, фінансовим відносинам, 
оціночній діяльності та розвитку сільського туризму. 

В навчальному процесі застосовуються як традиційні так й 
інноваційні технології навчання. До послуг студентів сучасні 
мультимедійні засоби, комп’ютерні класи, інтернет, бібліотека. 

В технікумі створено Центр по підготовці вступників. Працюють 
підготовчі курси. 

Головна задача педагогічного колективу технікуму – забезпечення 
високої якості вищої аграрної освіти, підготовка висококваліфікованих 
конкурентноспроможних фахівців-аграріїв, які сприятимуть вирішенню 
проблем соціального забезпечення на селі і розвитку сільських 
територій.  

Зміна соціально-економічного середовища в Україні протягом 
останніх років суттєво вплинула на перспективу працевлаштування 
молодих фахівців-випускників вищих навчальних закладів. В 
навчальному закладі успішно працює структурний підрозділ сприяння 
працевлаштуванню випускників технікуму, який створює умови для 
ефективної реалізації прав студентів і випускників на працю, забезпечує  
випускників першим робочим місцем. 

Технікумом розроблена Концепція розвитку навчального закладу 
на період до 2020 року, яка визначає стратегічні концептуальні 
напрямки з розвитку структури навчального закладу, впровадження 
інноваційних технологій навчання, комп’ютеризації та інформатизації 
навчального процесу, формування кадрового потенціалу, контингенту 
студентів, підвищення якості навчання, вдосконалення виховної роботи, 
практичної підготовки та зв’язків з підприємствами, зміцнення 
матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури. 

Виконання поставлених задач надасть можливість навчальному 
закладу з оптимізмом дивитися у майбутнє, бути впевненим, що 
підготовка молодшого спеціаліста – аграрія є потужною системою 
підготовки фахівців для економіки України, для забезпечення 
продовольчої безпеки нашої держави. 
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2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського 
національного аграрного університету» підпорядкований Міністерству 
аграрної політики та продовольства України. 

В грудні 1929 року в с. Червоний Пахар Артемівського району на 
базі поміщицького маєтку Донецьким губернським земельним 
управлінням була організована Червонопахарська садово-городня 
профшкола. З 1 вересня 1930 року Червонопахарська садово-городня 
профшкола була реорганізована в технікум (додаток А, Б). В 1930 році 
відбувся перший випуск овочеводів. 

  
Витяги з архіву про створення та першу реорганізацію технікуму 

Напрям технікуму – садово-городній. Площа земельних угідь 
складала 55 га, з них городу – 32 га, саду плодово-ягідного – 23 га. Термін 
навчання тоді становив 3 роки (додаток В).  

 
Витяг з архіву про матеріальну базу технікуму 

В 1934 році технікум змінив свій профіль і став Червонопахарським 
сільськогосподарським технікумом плодоовочівництва з 4-х річним 
терміном навчання. 
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З жовтня 1941 року по листопад 1943 року, в зв’язку з окупацією 
України німецько-фашистськими загарбниками, навчання в технікумі 
було припинено. В листопаді 1943 року, після звільнення Донбасу від 
фашистів, відновилися заняття в Червонопахарському сільськогосподар-
ському технікумі плодоовочівництва. 

В 1948 році технікум змінив профіль, став готувати спеціалістів-
агромеліораторів, а з 1949 року став називатися Червонопахарським 
сільськогосподарським технікумом агромеліорації. За Постановою Ради 
Міністрів СРСР в 1949 році землі учбового господарства були передані 
під будівництво Миронівської ДРЕС, тому в 1951 році учгосп технікуму 
почав перебазовуватись на нові землі до міста Слов’янська Донецької 
області. Учбовий корпус ще залишався в с. Червоний Пахар. 

В 1951 році на відстані 6 км від м. Слов’янськ на землях колгоспу 
«Червоні Маяки» Слов’янського району було виділено ділянку 
загальною площею 716 га для створення навчальної бази майбутнього 
Слов’янського сільськогосподарського технікуму. Через рік почалося 
будівництво ферм, житлових будинків, освоєння земель. В 1952 році 
учгосп повністю перебазувався на нове місцерозташування.  

Згідно наказу № 384 Міністерства сільського господарства УРСР 
від 09.07.1955 року Червонопахарський сільськогосподарський технікум 
агромеліорації перейменований в Червонопахарський сільськогосподар-
ський технікум. 

Згідно наказу № 488 Міністерства сільського господарства УРСР 
від 16.07.1957 року «Про перебазування Червонопахарського 
сільськогосподарського технікуму в місто Слов’янськ» в серпні 1958 
року технікум перебазувався до м. Слов’янська і став називатися 
Слов’янським сільськогосподарським технікумом та мав два відділення: 

 агрономічне (переведене з Червонопахарського сільсько-
господарського технікуму ); 

 механізації сільського господарства (набір вперше здійснено в 
Слов’янському сільськогосподарському технікумі). 

За рішенням Міністерства сільського господарства УРСР в 1959 
році було організоване заочне відділення технікуму із спеціальності 
«Механізація сільського господарства». 

Восени 1960 року із Великоанадольського технікуму переведено до 
Слов’янська ще одне відділення – «Бухгалтерський облік». В цьому ж 
році ця спеціальність була відкрита і на заочному відділенні. 

В 1961 році рішенням Міністерства сільського господарства УРСР 
агрономічне відділення було переведене до Красногорівського 
технікуму (за винятком випускного 4 курсу). 

В 1968 році технікум відкрив відділення «Планування 
сільськогосподарського виробництва» і здійснив 4 випуски техніків-
плановиків. 
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Згідно наказу №17 Держагропрому УРСР від 18.01.1988 року «Про 
створення радгоспів-технікумів» на базі Слов’янського сільсько-
господарського технікуму та його учбового господарства створений 
Слов’янський радгосп-технікум. Колегією Мініністерства освіти УРСР від 
23.06.1993 року (протокол №13/2) затверджено рішення міжгалузевої 
акредитаційної комісії про внесення Слов’янського радгоспу-технікуму 
до Державного реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії на 
право здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації. 

На підставі наказу №99 Мінагропрому України від 30.03.1998 року 
Слов’янський радгосп-технікум перейменовано в Слов’янський 
державний аграрний технікум. 

У 2002 році в технікумі відкрито нову спеціальність «Фінанси і 
кредит», в 2012 році – спеціальність «Туристичне обслуговування», а в 
2014 році – спеціальність «Оціночна діяльність». 

Згідно Статуту, погодженого Міністерством освіти і науки України 
10.01.2004 року, затвердженого розпорядженням Міністерства аграрної 
політики України №3 від 14.01.2004 року та зареєстрованого 
розпорядженням Слов’янської райдержадміністрації №36 від 21.01.2004 
року, Слов’янський державний аграрний технікум заснований на 
державній формі власності.  

Наказом №434 Міністерства аграрної політики України від 21 
червня 2007 року «Про створення відокремлених структурних 
підрозділів Луганського національного аграрного університету у 
Донецький області» Слов’янський державний аграрний технікум з 2008 
року було реорганізовано у Відокремлений підрозділ «Слов’янський 
технікум Луганського національного аграрного університету». 

Структурні підрозділи: відділення, циклові комісії, учбово-вироб-
ниче господарство та інші підрозділи – створені згідно законодавства, 
відповідно до завдань діяльності навчального закладу для забезпечення 
навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов. 

За роки своєї діяльності технікум багато разів змінював назву: 
1. Червонопахарська садово-городня профшкола 1929-1930 рр. 
2. Червонопахарський садово-городній технікум 1930-1934 рр. 
3. Червонопахарський сільськогосподарський технікум 

плодоовочівництва 
1934-1948 рр. 

4. Червонопахарський сільськогосподарський технікум 
меліорації 

1949-1955 рр. 

5. Червонопахарський сільськогосподарський технікум 1955-1957 рр. 
6. Слов’янський сільськогосподарський технікум 1958-1988 рр. 
7. Слов’янський радгосп-технікум 1988-1998 рр. 
8. Слов’янський державний аграрний технікум 1998-2008 рр. 
9. Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум 

Луганського національного аграрного університету» 
з 2008 р. 
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3. КЕРІВНИКИ ТЕХНІКУМУ 

В різні роки технікум очолювали такі директори (фото в додатках 
Г, Д): 

Директори 
Роки праці 
на посаді 

Кошовий Федір Пилипович 1930-1934 рр. 
Знахаренко Лука Степанович 1934-1936 рр. 
Медвєдєв Михайло Павлович 1936-1941 рр. 
Іванов Петро Іванович 1943-1944 рр. 
Тандос Микола Якимович 1944-1946 рр. 
Знахаренко Лука Степанович 1946-1949 рр. 
Долошко Андріан Йосипович 1949-1960 рр. 
Апушкін Петро Петрович 1960-1961 рр. 
Колпаков Валерій Васильович 1961-1971 рр. 
Гелюх Василь Павлович 1971-1972 рр. 
Капшук Іван Кирилович 1972-1980 рр. 
Шахов Володимир Миколайович 1980-1987 рр. 
Жнакін Володимир Володимирович 1987 – 2009 рр. 
Плахова Тетяна Миколаївна з 2009 р. 

Кожний з них, перебуваючи на посаді, робив вагомий внесок у 
розвиток навчального закладу. 
 

Колпаков Валерій Васильович 
1914 – 1996 рр. 

Колпаков В.В. народився 30 травня 1914 року у місті Стерлітомак у 
Башкирії. У 1949 році закінчив дворічну партійну школу. Навчався у 
Харківському сільськогосподарському інституті. У 1957 році закінчив 
навчальний заклад за спеціальністю «Агрономія» та одержав 
кваліфікацію «вчений агроном».  

В 1961 році Валерій Васильович був призначений на посаду 
директора Слов’янського сільськогосподарського технікуму. Очолював 
навчальний заклад до 1971 року. Помер Колпаков В.В. у 1996 році. 

 
Капшук Іван Кирилович  

1924 – 1999 рр. 
Капшук І.К. народився у 1924 році у м. Красний Лиман Донецької 

області в сім’ї робітників. З 1931 по 1941 рік навчався у 
Краснолиманській школі. В 1939 році вступив до лав ВЛКСМ. У 1941 році 
закінчив Слов’янський аероклуб. З грудня 1941 по травень 1942 року 
працював токарем на військовому заводі м. Верхня Тура Свердловської 
області. 



 15 
 

У червні 1942 року був призваний до лав Червоної Армії та був 
направлений у школу авіаційних механіків до м. Курган, яку закінчив у 
серпні 1943 року. Після закінчення навчання був направлений 
авіамеханіком до 110, потім 33 гвардійського полку 12–ої авіадивізії. В 
1945 – 1946 роках проходив службу у Польщі. Був демобілізований у 
зв’язку з пораненням. Повернувся до рідного міста, де працював 
директором Краснолиманського аероклубу. З жовтня 1947 року Капшук 
І.К. навчався на річних курсах підвищення кваліфікації старших 
механіків МТС при Харківському сільськогосподарському інституті 
механізації та електрифікації сільського господарства. З серпня 1948 по 
березень 1953 року він працював механіком Кіровської МТС. З березня 
1953 року по вересень 1954 року він займає посаду заступника голови 
Краснолиманської районної ради. Був слухачем Вищої партійної школи 
м. Донецьк з 1954 по 1958 рік. Після її закінчення його призначено 
начальником Краснолиманської інспекції по сільському господарству. З 
1958 по 1963 рік Іван Кирилович перебував на посаді секретаря 
Краснолиманського районного комітету партії. З 1963 по 1965 рік 
Капшук І.К. працював секретарем промислово – виробничого парткому. 
В 1965 році поступає до Луганського сільськогосподарського інституту 
по спеціальності «Агрономія», де навчається заочно до 1970 року. З 1965 
по 1969 рік він працював другим секретарем Краснолиманського 
райкому партії. А у 1969 році Іван Кирилович обраний головою 
Слов’янської районної ради .  

Нова сторінка біографії – це посада директора Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму з 1972 по 1980 рік. Його увага була 
зосереджена на зростанні матеріальної бази технікуму, розвитку 
учбового господарства. 

Помер Іван Кирилович у 1999 році. 
Капшук І.К. був нагороджений трьома орденами «Знак почета», 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945», 
«За доблесный труд». 
 

Шахов Володимир Миколайович 
1941 – 1997 рр. 

Шахов Володимир Миколайович народився 30 жовтня 1941 року в 
селі Павлівка Амвросіївського району Донецької області в сім'ї 
колгоспників. З 1948 по 1958 рік навчався в середній школі, а після її 
закінчення поступив до будівельного училища №30 міста Макіївки та 
здобув спеціальність каменяра V розряду.  

З 1961 по 1963 служив у Радянській Армії. За час проходження 
служби був відібраний у спеціальний загін особистим водієм 
командувача ППО СРСР Щеглова В. М. в місті Баку. За зразкову службу в 
армії керівництво запропонувало надтермінову службу. Але син 
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колгоспників вирішив наслідувати своїх батьків – передовиків 
сільського господарства і мріяв стати вченим агрономом.  

За рекомендацією командувача в 1963 році він вступає до 
Ворошиловоградського сільськогосподарського інституту. Після його 
успішного закінчення молодий фахівець отримує направлення на 
роботу в рідний колгосп «Україна» Амвросіївського району на посаду 
бригадира. Потім стає агрономом колгоспу. За час роботи Володимир 
Миколайович проявив високі організаторські здібності, працьовитість, 
досвідченість в галузі агрономії. 

З 1971 року займає посаду головного агронома в 
Олександрівському районі, потім посаду головного агронома колгоспу 
«Зоря комунізму» Слов'янського району. За високі досягнення в праці, 
сумлінність, професіоналізм Володимир Миколайович нагороджений 
медаллю «За Трудову доблесть». У 1971 році він делегат XXIV з’їзду КП 
України. 

У 1972 році Шахова В.М. призначають головою колгоспу «Україна» 
Слов'янського району Донецької області. За два роки його керівництва 
був побудований новий тваринницький комплекс, оновлений 
автотранспортний парк, закуплене елітне насіння зернових культур. За 
високими показниками сільськогосподарського виробництва колгосп 
«Україна» вийшов на 1-е місце у Донецькій області. 

У 1976 році Шахов Володимир Миколайович був делегатом XXV 
з'їзду КП України. 

З 1974 по 1979 рік він очолює Слов'янське управління сільського 
господарства. В 1980 році Шахова В.М. призначають директором 
Слов’янського сільськогосподарського технікуму. З перших днів своєї 
роботи він взяв курс на поповнення матеріально-технічної бази 
технікуму, на підвищення якості підготовки фахівців для сільського 
господарства України. 

З 1988 року Володимир Миколайович працював головою 
районного підприємства «Сільгоспхімія» в Слов'янському районі.  

Свій творчий і життєвий шлях Шахов В.М. закінчив 24 серпня 1997 
року. 
 

Жнакін Володимир Володимирович  
1941 – 2009 рр. 

З 1987 року і до останнього подиху свого життя – 16.07.2009 р. 
технікум очолював Жнакін Володимир Володимирович. 

Народився Володимир Володимирович 22 вересня 1941р. у с. 
Садове Великоновоселківського району Донецької області. Токар 
Торезького електромеханічного заводу, солдат Радянської Армії, 
студент Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, 
головний агроном колгоспу імені ХХІІ з'їзду КПРС, голова правління 
Никонорівського господарства, другий секретар Слов'янської районної 
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ради – це трудові сторінки життя Володимира Володимировича до 
посади директора технікуму.  

Справи, якими пишався Володимир Володимирович – це 
будівництво дитячої художньої школи – студії «Синій птах», музею 
народної архітектури та побуту у с. Прелесне Слов’янського району. 
Жнакін В. В. - автор проекту герба та прапора району, ініціатор 
створення зони відпочинку – цілющої криниці біля села Никонорівка. 
Його справи відзначені орденом Трудового Червоного Прапору, 
медалями «За трудову відзнаку» та «Ветеран праці». 

Свою небайдужість, активну життєву позицію, захопленість він 
демонстрував кожного дня, керуючи Слов'янським аграрним 
технікумом. В 1992 році технікум в числі перших в Донецькій області 
пройшов атестацію навчального закладу. Рейтинг технікуму піднявся до 
5 місця серед навчальних закладів Міністерства аграрної політики 
України. Символіка технікуму – герб, прапор, гімн були створені з 
ініціативи та за участі Володимира Володимировича. 

У колективі пам'ятають його неймовірну гордість, коли студенти 
та викладачі виконували гімн технікуму. Особливу підтримку 
Володимира Володимировича відчували кращі студенти у навчанні, 
учасники художньої самодіяльності, спортсмени. Він був переконаний, 
що саме активна, творча молодь сприятиме розвитку культури на селі, 
буде завжди готова до свідомої участі в управлінні виробництвом. Тому, 
Володимир Володимирович дуже пишався, коли студенти та викладачі 
поверталися з спортивних змагань, конкурсів художньої самодіяльності, 
вистав художньої творчості з високими нагородами. 

Заслуги Жнакіна Володимира Володимировича в педагогічній 
дяльності також високо оцінені. Він нагороджений Знаком «Відмінник 
освіти», «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, 
численними грамотами, дипломами Міністерства аграрної політики та 
місцевих органів влади. У липні 2008 р. Жнакіну В.В. було присвоєно 
звання «Почесний громадянин Слов'янського району». 

Пішов із життя Володимир Володимирович зарано: не встиг 
здійснити ще багато омріяних справ.  

 
Плахова Тетяна Миколаївна 

З 2009 року навчальний заклад очолила Плахова Тетяна 
Миколаївна – колишня випускниця технікуму, викладач економічних 
дисциплін, завідуюча заочним відділенням. 

Плахова Тетяна Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, має 
педагогічне звання «викладач-методист». В 1986 році закінчила 
Ворошиловградський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
«Економіка і організація сільського господарства», присвоєна 
кваліфікація економіст-організатор сільськогосподарського 
виробництва. У 1988 році закінчила педагогічний факультет Української 
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ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарської академії, 
отримала спеціальність викладач середніх спеціальних навчальних 
закладів з економічних предметів. У 2005 році закінчила магістратуру 
Сумського національного аграрного університету, магістр з 
адміністративного мененджменту. Нагороджена трудовою відзнакою 
«Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України. 

Тетяна Миколаївна – патріот навчального закладу, відповідальний, 
творчий керівник. З перших днів керівництва свої зусилля вона 
спрямувала на збагачення та оновлення матеріальної бази технікуму, 
естетичний вигляд навчальних аудиторій, гуртожитків, упорядкування 
території. Вона приділяє багато уваги розширенню освітньої діяльності 
технікуму, продовженню та примноженню кращих традицій 
навчального закладу. 

Плахова Т.М. є прикладом сучасного керівника, творчою 
особистістю, яка вболіває за високий імідж своєї альма-матер. 

Організація навчально-виховного процесу, його контроль, пошук 
ефективних форм навчання та багато інших нагальних питань 
покладено на заступника директора з навчальної роботи. Заступниками 
директорів з навчальної роботи за період з 1944 року до теперішнього 
часу були: 
 

№ Заступники директорів 
Роки праці 
на посаді 

1. Охременко О.С. до 1944 р. 
2 Литовченко Є.П. 1944-1946 рр. 
3. Ісайкін І.С. 1946 р. 
4. Тандос М.Я. 1946 р. 
5. Ісайкін І.С. 1946-1950 рр. 
6. Журавський М.К. 1950-1955 рр. 
7. Горилей А.Д. 1955 р. 
8. Бабенко І.Є. 1955 – 1958 рр. 
9. Апушкін П.П. 1958 – 1960 рр. 
10. Сказко Ф.А. 1960 – 1964 рр. 
11. Гелюх В.П. 1964 – 1972 рр. 
12. Стешов А.Ф. 1972 – 1976 рр. 
13. Перевозников А.Ф. 1976 – 1977 рр. 
14. Шніткін О.О. 1977 – 1983рр. 
15. Овчаренко М.П. 1983 – 1985 рр. 
16.  Герус П.С. 1985 – 1988 рр. 
17. Перевозников А.Ф. 1988 – 1993 рр. 
18.  Чергинський А.Г. 1993 – 2010 рр. 
19. Назарова Л.В. з 2010 р. 
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Освітянська виховна діяльність у технікумі тісно пов’язана з 
навчальною роботою. Для забезпечення якісного навчально-виховного 
процесу з 1990 року було введено посаду заступника директора з 
навчально-виховної роботи. На цій відповідальній посаді працювали: 
Константиновський С.В. (1990 – 1993 рр.), Огданська Т.С.(1993 – 2001 
рр.), Сівіріна В.І. (2001 – 2010 рр.), Висицька С.М. (з 2010 року). 

Органічною частиною навчального процесу є практичне навчання. 
Його організовано на власній базі та на базах практик різних 
підприємств. Роботу по організації практичного навчання в різні роки 
очолювали: Семибаламут М.М., Кудла В.І., Апушкін П.П., Костенко О.І., 
Наземцев П.І., Діденко М.П., Сиволоб Ф.І., Врублевська П.Д., Алюшин Є.І., 
Баканов А.О., Зінкевич М.І., Дігтяр К.Ф., Чуйко А.М., Шостак М.С., 
Панченко О.М., Лісогор В.В., Гребенюк І.С., Карпенко В.І., Балазан О.О., 
Сєрокуров М.В. 

Учбовим господарством керували заступники директора по 
виробництву. На цій посаді працювали: Столяр М.О., Охременюк М.С., 
Мороз І.Ф., Баришка Г.П., Кот Г.К., Лях М.І., Волокітін Т.З., Горенко В.Я., 
Макогон М.А., Лебеда П.Ф., Душеба А.П., Мендельзон Є.Є., Чуйко М.П., 
Гончаров В.Є., Остришко Л.Г., Хаймович Л.Д., Безсмертний М.В., 
Корницький В.І., Кисіль І.П., Петрикін Г.Р., Гончаров В.І., Бондаренко А.В., 
Дудко О.В., Швець С.М., Ролінська Т.Т., Волошин В.І., Ісечко Ю.С. 

Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського 
НАУ» має великий досвід підготовки фахівців з технічних та 
економічних спеціальностей. Організацію навчально-виховної роботи на 
відділенні «Механізація сільського господарства», а з 2007 року - 
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 
виробництва» здійснювали: 

 Перевозніков А.Ф. – 1973 – 1988 рр. 
 Карпенко В.І. - 1988 – 1998 рр. 
 Назарова Л.В. – 1998 – 2010 рр. 
 Висицький С.В. – 2010 - 2013рр. 
 Македонська Г.В. – з 2013 р. 

Відділення «Бухгалтерський облік», з 2002 року – «Бухгалтерський 
облік і фінанси», а з 2013 року «Бухгалтерський облік, фінанси та 
туризм» очолювали: 

 Бецула В.О. 1960 - 1963 рр. 
 Пєшков А.М. – 1963 – 1965 рр. 
 Овчаренко М.П. – 1965 – 1983 рр. 
 Пєшков А.М. – 1983 – 1990 рр. 
 Шишацька Є.Г. – 1990 – 2004 рр. 
 Теплицька О.Ю. – з 2004 року. 
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4.ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
 

№ 
Прізвище, 

ініціали 
Нагороди, рік відзначення 

1 Балазан О.О. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2005 р. 
2 Бондаренко Т.С. Знак «Відмінник освіти і науки України», 2000 р.; 

«Знак Пошани», 2005 р. 
3 Васильєв С.І. Грамота Міністерства освіти та науки України, 

2005 р.  
4 Висицький С.В. Почесна грамота Міністерства АПК України, 1999 

р.; Грамота Міністерства освіти та науки України, 
2005 р.; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки 
ІІІ ступеня», 2009 р. 

5 Плахова Т.М. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2005 
р.; «Знак Пошани», 2009 р. 

6 Жнакін В.В. Орден «Трудового Червоного Прапора», 1973 р.; 
медалі «За доблесний труд», 1970 р., «Ветеран 
праці», 1990 р.; «Знак Пошани», 2001 р.; Знак 
«Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня», 
2005 р.; звання «Почесний громадянин 
Слов’янського району», 2008 р. 

7 Карась Г.М. Знак «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 
ступеня», 2005 р. 

8 Любима З.П. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2009 р. 
9 Мірошниченко Л.В. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2009 

р.; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 
ступеня», 2005 р.; Знак «Відмінник аграрної освіти 
та науки України ІІ ступеня», 2009 р. 

10 Назарова Л.В. Почесна грамота Міністерства АПК України, 1999 
р.; «Знак Пошани», 2005 р.; Знак «Відмінник 
аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня», 2009 
р. 

11 Огданська Т.С. Знак «Відмінник освіти і науки України», 1999 р. 
12 Островська Т.І. Знак «Відмінник аграрної освіти та науки України 

ІІІ ступеня», 2009 р. 
13 Панченко О.М. Знак «Відмінник аграрної освіти та науки України 

ІІІ ступеня», 2005 р.; Знак «Відмінник аграрної 
освіти та науки України ІІ ступеня», 2009 р. 

14 Проскуніна А.М. Грамота Міністерства освіти та науки України, 
2005 р.; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки 
ІІІ ступеня», 2009 р. 
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№ 
Прізвище, 

ініціали 
Нагороди, рік відзначення 

15 Сєрокуров М.В. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2006 
р.; Почесна грамота Міністерства АПК України, 
2009 р.; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки 
України ІІІ ступеня», 2005 р. 

16 Сівіріна В.І. Знак «Відмінник освіти і науки України», 2005 р.; 
«Знак Пошани», 2009 р. 

17 Солод Л.С. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2009 р. 
18 Соловар В.В. Грамота Міністерства освіти та науки України, 

2005 р.; Знак «Відмінник освіти і науки України», 
2002 р.; «Знак Пошани», 2009 р. 

19 Теплицька О.Ю. Почесна грамота Міністерства АПК України, 2005 
р.; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки 
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5. ІСТОРИЧНИЙ НАРИС 

Після завершення Жовтневих подій 1917 р. та громадянської війни 
поряд з відбудовою народного господарства та будівництвом нового 
ладу постало питання і про підготовку кадрів. Відкрилось багато 
загальноосвітніх шкіл, професійних курсів, спеціальних технікумів, вузів 
для підготовки фахівців різних спеціальностей. Одним із таких місць у 
підготовці сільськогосподарських кадрів стало село Червоний Пахар 
Артемівського району Донецької області. 

 
Перша адреса технікуму 

У 1928 році почалися підготовчі роботи з організації 
сільськогосподарського технікуму в с. Червоний Пахар: колишній 
поміщицький маєток був переобладнаний на навчальний корпус з 
чотирма кімнатами для занять, учительською та кабінетом директора. 

Бібліотека була розміщена у підвальному приміщенні. У липні 1929 
року був оголошений набір учнів до садово-городньої профшколи. 
Першими студентами стала молодь з ближніх сіл: Червоний Пахар, 
Клинове, Луганське. Вже першого вересня 1929 року почались перші 
заняття в Червонопахарській садово-городній профшколі. 
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1930 – 1940 

Починаючи з 1930 року, коли школу було реорганізовано в 
Червонопахарський садово-городній технікум, було оголошено про 
набір студентів у пресі, і контингент студентів поповнився молоддю з 
інших областей. 

Першим директором технікуму був Кошовий Федір Пилипович 
(1930-1934 рр.). Навчання було трьохрічним; випускники направлялись 
на роботу, в першу чергу, до Артемівського району та в інші райони 
Донецької області. В 1934 році навчання стало чотирирічним. Технікум 
поповнився великою кількістю виробничників (це був набір 6-ти 
тисячників за відрядженнями колгоспів та радгоспів, для яких були 
організовані однорічні підготовчі курси, а потім вони 4 роки навчались у 
технікумі). З ними доводилось багато працювати, тому що це були люди 
з недостатнім теоретичним рівнем знань, але з багатим практичним 
досвідом. Навчання вони закінчували зрілими фахівцями, озброєні 
теорією для практичної роботи. 

 
Червонопахарський садово-городій технікум, 30-і роки 

З 1934 року технікум змінив свій профіль і став 
сільськогосподарським технікумом плодоовочівництва. Директором 
технікуму був Знахаренко Лука Степанович. Технікум зміцнив 
матеріальну базу: сади, поля, тваринницька ферма. В учгоспі працювали 
постійні та сезонні робітники; студенти проходили  предметні практики 
та виконували господарські роботи. 

Останні 5 років перед Великою Вітчизняною війною директором 
технікуму був Медведєв Михайло Павлович (1936-1941 рр.). 
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1940 – 1950 

Вітчизняна війна стала важким випробуванням. В жовтні 1941 
року технікум свою роботу припинив у зв’язку з початком окупації 
України німецькими загарбниками. Викладачі, робітники, багато 
студентів технікуму пішли на фронт. 

Після звільнення Донбасу від фашистських окупантів у вересні 
1943 року почалась підготовка до відновлення навчання. В листопаді 
1943 року відновились заняття в Червонопахарському 
сільськогосподарському технікумі плодоовочівництва під керівництвом 
директора Іванова Петра Івановича (1943-1944 рр.). Технікум працював 
у важких умовах: не було підручників, зошитів, столів, стільців, майже не 
обігрівався навчальний корпус; при дуже поганому освітленні 
(каганцями) проводились навчання. Студенти працювали багато і 
наполегливо, використовуючи кожну хвилину світлового дня. В перший 
же рік навчання технікум поповнився студентами-інвалідами Великої 
Вітчизняної війни, які стали першими помічниками викладачів. 

 
 Післявоєнний диплом, виданий у 1947 році В. І. Авдеєвій 

З осені 1945 року в технікумі навчалось багато мобілізованих з лав 
Радянської Армії. Вони були застрільниками і в навчанні, і в 
господарських та громадсько-політичних заходах. Силами студентів та 
викладачів були обладнані 18 аудиторій та невелика зала. Були зроблені 
столи польового типу: замість стільців напиляли пеньків.  

Поруч, у невеликому будинку, було організовано їдальню, в якій 
працювали кухарка та чергові студенти. Тяглової сили в технікумі не 
було, тому носили воду в їдальню та навчальний корпус на коромислі за 
півкілометра. Щоб хоч як-небудь обігріти класи, гуртожиток та 
квартири, студенти самотужки впрягалися в воза або сани й їздили за 
вугіллям на шахту за 8-10 км. Привезене вугілля ділили по двоє відер на 
кожне приміщення.  
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Гуртожиток у Червонопахарському сільськогосподарському  

технікумі, 1948 рік 

Бібліотеку почали організовувати шляхом збору книг від 
населення. В кінці 1945 року почали одержувати з району за 
рознарядкою по 10-20 книг на семестр. Так поступово була відновлена 
бібліотека. Директором технікуму у важкі 1944-1946 роки був Тандос 
Микола Якимович. 

В 1946-1949 роках директором навчального закладу знову став 
Знахаренко Л.С. В цей час було завезено обладнання та меблі для 
приміщень. Були обладнані аудиторії, кабінети: рослинництва, 
овочівництва, фізики, хімії та інші.  

 
 

Викладач Журавський М.К. проводить лабораторне заняття. 
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Викладацький колектив був невеликим, але то були люди віддані 
справі навчання та виховання молоді у скрутні повоєнні часи.  

 
Викладацький колектив, початок 50-х років 

Технікум почав розширювати свою діяльність. У сусідньому 
колгоспі «Більшовик» читали лекції, організовували вечори художньої 
самодіяльності. 

Невід’ємну сторінку в студентському житті складали фізична 
культура і спорт. З перших років існування технікуму розвитку спорту 
приділялась велика увага. В Червонопахарському технікумі в 1947 році 
був обладнаний спортивний майданчик, де проводились заняття та 
проходило дозвілля. 

 
Урок фізвиховання в Червонопахарському технікумі, 1948 рік 
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З 1948 року технікум почав випускати фахівців з 
агролісомеліорації. В цьому ж році за постановою Ради Міністрів СРСР 
деякі землі технікуму передавались для будівництва Миронівської ДРЕС.  

 
Миронівська ДРЕС та учбовий корпус Червонопахарського 

сільськогосподарського технікуму агромеліорації. 

Технікум необхідно було перебазовувати на інше місце. Вирішено 
було перевести його до міста Слов’янська. 

В 1949 році директором був призначений Долошко Андріан 
Йосипович. За цей період часу в технікумі з’явилося двоє коней 
(управляючий учгоспом Столяр М.А. пригнав їх аж із Молдавії), а через 
два роки коней було уже 30. Збудували конюшню. 

 
Конюшня в Червонопахарському технікумі, початок 50-х років 
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1950 – 1960 
Згодом придбали кілька корів і свиней, потім з’явились машини. 

Так створювалась виробнича база технікуму. На учбовому господарстві 
розкинулися поля пшениці, картоплі, рицини, капусти, топінамбура. 
Були закладені виноградник, плодовий сад.  

 
Плодовий сад, вирощений силами студентів технікуму 

Вже на початок 50-х років Червонопахарський технікум мав 
восьмиквартирний житловий будинок для вчителів, господарське 
приміщення для зберігання техніки і майна, корівник, свинарник, 
зерносховище. Силами студентів було збудовано сховище для гною та 
силосні траншеї. 

 
Студенти на будівництві гноєсховища, початок 50-х років 
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Під керівництвом викладачів студенти проводили дослідницьку 
роботу на полях учбового господарства. Керівник гуртка рослинництва – 
викладач М.С. Сапожніков, голова - студент Григорій Ревенко. 
Дослідження гуртківців були різноманітні: економічна ефективність 
соняшника, розмноження зернобобових культур, розмноження ярової 
вики та інші.  

 
Члени гуртка рослинництва, керівник – Сапожніков М.С. 

 (другий праворуч) 

Допомагала у дослідницькій роботі метеорологічна станція, на якій 
члени гуртка вели спостереження.  

 
Метеорологічна станція, початок 50-х років 
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Доглядали за полями вики, пайзи, чини, кормової мальви, 
селекційної пшениці та кукурудзи. На садовій ділянці вирощували 
яблука, виноград, вишні. Був власний розсадник плодовоягідних дерев. 
Для годівлі тварин вирощували кормові трави. Було парникове 
господарство. 

 
Парникове господарство, початок 50-х років 

Таким чином, за сім післявоєнних років було створено всі умови 
для професійної підготовки кваліфікованих кадрів сільського 
господарства (додатки Е – Ж). 

В 1952 році на нове, голе поле біля м. Слов’янськ перебазувався 
учгосп, а технікум залишався в с. Червоний Пахар аж до 1958 року. 
Хлопці-студенти їздили на чергування в господарство. Чергова група 
несла вахту цілий тиждень. Це викликало порушення навчального 
процесу. Для забудови нового корпусу технікуму було виділено ділянку 
землі, поблизу площі імені двічі Героя Радянського Союзу Миколи 
Сімейка, на місці довоєнної семирічної школи №12, яка в роки війни 
була вщент зруйнована. В серпні 1958 року у нову будівлю в стилі 
«відлиги» перебазувався навчальний заклад. Цього ж року технікум був 
перейменований у Слов’янський сільськогосподарський. Викладачі та 
студенти доклали великих зусиль, щоб забезпечити належні умови 
навчання.  

Скарбницею технікуму була бібліотека. До Слов’янська бібліотека 
переїхала з фондом 23163 примірника, для неї було виділено 
приміщення на першому поверсі. 
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В бібліотеці нового навчального корпусу 

Весь цей складний час (з 1949 року по 1960 рік) директором 
залишався Долошко А. Й. 

Учасник цих історичних подій Костенко Олександр Йосипович, 
викладач технічних дисциплін креслення, технології металів, механізації 
і електрифікації сільського господарства, механізації тваринництва 1955 
– 1980 років, згадує: «В 1958 році заняття розпочалися в новому 
недобудованому корпусі. Навчалися в дві зміни. Особливо запам’ятався 
студент Геннадій Баграй, колишній моряк, який був лідером 
студентства». Студенти з ентузіазмом упорядковували аудиторії, 
територію.  

 
Студенти впорядковують територію біля центрального корпусу, 

1959 рік 
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1960 – 1970 

В 1960 році директором технікуму на один рік став Апушкін Петро 
Петрович. Восени 1960 року із Великоанадольського технікуму в 
Слов’янський було переведене відділення «Бухгалтерський облік». Отже, 
в технікумі відтепер працювали три відділення. Агрономічне відділення 
в 1961 році було переведено до іншого навчального закладу Донецької 
області. 

В 60-і роки збільшилася кількість студентів, зростала матеріальна 
база. В кабінетах, лабораторіях, на виробничих ділянках учбового 
господарства готували техніків-механіків та бухгалтерів для роботи в 
сільському господарстві. Здобуті знання закріплювали на практиці.  

 
Лаборант Рагус О. М. проводить практичне заняття в тракторному 

кабінеті 

Бутенко Віра Олексіївна, випускниця технікуму, головний 
бухгалтер учбово-виробничого господарства з 1963 по 2010 рік згадує у 
спогадах: «На кінець 60-х років у господарстві було 50 голів корів, 200 
голів свиней, 150 голів молодняка великої рогатої худоби. У 1968 році 
земельні площі збільшилися до 716 га. Особливо стан господарства 
покращився, коли керувати цією ланкою роботи призначили Петрикіна 
Георгія Романовича» (додатки З – И). 

  

 
Учбово-дослідне господарство. Початок 60-х років 
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В ці роки технікум прославився підготовкою кваліфікованих кадрів 
для колгоспів і радгоспів Донецької області. Діяло гасло: «Захищай 
диплом і приїжджай на роботу в колгосп!». В газеті «Комуніст» - органі 
Слов’янського міського і районного комітетів КП України, міської і 
районної Рад депутатів і трудящих Донецької області - неодноразово 
акцентувалася увага, що Слов’янський сільськогосподарський технікум – 
це «кузня хліборобських кадрів». Таку ж високу оцінку отримував 
технікум в обласній і республіканській пресі. 

 
«Радянська Донеччина» за 26 лютого 1965 року 

З початку 1965 року на базі технікуму працювали курси з 
підвищення кваліфікації механізаторів Донецької області. На лекціях, 
практичних заняттях, які проводили кращі педагоги-спеціалісти, 
вивчали нову техніку, технології, прогресивні методи роботи тощо. 
Досвід Слов’янського сільськогосподарського технікуму в цьому 
напрямку висвітлювала республіканська газета «Радянська Україна» (16 
січня 1965 р.). 

В ці роки особливо прослідковується тісний зв’язок  навчання з 
практикою життя: 
 випускник-механік Яків Зіньков проходив виробничу практику у 

Ясинуватському відділенні «Сільгосптехніки», де розробляв 
дипломний проект: «Дільниця дефектовки з розробкою 
маршрутної технології реставрації деталей у ремонтній 
майстерні». Роботу захистив на «відмінно», а проект успішно було 
втілено в життя  у ремонтній майстерні названої організації;  

 випускник Олексій Решетняк (1967 рік) під час підготовки до 
захисту дипломної роботи разом з товаришем Іваном Сидоренком 
виготував культиватор КПН-6. Агрегат доставили в колгосп імені 
Ілліча, де відбувався захист. Державна екзаменаційна комісія 
оцінила роботу «відмінно», а культиватор для роботи залишили у 
колгоспі; 

 в технікумі діяв кабінет технічних засобів навчання (до послуг 
студентів та викладачів кіноапаратура, фільмоскопи, 
діапроектори, магнітофони, машини «Ластівка», 600 кінострічок); 

 студенти та викладачі внесли до 30 різноманітних 
раціоналізаторських пропозицій з технічних пристосувань, які 
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використовувались в учбовому господарстві та колгоспах області 
(газета «Радянська Донеччина», 04.06.1968 р.); 

 діяла виставка «Технічна творчість», де у двох залах 
демонструвалися експонати, діючі моделі, виготовлені 
студентами. Експозиція присвячувалась 50-річчю ЛКСМУ. 

 
Кран-балка, що входить до технологічної лінії, розробленої Я. Зіньковим 

Щодня з 18-ї до 20-ї години в технікумі був час самопідготовки. В 
аудиторіях, лабораторіях, бібліотеці, кімнатах гуртожитку в цей час 
студенти сідали за книжки, конспекти, креслення, закріплювали та 
поглиблювали здобуті знання. Директор Колпаков В.В. у районній пресі 
звітував про успіхи колективу і повідомляв, що з 800 студентів у 
першому семестрі не встигали лише три студенти. Педагоги, майстри 
виробничого навчання прищеплювали молоді любов до землі, глибоку 
повагу до праці хлібороба, формували моральні якості, активну життєву 
позицію. 

З середини 60-их років працювала школа молодих лекторів під 
керівництвом викладача суспільствознавства Григорія Івановича 
Калєкіна, досить відома в Слов’янському районі.  

 
«Радянська Донеччина» від 18 травня 1965 року 
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За розробленою тематикою проводились лекції на природничо-
наукові, технічні, суспільні теми. Активістками були студентки Ольга 
Чистопляс, Зінаїда Коваленко, Лідія Даньшина та інші (газета 
«Радянська Донеччина», 18 травня 1965 рік). Лекції з тематикою того 
часу («В.І.Ленін – майстер революційної агітації та пропаганди», 
«Видатні агітатори робітничого класу» та інші) читали викладачі 
технікуму Ф.П. Анікєєв та А.М. Пєшков. 

Було започатковано традицію – щовівторка проводився день 
політичного навчання: інформували про головні події в Україні, 
Радянському Союзі та у світі. А кожного першого і третього вівторка в 
актовій залі слухали доповідь одного з викладачів про найважливіші 
питання внутрішньої і міжнародної політики. 

Ще одна традиція, яка сприяла культурно-духовному вихованню 
тогочасного студентства і була започаткована в 60-і роки - суботні 
вечори. Готувалися виступи з художньої самодіяльності представників 
двох груп – бухгалтерів і механіків. Часто на таких заходах, а особливо 
святкових, виступав зведений хор викладачів та студентів, 
танцювальний колектив, духовий та естрадний оркестри, ансамбль 
баяністів, вокальний ансамбль «Червона гвоздика».  

 
Виступає вокальний ансамбль «Червона гвоздика» 

Студенти технікуму зустрічалися з ветеранами Великої 
Вітчизняної війни, ветеранами праці, артистами, журналістами. 
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Зустріч з Героєм Радянського Союзу Неустроєвим Степаном 

Андрійовичом 

При повному аншлазі 19 листопада 1966 року пройшла зустріч з 
актрисою Донецької філармонії Валентиною Миколаївною Шустовою. Зі 
сцени лунали вірші Р. Рождественського, Ю. Друніної, Є. Євтушенка. 
Незабутньою була зустріч з поетом - земляком М. Рибалком, 
письменником К. Ноздрьовим. А у квітні 1968 року відбулась зустріч з 
відомим українським кінодраматургом, журналістом М. Колодним. Він 
автор книги і документального фільму про долю Василя Порика – 
нашого співвітчизника, учасника європейського руху Опору часів Другої 
світової війни, героя Франції. 

На загальних комсомольських зборах до гідної зустрічі 50-річчя 
комсомолу студенти взяли зобов’язання ударною комсомольською 
будовою боротися за звання технікуму високого порядку. Студенти 
активно працювали на будівництві нового навчального корпусу, 
спортзалу, лабораторії сільськогосподарських машин. Закипіла робота. 
Проводились суботники із впорядкування території. Було відпрацьовано 
5000 людино-днів. 
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Суботник із впорядкування території 

У 1969 році в технікумі було відкрито музей В.І. Леніна, який став 
центром патріотичної, пропагандистської, виховної роботи завдяки 
викладачу історії, людині, яка займала активну громадянську позицію, 
Олексію Марковичу Пихті. Про роботу музею неодноразово писали 
газети, відмічали у відгуках відвідувачі. 

 
Фото з журналу «Среднее специальное образование» за квітень 1972 року 
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На високому рівні в 60-і роки в Слов’янському 
сільськогосподарському технікумі було спортивне життя. В 1965 році 
працювали секції: волейбольна, баскетбольна, футбольна, боротьби, 
велоспорту, настільного тенісу, легкоатлетична, шахів, шашок. 

 
Сеанс одночасної гри з шашок проводять викладачі Бурштейн Л.Ю. та 

Пригорницький П.П. 

Спортивні змагання між групами, відділеннями – це була норма 
повсякденного життя студентства. Фотографії та імена спортсменів 
технікуму неодноразово «красувались» на сторінках районної, обласної 
преси. Серед студентів навчального закладу були чемпіони СРСР, УРСР, 
члени збірних команд Донецької області, Слов’янського району. 
«Золотим» чемпіоном України, Радянського Союзу з вільної боротьби 
серед сільських спортсменів у 1965 році став студент відділення 
механізації сільського господарства Микола Чавдар. Про цього 
спортсмена-ентузіаста розповідалось в обласній газеті: «Микола Чавдар 
вільною боротьбою займається вже вісім років. Золоті, срібні, бронзові 
медалі – яскравий доказ зростання майстерності спортсмена. Під його 
керівництвом у технікумі постійно тренується з вільної боротьби понад 
40 чоловік» («Радянська Донеччина», 13 серпня 1966 р). 

Про іншого спортсмена технікуму в районній пресі писали: «У 
Вінниці закінчились республіканські змагання на першість Центральної 
Ради ДССТ «Колгоспник» з вільної боротьби. Честь Донецької області 
захищали і наші представники – Василь Бущак і Віктор Малько із 
Слов’янського сільськогосподарського технікуму. Василь Бущак вийшов 
переможцем у всіх шести сутичках, завоювавши високе звання чемпіона 
України 1966 року» (газета «Комуніст», 19 березня 1966 р.). Честь 
технікуму успішно захищали на змаганнях з вільної боротьби Василь 
Папазов, Микола Кіпоть. 
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Студенти відділення механізації – чемпіони Радянського Союзу та 

УРСР з вільної боротьби. Зліва направо: Василь Папазов, Микола Чавдар, 
Василь Бущак 

Також відзначилися Сащенко Любов, Гулій Людмила, Світлана 
Лубянко, брати Анатолій і Микола Колесники – велогонщики, члени 
збірної команди Донецької області 1967-1968 років. 

1970 - 1980 

Директорами цього періоду історії технікуму були: Гелюх Василь 
Павлович (1971 – 1972 рр.), Капшук Іван Кирилович (1972 – 1980 рр.). 

1 вересня 1970 року відбулась традиційна, але особлива святкова 
лінійка. Вітаючи присутніх, що зібрались на святковому майданчику 
технікуму, директор В.В. Колпаков щиро привітав студентів з початком 
нового навчального року, закликав їх наполегливо оволодівати 
знаннями, стати кваліфікованими спеціалістами сільського 
господарства. Він наголосив, що колектив технікуму напередодні 
навчального року одержав гарний подарунок: будівельники здали в 
експлуатацію новий учбовий корпус. У ньому 15 аудиторій і кабінетів, це 
дозволяє перейти на однозмінне навчання. А господарство технікуму 
поповнилось тракторами, комбайнами та іншою сільськогосподарською 
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технікою. Про ці події писали в обласній газеті (газета «Радянська 
Донеччина», 2 вересня 1970 року). 

В наступному році – новий подарунок студентам – до початку 
навчального року капітально відремонтували гуртожитки на 260 місць. 
Колегія Міністерства сільського господарства УРСР та республіканський 
комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства та 
заготівель нагородили колектив технікуму грамотою за відмінну 
підготовку до навчального року. А ще через рік раділи «обнові - їдальні 
на 150 місць» (газета «Радянська освіта», 7 листопада 1972 року). 

Навчально-виховну роботу 70-х років здійснювали досвідчені 
викладачі, які були і залишились гордістю технікуму: Пихтя О.М., 
Пригорницький П.П., Пєшков А.М., Семибаламут М.М., Юшко І.М., 
Білокоровий Г.А., Гелюх В.П., Петряєва Л.Ф., Буряк А.С., Межуєва Т.О., 
Бурштейн Л.Ю., Овчаренко М.П., Перепелиця Г.М., Зінкевич М.І., 
Перевозников А.Ф., Фендрикова І.І., Колесник К.М., Костенко О.Й., 
Лубинець Н.І., Шишацька Є.Г., Пєшкова А.Г., Мороз М.Д., Дончик В.П., 
Нікулін М.І., Гелюх Є.В., Шокотько Р.Я., Кисіль В.П., Стешов Ю.П. та інші, 
чиї імена були «на вустах» у студенства та часто згадувались у пресі. 

До 50-річчя утворення СРСР (30 грудня 1972 року) між 
навчальними групами розгорнулось соціалістичне змагання за кращі 
показники в навчанні, на виробничих ділянках, у виховній роботі. Саме 
тоді на загальних комсомольських зборах було прийняте рішення про 
відзначення кращих груп (за зайняті перше, друге і третє місця) і 
нагородження їх путівками до міст Москви, Києва, Волгограда, Бреста, 
Севастополя, Краснодона. Ці поїздки були дійсними до середини 80-х 
років. Групи-переможці занесені до Книги слави, що зберігається і нині в 
історичному музеї технікуму (додаток І). 

На ленінських заліках до визначних дат країни, республіки 
комсомольці і молодь технікуму в 70-і роки проходили атестацію: 
звітували про успіхи у навчанні, громадській роботі, проводили «червоні 
суботи» тощо. 

Цікавою подією стала зустріч студентства технікуму із вченими 
України. 17 квітня 1973 року бажаними гостями були член-
кореспондент Академії Наук УРСР, доктор біологічних наук, професор, 
директор ботанічного саду АН УРСР Євген Миколайович Кондратюк та 
доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою топографічної 
анатомії, заступник ректора по науковій роботі Донецького медичного 
інституту імені М. Горького Юрій Миколайович Андрюшин. Є.М. 
Кондратюк виступив перед студентами з лекцією на тему: «Біологічний 
захист екологічного середовища і охорона природи». Ю.М. Андрюшин 
познайомив з науково-дослідницькою роботою донецьких вчених-
медиків. Лекції слухали близько 300 студентів. 

Керівництво технікуму в ці роки спрямовувало роботу на тісний 
зв’язок навчання з виробництвом. Студенти залучалися до роботи всіх 
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виробничих ланок, активно сприяли підвищенню показників на полях та 
фермах учбового господарства. 

  
Практичне заняття в учбовому господарстві 

В 1975 році на полях учгоспу технікуму вперше відбулась подія 
обласного масштабу: змагання юних механізаторів із 18 районів 
Донецької області. Почесними суддями були викладачі Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму.  

Колектив викладачів та студентів технікуму надавав шефську 
допомогу господарствам Слов’янського району у догляді за посівними 
культурами, збиранні врожаїв. Трудові десанти 70-х працювали у 
колгоспах «Україна», імені Свердлова, радгоспі «Червоний молочар» та 
інших. 

Про роботу учгоспу Слов’янського сільськогосподарського 
технікуму неодноразово згадували в районній пресі. У 1977 році 
працівники учгоспу досягли найвищих показників в районі по 
виробництву молочної продукції – середньодобові надої становили по 
13,7 кілограмів молока за добу від кожної корови. Найкращі результати 
були у доярки Клавдії Федорівни Киркач. Від кожної корови (група 25 
корів) вона одержала 3500 кілограмів молока (газета «Комуніст», 
1квітня 1977 рік). 

Влаштовували зустрічі з передовиками виробництва, перемож-
цями соціалістичних змагань. Студенти неодноразово запрошували на 
зустрічі і спілкувалися з бригадиром тракторної бригади, кавалером 
ордена Леніна Батищевим О.М., Героями Соціалістичної праці головою 
колгоспу «Краматорський» Подкуйко М.А., трактористкою колгоспу 
«Україна» Чевелою О.А., передовою дояркою учгоспу Киркач К. Ф. та 
іншими.  
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Зустріч з випускником технікуму Батищевим О. М. , кавалером орденів 

Леніна (другий ряд, зліва) та Чевелою О. А., Героєм Соціалістичної праці 
(другий ряд, праворуч) 

Центром суспільної, комсомольської роботи залишався музей імені 
Леніна. Тут зустрічали гостей технікуму, проводили зустрічі з 
ветеранами війни та праці, вручали комсомольські квитки, проводили 
виховні години, екскурсії. 

 
Ветеран Великої Вітчизняної війни, працівник технікуму Хорунжий В. І.  

вручає комсомольськиий квиток в музеї ім. Леніна 

Кипіла виховна робота. В 1970 році в технікумі створено клуб 
«Інтернаціональна дружба», який активно працював і у 80-х роках. 
Керівниками його були викладачі історії та суспільних наук – Колесник 
Катерина Миколаївна, Вакула Леонід Романович. Цікавими були вечори-
зустрічі з іноземними студентами, що навчалися в навчальних закладах 
міста. 
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Вечір інтернаціональної дружби 

Було налагодженоня з подібними клубами інших республік – 
молодь обмінювалася кращим досвідом навчання, громадської роботи. 
Листувалися з інтернаціоналістами соціалістичних країн: Польської 
Народної Республіки, Болгарської Народної Республіки, Чехословацької 
Соціалістичної Республіки, Республіки Куба, Німецької Демократичної 
Республіки. 

Значну навчально-виховну роботу проводили працівники 
бібліотеки під керівництвом Пивоварової Надії Іванівни. Вони 
систематизували книжковий фонд відповідно до бібліотечних 
стандартів, упорядкували довідково-бібліографічний апарат – 
абетковий і систематичний каталоги. Тут, у скарбниці знань, підбирали 
матеріали до виступів на конференціях, виховних заходах, виготовляли 
альбоми про хроніку подій: «Преса – про події в технікумі»; 
комплектували підбірки літератури до педагогічних читань, до 
книжкових виставок на різноманітну тематику: «50 років СРСР», 
«Трудові подвиги України», «300 років рідному місту Слов’янську», 
«Техніка на полях України» тощо (додаток Ї). 

 
В читальній залі 
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В 70-і роки зародилася така форма виховної роботи як фестивалі. 
Щорічно проводився фестиваль «Земний уклін вам, 15 сестер» до річниці 
утворення СРСР. Виготовляли альбоми, стенди, національні костюми, 
готували національні страви, підбирали номери художньої 
самодіяльності.  

На високому рівні проводилась патріотична робота. Її формами в 
цей період були: зустрічі з ветеранами війни, шефство над братськими 
могилами, конкурси газет, конкурси інсценованої пісні на воєнну 
тематику. Але найбільше враження залишили походи по місцях бойової 
слави. Був розроблений маршрут: «Місто Слов’янськ – село Маяки – село 
Сидорове – місто Слов’яногірськ», за яким групи здійснювали марш-
кидок, зустрічалися з очевидцями подій, відвідували пам’ятники 
загиблим воїнам (додатки Й – К).  

 
В почесному караулі в с. Долина, 9 травня 1975 року 

До хроніки подій 70-х належить: 
 участь у Всесоюзному комуністичному суботнику 11 квітня 1970 

року: більше 400 студентів та викладачів впорядковували територію 
учгоспу, вулиць Свободи та Чубаря; 

 створення у гуртожитку клубу «За чашкою чаю» і проведення 
першого засідання по темі «Мій улюблений поет» (додаток Л); 

 постійні змагання між командами КВК, у переповненій актовій залі; 
 створення картинної галереї у 1971 році викладачем математики 

Суріковою Зоєю Олексіївною. У галереї налічувалось більше 60-ти 
копій репродукцій картин світових митців. Екскурсії проводились 
для учнів та студентів навчальних закладів міста (додаток Л); 
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 екскурсії студентів до місць, де точилися жорстокі бої з фашистами – 
Савур-Могила, Мамаїв курган, дуб Камишева у Слов’яногірську, 
пам’ятних місць міст-героїв Керчі, Новоросійська; 

 діяльність фотогуртка з цікавою рубрикою «Фото дня»; 
 проведення лекцій і вечорів на атеїстичну тематику: «Хімія викриває 

релігію», «Людина, бог і космос», «Походження християнських 
релігійних свят»; 

 липень 1975 року – технікум зустрічав своїх вихованців, які 
закінчили його чверть століття тому. Серед прибулих на зустріч були 
висококваліфіковані спеціалісти сільського господарства, партійні 
працівники, вчені-аграрії. Серед них Герой Соціалістичної праці 
Куликова К.Г., завідуючий кафедрою селекції, насінництва і захисту 
рослин Ворошиловградського сільськогосподарського інституту, 
кандидат сільськогосподарських наук Мечетний М.С., доцент 
Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва, 
кандидат економічних наук Бесєдін М.О., головний агроном радгоспу 
«Металіст» Амвросіївського району Курінний І.Т., завідуючий 
відділом Костянтинівського райкому Компартії України Півторапав-
лов І.В. та інші (газета «Комуніст», 19 липня 1975 рік) (додаток М); 

 у технікумі на 1977 рік було 230 спортсменів - розрядників. 

Спортсмени Слов’янського сільськогосподарського технікуму 
успішно виступали у змаганнях усіх рівнів: велоспорт – Микола Боженко, 
кандидат у майстри спорту, член збірної команди Донецької області, 
волейбол – Леонід Клочин, Анатолій Сладковський, Микола Василенко 
(інструктор на громадських засадах), легка атлетика – Віра Челапко 
(тренер), вільна боротьба – Ігор Молчанов. 

1980 – 1990 

З 1980 по 1987 рік директором був призначений Шахов Володимир 
Миколайович. Основні зусилля під час його керівництва були 
спрямовані на розвиток, розширення учбового господарства, 
поповнення матеріальної бази технікуму. В 1982 році до ладу став новий 
гуртожиток на 360 місць. В 1985 році читальну залу було переведено до 
гуртожитку№ 1 у просторне приміщення, що поліпшило роботу і надало 
змогу студентам ефективніше використовувати його фонди.  

Педагогічний колектив головним своїм завданням вбачав 
підготовку кадрів для села, поєднуючи цю задачу з вихованням 
ідейності, моральності, фізичної досконалості та суспільної активності 
молодих спеціалістів. Під час занять застосовували новаторські форми 
роботи: семінари, урок-суд, урок-диспут, уроки на виробництві, уроки-
екскурсії, кіноуроки та інші. 
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Кіноурок проводить Вакула Л. Р. 

Неодноразово у місцевих газетах писали про навчально-виховну 
роботу викладача дисципліни основи радянського права Людмилу 
Михайлівну Кравцову. Вона разом із своїми вихованцями багато зробила 
по оформленню кабінету права, по вивченню законів, Конституції. 
Особливо пам’ятають тогочасні студенти практичні уроки в залі суду, де 
слухались справи про порушення охорони праці, про крадіжки на 
підприємствах, фінансові порушення. Засобами боротьби з 
правопорушниками-студентами були «товариські суди», де відповідати 
за порушення дисципліни треба було перед великою аудиторією 
викладачів та студентів.  

   
Кравцова Л. М., фото та інформація з газети 

 «Комуніст» від 14. 12. 1984 р. 

Змістовний, цікавий матеріал на уроках з історії, суспільство-
знавства та вміння його подавати демонстрували досвідчені викладачі 
Пихтя О.М., Вакула Л.Р., Колесник К.М. (додаток Н). Було обладнано 
кабінет суспільних дисциплін, який розташовувався в двох навчальних 
аудиторіях, з ТЗН та бібліотекою класиків марксизму-ленінізму. Під 
їхнім керівництвом працював гурток лекторів. 
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Члени гуртка лекторів. Крайній праворуч – Пихтя О. М. 

Більше десяти років студенти брали участь у Всесоюзних 
конкурсах творчих робіт середніх спеціальних навчальних закладів на 
суспільно-політичну тематику. Переможці конкурсів виступали із своїми 
рефератами у Донецьку, Києві, а в 1980 році - в Москві. Студентки 
Єлизавета Коссе, Тетяна Малєєва, Лідія Ткачук за роботу «Паша Ангеліна 
та її послідовниці» були нагороджені дипломами ІІІ ступеня 
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та ЦК ВЛКСМ. 

 
Дипломи ІІІ ступеня Міністерства вищої і середньої спеціальної 

освіти СРСР, отримані Є. Коссе, Т. Малєєвою, Л. Ткачук за роботу «Паша 
Ангеліна та її послідовниці» 

Надія Миколаївна Кольцова – викладач російської мови та 
літератури зацікавлювала студентів уроками - іграми, проводила 
літературно-музичні композиції на різну тематику, готувала цікаві 
вечори у гуртожитку.  
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Викладачі технічних дисциплін Панченко О.М., Васильєв С.І, 
Гребенюк С.С., Гребенюк І.С., Герус П.С., Нікулін М.І., Панченко О.М. разом 
із студентами на засіданнях предметних гуртків виготовляли різні 
пристрої, макети, тренажери, діючі моделі. Традиційними були щорічні 
виставки технічної творчості. Яскравим прикладом у цьому напрямку 
був викладач-винахідник Олександр Миколайович Ляшенко. У 1984 році 
Державний комітет СРСР у справах винаходів і відкриттів при Раді 
Міністрів СРСР прийняв рішення про видачу авторського права 
викладачу Слов’янського сільськогосподарського технікуму за винахід 
пристрою для збирання врожаю коренів кормових буряків. 

80-і роки для учбового господарства були «золотими». Найвищі за 
роки існування господарства врожаї, надої молока, приріст худоби: 

 врожайність зернових становила – 35 – 40 ц/га; 
 врожайність соняшника – 25 – 27 ц/га; 
 врожайність кукурудзи – 40 – 45 ц/га; 
 надої молока на одну фуражну корову – до 4000 кг; 
 середньодобовий приріст живої маси великої рогатої худоби – 

700 – 800 гр; 
 середньодобовий приріст живої маси свиней – 400 – 500 гр; 
 господарство мало 12 вантажних автомобілів. 

«Вагомі здобутки», «Подають приклад», «Приклад передовиків», 
«Відповідь ділом» – це заголовки статей в місцевій пресі про роботу 
учгоспу. Кращими тваринниками були: Колесник З., Овчинникова Є., 
Омельченко М., Білоус Т., Черкасова О.; доярками – Гончарова М., 
Спіцина В., механізаторами – Кондаков І., Остришко М., Кичигін С., Анич 
П. та інші. Цих працівників, а також спеціалістів учгоспу постійно 
запрошували на виховні заходи до студентської аудиторії, або студенти 
приїжджали до них на виробництво переймати практичний досвід. 

 
Практичний досвід передає головний бухгалтер учгоспу Бутенко В.О. 
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Під час жнив у технікумі створювали мобільний збирально-
транспортний загін. Він допомагав господарствам району вчасно зібрати 
урожай. Багато років в «жнивних екіпажах» комбайнерами, помічниками 
комбайнерів працювали викладачі: Нікулін М.І., Баканов А.О., Васильєв 
С.І., Панченко О.М., Карпенко В.І., Бутенко Ю.А. (лаборант), а їхніми 
помічниками були студенти. В 1987 році технікум придбав новий 
високопродуктивний комбайн «Дон – 1500». Він використовувався не 
тільки в навчальних цілях, а і постійно працював на збиранні зернових в 
учгоспі, колгоспах Слов’янського району. Екіпаж цієї машини: 
Васильєв С.І., Панченко О.М., Чергинський А.Г.. Це новаторство 
викладачів спецдисциплін по майстерному умінню володіти технікою 
було прикладом для студентів в опануванні практичними навичками із 
спеціальності. 

 
Екіпаж викладачів на комбайні «Дон».  

Зліва направо Васильєв С. І. та Панченко О. М.  

Всі роботи в учбовому господарстві були пов’язані з студентами: 
тут проходили практику, допомагали працівникам, стажувались. 
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На збиранні врожаю яблук, початок. 80-х років 

У виховній роботі головна увага приділялась ідейності, 
патріотичному вихованню. З 1980 року почав створюватись історико-
краєзнавчий музей. Викладач суспільних дисциплін з 1975 по 1997 рік 
Вакула Леонід Романович, який доклав багато зусиль до створення 
музею технікуму, у своїх спогадах згадує: «Ще у 1969 році викладачем 
політекономії Пихтею Олексієм Марковичем була створена ленінська 
кімната, в якій був зібраний матеріал, що виходив за межі тематики. 
Багато експонатів розповідали про історію технікуму. Я запропонував 
ідею створення музею із двох кімнат: одну - про історію технікуму, другу 
- кімнату бойової слави (матеріали про війну). Активна робота в цьому 
напрямі проводилася в 1979 – 1980 роках. Разом з викладачем 
спецдисциплін Чуйком Анатолієм Миколайовичем було розроблено 
план підготовки до створення музею технікуму. Почалася активна 
пошукова робота, збір експонатів викладачами та студентами. Я 
зосередив увагу на упорядкуванні писемних джерел, а Анатолій 
Миколайович – речових. Який був ентузіазм викладачів та студентів! У 
1980 році музей було відкрито. Активно проводилась екскурсійна 
робота». 
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Викладач технікуму, один із організаторів музею Вакула Л.Р. 

Музей став центром патріотичної роботи, яка завжди була на 
високому рівні в навчальному закладі. Тут проводили уроки мужності, 
вручали комсомольські квитки, організовували зустрічі, екскурсії 
школярам та гостям технікуму. 

Особлива атмосфера панувала в технікумі при підготовці та 
проведенні дуже популярних конкурсів «Ну-мо, дівчата». Які тільки 
змагання не проводили на сцені під час конкурсу! Це: «господарочка», 
«етикет керівника», «знай свою професію», «мода і ми», гумористичні 
тощо.  

 
Виступ групи 32 Б на конкурсі «Нумо, дівчата», 1983 рік 
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На початку 80-х років викладачем Берштейном Володимиром 
Матвійовичем було організовано студентський вокально – 
інструментальний ансамбль, який став центром художньої творчості 
студентства технікуму. На вечорах відпочинку, дискотеках, концертах 
лунали молодіжні пісні цієї епохи. Довгий час його художнім керівником, 
вокалістом залишався колишній учасник ансамблю Дем’яненко 
В’ячеслав Дмитрович.  

 
Вокально-інструментальний ансамбль «Інтеграл». В центрі худ. керівник 

Берштейн В. М, зліва направо Гарькавий С., Скубченко В., Дем’яненко В., 
Чеканов П. (1986 рік) 

Родзинкою кожного свята, гордістю технікуму був духовий 
оркестр, який очолював Роік С.А. Він очолював колону демонстрантів 
технікуму на листопадових та травневих демонстраціях. Неодноразово 
його учасників нагороджували грамотами та дипломами (додаток О).  

Двічі на рік – весною і восени - традиційно проводився День 
здоров’я з метою зміцнення здоров’я юнаків і дівчат, залучення їх до 
занять спортом і виявлення кращих спортсменів для участі у обласних 
та республіканських змаганнях. Свято відбувалося на стадіоні «Хімік».  
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Учасники Дня здоров’я на стадіоні «Хімік» 

У 80-і роки своїми спортивними досягненнями сільгосптехнікум 
прославили: Сергій Герасименюк, Василь Третяков, Василь 
Маринуса,Сергій Семенов, Юрій Пронін, Сергій Усенков, Ігор Мелюс, 
Сергій Лещенко, Ігор Кабацький - кандидати у майстри спорту, призери 
першості України з плавання, а Олена Вострикова - чемпіонка СРСР; 
Олександр Ткачов, Олег Луцький, Олександр Востріков, Юлія Ковальова 
– майстер спорту, стали чемпіонами України з бігу; у збірну команду 
Донецької області ввійшли Олександр Білокопитий та Олег Крисенко по 
гирьовому спорту, Олександр Гуляк, Володимир Копитько – настольний 
теніс; Андрій Парасич - переможець змагань з кульової стрільби, 
Олександр Панченко – чемпіон України з боксу серед юніорів. 

А ще у 80-і роки в Слов’янському сільськогосподарському технікумі 
відбувались події: 
 29 лютого 1980 року відбувся районний теоретичний семінар 

«Соціалістичний спосіб життя і проблеми сучасної ідеологічної 
боротьби», на якому викладач історії Колесник К.М. представила 
для обговорення тему: «Комуністична переконаність як 
характерна риса соціалістичного способу життя»; 

 в 1981 році діяв в технікумі університет громадських професій; 
 в 1982 році створено лабораторію «Навчальна бухгалтерія», яку 

протягом 22 років очолювала Саприкіна Л.М.; 
 з 25 по 31 жовтня 1982 року проводився тиждень дій за 

роззброєння: відбулися політінформації «Мир – народам, мир – 
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Європі», мітинг з засудженням агресивної політики США та НАТО, 
конференція «Боротьба за мир – справа всіх і кожного», на якій 
виступали ветерани війни і праці викладачі Капшук І.К., Руденко 
К.М., Чуйко А.М., Брисьов А.Ф., Константиновський С.В.; 

 однією із поширених форм навчально-виховної роботи були 
конференції; 

 
Студентська конференція 

 в 1983 році президія правління Донецької обласної організації 
товариства «Знання» в конкурсі на кращого лектора-
пропагандиста визнала переможцем викладача Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму Вакулу Л. Р. (додаток П); 

 20 січня 1984 року працівники бібліотеки провели читацьку 
конференцію по книзі В.Закруткіна «Матерь человеческая», в якій 
прославлено подвиг жінки - трудівниці під час війни; 

 в 1985 році на базі технікуму працювали обласні курси з 
підвищення кваліфікації обліковців тваринницьких ферм та 
інженерів з охорони праці; 

 в 1986 році колектив художньої самодіяльності технікуму, який 
налічував більше 200 учасників, посів перше місце в обласному 
огляді-конкурсі, виступав на републіканських сценах. Здійснив 
багато поїздок з концертами по селах Слов’янського, 
Костянтинівського районів. Особливо цікавими були виступи 
агітбригади; 

 1988 рік - навчальний заклад одержав статус радгоспу-технікуму і 
нову печатку; 
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Витяг з наказу про утворення Слов’янського радгоспу-технікуму на базі 

Слов’янського сільськогосподарського технікуму 

 1988 рік – трудівники радгоспу-технікуму перевищили норму по 
заготівлі сіна: замість запланованих 150 тонн заскиртували 320 
тонн; 

 у виставці технічної творчості взяли участь 320 викладачів та 
студентів, де представили 150 експонатів; 

 восени майже 300 студентів щодня виїжджали на поля району в 
колгоспи «Україна», імені ХХІІ з’їзду КПРС, «Краматорський», 
радгосп «Червоний молочар» для збирання пізніх культур; 

 10 грудня колектив технікуму перерахував гроші у фонд допомоги 
вірменському народу, який постраждав від землетрусу, на суму 
1634 карбованця, а студенти – 940 карбованців;  

 в 1989 році в гуртожитку №2 по новому організовано виховну 
роботу. Рада гуртожитку навчається демократії повсякденного 
студентського життя: на контролі побут та дозвілля. Проводять 
анкетування, опитування мешканців гуртожитку з метою 
покращення умов проживання. Клубом «Молода господарочка» під 
керівництвом вихователя Ольги Миколаївни Берштейн 
організовано конкурси: «Кращий кондитер», «Кращий кулінар», 
«Чаювання»; 

 бадьорий настрій, прекрасне спілкування, святкова атмосфера 
панували на демонстраціях Першотравня, Дня Перемоги, 
Жовтневої революції, в яких активну участь брав колектив 
викладачів та студентів технікуму; 
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Студенти групи 32Б на жовтневій демонстрації, 1983 рік 

 на стіннівках з’явилась рубрика «Наш сучасник», її героями були 
колишні студенти «сільгоспу», а тепер – відомі спеціалісти 
Слов’янського району, про роботу яких сповіщала преса: 
Кирилов В.О. – водій автомобіля «КАМАЗ» пересувної 
механізованої колони №7, Кривун Л.О. – бригадир рибцеху 
Донрибкомбінату, Морозов Д.Ю. – тракторист управління 
зрошувальних мереж, Вистороп С.І. – механік колгоспу імені 
Леніна, Сокольников В. – старший інженер райсільгосптехніки, 
Гайдар Ю. – інженер у сільгосптехніці й управлінні сільського 
господарства райвиконкому, Пристінський П.О. – інженер-технолог 
АТП райсільгосптехніки, Рязанцева О.Г. – обліковець колгоспу імені 
12-річчя Жовтневої революції, Гончаренко С. – начальник цеху по 
заготівлі кормів радгоспу «Слов’янський», Телегіна В. – бухгалтер 
радгоспу «Червоний молочар» та багато інших імен (додаток П). 

1990 - 2000 

З 1987 і до 2009 року посаду директора займав Жнакін Володимир 
Володимирович. Його увага, як керівника, була зосереджена на 
формуванні стабільного, професійного педагогічного колективу та 
вихованні у молоді духовності, збереження традицій свого народу, 
створення умов для дозвілля та побуту студентства. 

90-і роки не прості для України. Відбувалися державотворчі 
процеси, відхід від планової соціалістичної економіки і перехід до 
ринкової, заміна комуністичної ідеології. Все, що переживала країна, 
«пропустили» через себе викладачі, студенти, технікум, учгосп. Було 



 57 
 

визначено головні пріоритети: підготовка кадрів для села, утримання 
учбового господарства як головного місця проходження виробничих 
практик та виробничий госпрозрахунковий підрозділ, виховання 
духовності, високоосвіченості молоді, збереження традицій колективу, 
напрацьованих десятиліттями. 

В умовах переходу на нову систему господарювання учгосп 
скоротив свій виробничий потенціал. Мали скруту з паливно-
мастильними матеріалами, запасними частинами, посівним матеріалом, 
добривами, але продовжували виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію: зерно, соняшник, молоко, м’ясо. Частина продукції поступала 
до їдальні технікуму, а решта – на реалізацію. В 1997 році в господарстві 
було 100 корів, 157 голів молодняка, 185 голів свиней. Зберегли в 
належному стані техніку, обладнали навчальний модуль. Почали 
активно застосовувати у навчальному процесі комп’ютеризацію. 

Кращими викладачами технікуму, які стали спеціалістами вищої 
категорії, новаторами навчально – виховного процесу у 90-і роки були: 
Бондаренко Т.С, Висицький С.В., Висицька С.М., Дерев’янченко Т.М., 
Назарова Л.В., Зінкевич Н.М., Мірошниченко Л.В., Островська Т.І., 
Панченко О.М., Проскуніна А.М., Сівіріна В.І., Солод Л.С., Соловар В.В., 
Сєрокуров М.В., Теплицька О.Ю., Чергинський А.Г., Шевченко О.В., 
майстри виробничого навчання: Кандаков І.Ф., Печериця М.О., Кошкін 
О.П., Омельченко В.М. та інші. 

Викладачі економічних спецдисциплін на заняттях, засіданнях 
предметних гуртків, під час проведення конкурсів, тижнів, декад 
циклової комісії вчили студентів прийомам роботи в умовах ринкової 
економіки.  

 
Засідання економічного гуртка проводить викладач Сергієнко Т. М. 
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На високому навчально-методичному рівні заняття проводили 
викладачі Сергієнко Т.М., Шишацька Є.Г., Баканова О.Т., Саприкіна Л.М., 
Мірошниченко Л.В., Савченко Г П., Ворошило В.Л. та інші. 

 

Заняття проводить завідуюча відділенням «Бухгалтерського 
обліку» Шишацька Є. Г.  

Популярною була «Школа підпрємництва і бізнесу». Виносились на 
обговорення питання: аудиторська діяльність в умовах ринку, власне 
підприємство, комерційна діяльність та інші. Досвід старшого покоління 
переймали молоді викладачі (додаток Р). 

Викладачі суспільних дисциплін відкривали, відновлювали 
сторінки історії України, які довгі роки були у забутті або заборонялись. 
Запроваджувались такі інноваційні форми навчання як біурок, семінар, 
бали літературних героїв, уроки-спектаклі, а у виховній роботі – 
вечорниці.  

  
Викладач Сівіріна В. І. проводить урок - спектакль 
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Формуванню національного менталітету у молоді сприяло 
вивчення народних звичаїв та традицій. Були проведені заходи: «Свято 
української пісні», «У Шевченківській світлиці», «Передамо нащадкам 
наш скарб – рідну мову» та інші. Працював гурток народознавства, клуб 
«Берегиня», які готували і проводили фестивалі, відзначення історичних 
дат, розважальні програми тощо. Тут і театр, і фольклор, і свята 
народного календаря, і народні символи, і народознавчий матеріал 
рідного краю. Популярними серед студентської молоді були конкурси з 
обраної спеціальності, «Вогники», дискотеки. Без викладачів Уварової 
В.І., Нікітіної Л.І., Сівіріної В.І такі виховні заходи не обходилися.  

     

Біурок на тему «Розстріляне відродження».  
ліворуч – Нікітіна Л.І., праворуч – Уварова В.І. 

В технікумі були напрацьовані традиції щодо зацікавленості в 
успішному навчанні. Студенти-відмінники, активісти студентського 
руху заохочувалися різними видами стипендій: персональною, 
директорською, Верховної Ради України.  

Стипендіатами Верховної Ради України стали: 
 Кляхін Володимир Олександрович - 1996 – 1997 навчальний рік; 
 Цукурова Тетяна Володимирівна - 1997 – 1998 навчальний рік; 
 Кононенко Вікторія Олексіївна - 1998 – 1999 навчальний рік; 
 Печериця Катерина Михайлівна - 1999 – 2000 навчальний рік; 
 Стьожкін Михайло Михайлович - 2000 – 2001 навчальний рік; 
 Висицький Сергій Володимирович – 2003 - 2004 навчальний рік. 

Стипендіатами директорської стипендії були студенти: 
 Кирилко Дмитро Олександрович - 1997 – 1998 навчальний рік; 
 Циганова Олена Ігорівна - 1998 – 1999 навчальний рік; 
 Штанько Олександр Юрійович - 1999 – 2000 навчальний рік. 
 Поворознюк Ганна - 2001 – 2002 навчальний рік (додаток С). 
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Технікум налагодив творчу співпрацю з аграрними вузами країни: 
Харківським державним аграрним університетом імені В.В.Докучаєва, 
Харківським державним агротехнічним університетом, Луганським 
державним аграрним університетом, в яких продовжували навчання 
наші випускники за скороченим терміном навчання. 

Особливою подією для Слов’янського радгоспу-технікуму стало 
стажування студентів за кордоном. З 3 липня по 13 серпня 1996 року в 
рамках європейської програми TACIS українські студенти із 
сільськогосподарських навчальних закладів освіти України стажувались 
у Франції (провінція Шампань). Вони працювали та мешкали у родинах 
фермерів. Наш навчальний заклад представляла студентка Сєрікова 
Олена, яка працювала у французького фермера Мішеля Кокіля. Місцева 
французька газета писала про серйозне ставлення української 
студентки до справи, відмічалося добре знання іноземної мови та вміння 
спілкуватись. 

 
Сєрікова О. (ліворуч) і французський фермер Мішель Кокіль 

Життя вимагало змін в педагочній практиці. Інноваційні технології 
навчання, комп’ютеризація, зміна пріоритетів у виховній роботі – це 
теми для методичних семінарів, самовдосконалення викладачів. Новою 
формою цієї роботи став перший конкурс «Викладач 1997 року», а у 2000 
році – «Куратор року». Мета конкурсів – реалізація Національної 
доктрини розвитку освіти, популяризація педагогічних здобутків та 
підтримка творчості викладачів. Під керівництвом досвідченого 
викладача і методиста Неллі Максимівни Зінкевич 18 квітня у технікумі 
відбувся перший тур конкурсу. Свої кращі педагогічні надбання 
демонстрували викладачі всіх циклових комісій: Тетяна Миколаївна 
Плахова, Тетяна Іванівна Островська, Олексій Миколайович Панченко, 
Микола Васильович Сєрокуров, Любов Степанівна Солод, Валентина 
Василівна Соловар, Тамара Євстафіївна Томашевська. 
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В різні роки лауреатами другого (обласного) етапу конкурсів стали: 
1997 рік - Соловар В.В. - «Викладач року 1997» ( ІІІ місце); 
2000 рік - Солод Л.С. - «Куратор року - 2000» ( ІІІ місце); 
2003 рік - Теплицька О.Ю. - «Викладач року - 2003» ( І місце); 
2006 рік - Висицька С.М. - «Куратор року - 2006» ( ІІ місце); 
2008 рік - Дротік І.О. - «Викладач року - 2008» ( ІІ місце) 
2013 рік – Зозуля Л. О. - «Куратор групи - 2013» (ІІ місце) (додатки Т - Ф). 

Напередодні святкування сімдесятирічного ювілею у 1999 році у 
технікумі було оголошено конкурс серед викладачів, співробітників і 
студентів на створення символіки навчального закладу. В результаті 
колективної праці народився гімн. Слова були написані Меженіною Л.М. 
у співавторстві з Огданською Т.С., Шевченко Д.А., Кузнецовою Н.В. За 
основу музики взятий «Марш трактористів» І. Дунаєвського та 
М. Лебедєва-Кумача в обробці художнього керівника Дем’яненка В.Д. 
Вперше гімн був виконаний на святковій лінійці, присвяченій Дню знань 
1 вересня 1999 року. 

 
 

 
 

ГІМН СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ 
Ми вчимося мріяти і жити, 
Нам натхнення дають учителі. 
Як соколята ладні відлетіти 
Та хліб добра зростити на землі. 

Приспів: 
Розквітай і мужній наш славетний аграрний, 
Є коріння, горіння й мета. 
Найдорожчий, найкращий ти, 
Слов’янський державний, 
Незабутня пора золота. 

Сьогодні ми - аграрії- студенти, а завтра 
День новий – прийде наш час. 
Ми закінчимо цей навчальний заклад 
Та він в душі залишиться у нас. 

Приспів. 
Ми вибираємо собі стежину, 
Межу і поле на усе життя. 
Щоб розділити на усіх хлібину, 
Нагодувати матір і дитя. 

Приспів. 
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ГЕРБ ТЕХНІКУМУ 

 
Для розміщення символіки Гербу технікуму вибрана візантійська 

форма щита, тобто округла. Зображення гербу: на зеленому фоні щита 
стилізовано зображена розкрита книга, на фоні якої показано факел з 
вогнем, терези з двома тарілками: одна блакитного, а інша червоного 
кольору та частина шестерні. Книга обрамлена двома пшеничними 
колосками в перехресті знизу. На зовнішньому оформленні в формі 
кільця блакитного кольору надпис : «ВП «Слов’янський технікум 
Луганського національного аграрного університету». В нижній частині 
кільця завиток паперу з цифрою «1929». 

Символіка гербу: зелений фон щита гербу – символ надії, 
наполегливості в досягненні мети, символ добробуту; книга – символ 
знань; факел – символ вічного пошуку та горіння, естафета поколінь 
аграрної справи; терези – головний елемент міжнародного гербу 
бухгалтерів (дебет і кредит); частина шестерні – головна деталь руху 
механізмів. Зображення обрамлене колосками пшениці. На фоні 
блакитного кільця назва навчального закладу, а в нижній частині кільця 
– стилізований завиток паперу – рік видання розпорядження 
Наркомзему УСРР про заснування навчального закладу, тобто 1929 рік. 
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ПРАПОР ТЕХНІКУМУ 

 

Зображення прапора: прапор має співвідношення ширини до 
довжини  

1:2. Прапор розділено на три горизонтальних рівних за площею 
частини: блакитну, білу та жовту. В центрі прапора розміщено Герб 
технікуму, верхня та нижня частини останнього займають 2/3 ширини 
блакитної та жовтої смуг прапора (по вертикалі). 

Символіка прапора: блакитний колір - символ чистого, мирного 
неба, краси та величі; жовтий - пшеничного поля (кольори державного 
Прапора України). Білий - символ чистоти, порядності, доброти, колір 
чистої дороги майбутніх фахівців. 

Автором ідеї герба і прапора був директор Жнакін В.В., а художнє 
втілення здійснив Решетняк В.В. 

І ось уже на всіх святах навчального закладу майорить прапор 
технікуму, представлено герб, звучить гімн, який з великою гордістю і 
задоволенням виконують студенти та викладачі. 

Цікавим і змістовним було студентське життя після занять. 
Керівництво технікуму приділяло велику увагу розвитку здібностей 
студентів, спонукало до пізнання себе, пробудження і поглиблення 
інтересу до різних галузей культури, стимулювало ініціативу до різних 
видів діяльності, організовувало змістовне дозвілля. Свої таланти 
студенти розвивали та розкривали в різних гуртках художньої, технічної 
творчості, молодіжних клубах, спортивних секціях. На весь Слов’янський 
район «гриміла» художня самодіяльність. Колектив художньої 
самодіяльності викладачів користувався великою популярністю у 
студенства.  
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Хор викладачів відкриває урочистості до 70-річчя технікуму, 1999 рік 

Кожного року самодіяльні студентські колективи отримували 
призи та грамоти. У 1996 році учасники художньої самодіяльності стали 
переможцями фестивалю «Мода міста». 1997 рік – фестиваль 
«Студентський гумор» – І місце, 1998 рік – фестиваль «Студентські 
побажання» – І місце. 

Традицією стало виїжджати з концертами в села району на різні 
свята, до Слов’яногірського шпиталю, брати участь у міських та 
районних заходах.  

Для підтримання спортивної форми, здорового способу життя, 
спортивного вдосконалення були всі умови. Після занять спортсменів 
чекали досвідчені викладачі-наставники – Володимир Миколайович 
Геренюк, Василь Сергійович Бурага. Під їхнім керівництвом на 
спортивних майданчиках, спортивному, тренажерному залах 
гартувались майбутні чемпіони. Працювали секції: легкої атлетики, 
плавання, волейболу, футболу, настільного теннісу, шахів, шашок, 
кульової стрільби, гирьового спорту.  
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Геренюк В. М. (ліворуч) та Бурага В. С. (праворуч) 

Відомими спортсменами технікуму 90-х років були:  
 Андрій Білозьоров – призер змагань СНД 1992 року, кандидат у 

майстри спорту з легкої  атлетики;  
 Валуєв Сергій – бронзовий призер чемпіонату України з боротьби 

дзюдо, майстер спорту, 1994 рік; 
  Шевченко Едуард – чемпіон України серед студентів сільської 

молоді з легкої атлетики, призери Всеукраїнських змагань 1995 
року Мяло Юрій, Горбунова Ірина, Канарська Ірина.  

 
Зліва направо: Шевченко Е., Канарська І., Горбунова І. (перший ряд), 

Мяло Ю. (другий ряд) 
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 Довженко Артем - чемпіон Донецької області, чемпіон України з 
гирьового спорту на першість України серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації; 

 Марина Озерова, Віктор Бондаренко, Світлана Середа, Ольга Ганзера, 
Тетяна Гаврилюк – призери Всеукраїнських дитячо-юнацьких 
змагань сільських спортсменів, 1997 рік; 

 Шепелько Дмитро, Шевченко Михайло зайняли четверті місця на 
першості України серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації в 
змаганнях з гирьового спорту, 1999 рік. 

До хроніки подій 90-х років ввійшли: 
 1990 рік. У Слов’янському технікумі введено посаду заступника 

директора з виховної роботи. Ним став Константиновський С.В.;  
 за 1991 рік підготовлено 329 спортсменів-розрядників, 221 

спортсмен отримав значок ГПО; 
 1991 рік. Трудовий десант студентів-аграріїв (понад 500 чоловік ) 

допомагав господарствам району у збиранні овочів;  

 
Трудовий десант на збиранні врожаю 

 1992 рік. 445 студентів і викладачів взяли участь у проведенні 
«Дня здоров’я»; 

 1993 рік. Працівники учгоспу зібрали рекордний урожай 
соняшника; реалізували насіння соняшника на 15 мільйонів 
карбованців; пшениці одержали по 33 центнери з гектара; 
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 1994 рік. Відбувся фестиваль-конкурс «Пісня – душа народу». У 
їдальні технікуму проходила серія виховних годин «Чайна 
церемонія», проведених Огданською Т.С.; 

 1995 рік. 120 студентів-механіків влітку проходили виробничу 
практику в господарствах Донецької області і допомагали у 
збиранні зернових культур; 

 1996 рік. Клуб «Берегиня» під керівництвом Уварової В.І. ставить 
виставу Т.Г.Шевченка «Наймичка», яка з успіхом дебютувала в 
актовій залі технікуму на українських вечорницях. Циклова комісія 
загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін організувала 
декаду і провела конкурси газет, кросвордів, тематичні олімпіади з 
математики, електротехніки, змагання з волейболу, шашок, 
гірьового спорту, відкрите засідання гуртка з фізики. 
Завершальним заходом став концерт художньї самодіяльності та 
нагородження переможців (додаток Х – Ц). 

 
Підсумки декади підводить голова циклової комісії Бондаренко Т. С. 

 1997 рік. Заявили про себе вокально-інструментальний гурт «Браві 
козаченьки» та вокальний ансамбль «Слов’яночка» (художні 
керівники Дем’яненко В.Д., Кабачек В.М.); 

 1998 рік. Вперше під час вступної кампанії екзамени приймала 
виїзна бригада вчителів середніх шкіл – 12 математиків і 6 
учителів української мови та літератури з Олександрівського та 
Краснолиманського районів; державне замовлення складало 125 
чоловік; 

 1999 рік. На святковій лінійці, присвяченій Дню знань, вперше був 
виконаний гімн технікуму. 
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 1999 рік. Слов’янський державний аграрний технікум у грудні 
відзначив 70-річний ювілей, на який прибули випускники, 
викладачі різних поколінь, колеги з інших навчальних закладів, 
гості. 

2000 – 2014 
2000 рік – початок нового століття. Нові плани, труднощі, 

сподівання, перспективи. В умовах, коли відбувалося реформування 
суб’єктів господарювання, виникала необхідність запровадження нових 
підходів до підготовки спеціалістів. У 2002 році було відкрито нову 
спеціальність по підготовці молодших спеціалістів з кваліфікацією 
«операціоніст з фінансів і кредиту». Відбулося оновлення комп’ютерної 
техніки – в чотирьох комп’ютерних класах навчають майбутніх фахівців, 
які отримують підготовку на сучасному рівні. 

Навчальний процес, підготовку спеціалістів у технікумі 
забезпечують викладачі чотирьох циклових комісій: професійно-
технічної підготовки, професійно-економічної підготовки, 
загальноосвітніх дисциплін та природничої підготовки, гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки. Викладацьку, виховну, навчально-
виробничу діяльність здійснюють досвідчені викладачі. Вони - 
ентузіасти своєї справи. Серед них: 11 викладачів-методистів, 2 – старші 
викладачі, 20 викладачів – спеціалісти вищої категорії та значний 
потенціал молодих, перспективних педагогів. Очолює творчий колектив 
ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного 
університету» з 2009 року Плахова Тетяна Миколаївна - перша жінка-
директор цього навчального закладу. 

 
Плахова Тетяна Миколаївна 
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Педагогічний колектив працює над проблемою якісної теоретичної 
і практичної підготовки студентів у процесі навчання. Під час навчання у 
технікумі закладаються основні особисті якості фахівця, до числа яких 
можна віднести ініціативу, відповідальність, спрямованість до 
новаторських рішень. Для виконання цих завдань викладачі 
вдосконалюють свою майстерність на методичних об’єднаннях 
викладачів Слов’янського технікуму, семінарах, майстер-класах, у 
«Школі вдосконалення педагогічної майстерності», та у «Школі 
молодого викладача». Особлива увага нині звертається на підвищення 
навчальної мотивації студентів щодо самостійної роботи над 
навчальним матеріалом з дисциплін. Студенти забезпечені в цьому 
питанні методичними матеріалами та електронними дидактичними 
ресурсами. На заняттях відпрацьовуються практичні навички майбутніх 
спеціалістів засобами мультимедійних, проектно-творчих, ігрових, 
комп’ютерних  та інших технологій.  

Навчально-методичним центром аграрної освіти щороку 
проводяться конкурси на кращий навчально-методичний матеріал та 
навчальний відео-фільм. Переможцями його були викладачі технікуму 
Назарова Л.В., Висицький С.В., Бойко С.М. (II місце у 2010 році); 
Висицький С.В., Пристінський О.В., Бойко С.М. ( І місце у 2012 році). До 
каталогів кращих конкурсних робіт при НМЦ з 2006 pоку занесені 
роботи викладачів: Назарової Л.В., Балазана О.О., Безуглої І.М., 
Васильєва С.І., Бойка С.М., Висицького С.В., Висицької С.М., Дротік І.О., 
Плахової Т.М., Зозулі Л.О., Камендровської К.В., Карась Г.М., Клочка В.М., 
Меркулової В.О., Островської Т.Є., Проскуніної A.M., Пристінського О.В., 
Ролінської Т.Т., Томашевської Т.Є, Теплицької О.Ю., Шаповалової В.С., 
Шевченко Д.А., Шевченко О.В. 

На базі ВП «Слов’янський технікум Луганського національного 
аграрного університету» з 2000 року постійно проводяться практичні 
семінари для керівників, спеціалістів сільськогосподарських 
підприємств Донецької області. Активну участь у підготовці, проведенні 
лекцій, мультимедійних презентацій, тренінгів цих заходів брали кращі 
викладачі спецдисциплін технікуму: Васильєв С.І., Висицький С.В., 
Балазан О.О., Гребенюк І.С., Плахова Т.М., Жнакін В.В., Карась Г.М., 
Мірошниченко Л.В., Ролінська Т.Т., Панченко О.М., Скребенькова Н.О., 
Шишацька Є.Г. 

Викладачі навчального закладу є учасниками різних конкурсів, що 
проводяться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерством аграрної політики та продовольства України, Навчально-
методичним центром, регіональними методичними об’єднаннями: 

 2007 рік. ІІІ місце у регіональному етапі конкурсу на кращу 
організацію лабораторії «Навчальна бухгалтерія», м. Лубни 
(Мірошниченко Л.В.); 



 70 
 

  2010 рік. ІІ місце у регіональному конкурсі на кращий 
навчально-методичний комплекс з практичного навчання 
спецдисциплін, м. Красноград Харківської області (Томашевська 
Т.Є., Васильєв С.І.); 

 2011 рік. І місце в обласній спартакіаді «Здоров’я» працівників 
аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з бадмінтону, волейболу, 
настільного тенісу, шахів; 

 2012 рік. І місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу на 
кращу методичну розробку з питань організації навчально-
виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, м.Донецьк (Бойко 
С.М., Карась Г.М., Соловар В.В., Теплицька О.Ю.); 

 2012 рік. ІІ місце у регіональному етапі конкурсу на кращу 
організацію лабораторії «Навчальна бухгалтерія», м. Оріхів 
(Карась Г.М., Теплицька О.Ю.); 

Педагогічні надбання, досвід своєї роботи викладачі презентують у 
науково-методичних виданнях. Вони є авторами, співавторами, 
рецензентами статей, навчальних програм:  

№ 
Прізвище, ініціали 

автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

1 Мірошниченко Л.В. 

Фінанси для ВНЗ по 
підготовці молодших 
спеціалістів з 
спеціальностей 5.050111 
«Бухгал-терський облік», 
5.050107 «Економіка 
підприємства», 5.050202 
«Організація вироб-
ництва» 

1998 
Програма НМЦ 
м. Київ 
 

2 Шевченко О.В. 

К проблеме контроля 
речевых умений и 
навыков при обучении 
иностранным языкам 

1998 

Науково-
методичний збірник 
СДПІ, 
м. Слов’янськ 

3 Шевченко О.В. 
О коммуникативном 
подходе в преподавании 
иностранных языков 

1998 

Науково-
методичний збірник 
СДПІ, 
м. Слов’янськ 

 Мірошниченко Л.В. 

Фінанси. Навчальні 
завдання з програмою і 
методичними 
вказівками для 
студентів-заочників ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації з 
спеціальностей 5.050111 
«Бухгалтерський облік», 
5.050107 «Економіка 
підприєм-ства» 

1999 НМЦ, м. Київ 
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№ 
Прізвище, ініціали 

автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

5 Соловар В.В. 
Формування активного 
мислення майбутнього 
фахівця 

1999 

Збірник . 
«Гуманізація 
навчально-вихов-
ного процесу у вищій 
школі», 
м. Слов’янськ 

6 Соловар В.В. 

Послідовність роботи в 
школі і технікумі з 
розвитку мислення на 
уроках історії 

2000 
Журнал «Історія в 
школах України», м. 
Київ 

7 Мірошниченко Л.В. 

Податковий облік. для 
ВНЗ по підготовці 
молодших спеціалістів із 
спеціальності 5.050111 
«Бухгалтерський облік» 

2000 
Програма НМЦ, м. 
Київ 

8 
Мірошниченко Л.В. 
Шевцова В.А. 
Шишацька Є.Г. 

Податковий облік. 2001 
Конспект лекцій. 
НМЦ, м. Київ 

9 Солод Л.С. 

Єдність громадянського і 
національного 
виховання студентської 
молоді: теоретичні 
засади та практика 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 

10 Дерев’янченко Т.М. 

З досвіду роботи з 
профорієнтації та 
адаптації студентів 
заочного відділення 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, м. 
Слов’янськ 

11 Зінкевич Н.М. 
Позаурочна виховна 
робота кабінету 
математики 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 

12 
Карась Г.М. 
Теплицька О.Ю. 

З досвіду проведення 
місячника обліково-
економічних дисциплін 

2002 
Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, Слов’янськ 

13 Назарова Л.В. 

З досвіду організації 
роботи з охорони праці в 
Слов’янському 
державному аграрному 
технікумі 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 

14 
Соловар В.В. 
Левіна В.І. 

З досвіду вивчення та 
впровадження новітніх 
техно-логій навчання в 
Слов’янському 
державному аграрному 
технікумі 
 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 
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№ 
Прізвище, ініціали 

автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

15 Томашевська Т.Є. 

З досвіду проведення 
професійних конкурсів 
на відділенні 
«Механізація с.г.» СДАТ 

2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 

16 Шевченко Д.А. Наші перемоги 2002 

Збірник «Освіта 
Слов’янщини». 
Випуск 1, 
м. Слов’янськ 

17 Томашевська Т.Є. 
Сільськогосподарські 
машини. Лабораторний 
практикум. 

2004 
Вісник СНАУ, 
м. Суми 

18 
Дерев’янченко Т.М. 
Разіна В.І. 

Інноваційні підходи до 
гурткової роботи. 

2004 

Організація 
навчально-виховної 
роботи. НМЦ, 
м.Київ 

19 Томашевська Т.Є. 

Результати досліджень 
властивостей стебел 
кукурудзи і соняшнику 
при перерізанні 

2004 
Вісник СНАУ, 
Вип. 11, 
м. Суми 

20 Назарова Л.В. 

Охорона праці. Програма 
для аграрних ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації зі 
спеціальності 5.091902 
«Механізація с.г.» 

2005 
НМЦ, 
м.Київ 

21 Томашевська Т.Є. 

Сільськогосподарські 
машини. Методичні 
вказівки щодо 
виконання курсової 
роботи. Визначення 
основних параметрів та 
режимів роботи 
причіпного 
культиватора 

2005 
Вісник СНАУ, 
м.Суми 

22 Томашевська Т.Є. 

Сільськогосподарські 
машини. Методичні 
вказівки щодо 
виконання курсової 
роботи. Визначення 
основних параметрів та 
режимів роботи 
начіпного культиватора 

2005 
Вісник СНАУ, 
м.Суми 

23 Плахова Т.М. 

Методичні рекомендації 
щодо підготовки і 
проведення групової 
консультації на заочно-
му відділенні 

2005 НМЦ, м.Київ 
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№ 
Прізвище, ініціали 

автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

24 Плахова Т.М. 

Методичні рекомендації. 
Підготовка та 
проведення оглядових 
лекцій на заочному 
відділенні. 

2006 НМЦ, м.Київ 

25 Соловар В.В. 
Планування та 
організація методичної 
роботи. 

2007 

Організація 
навчально-
методичної роботи, 
вип. 11. НМЦ, м.Київ 

26 Камендровська К.В. 
Моральні цінності 
сучасного студента. 

2007 

Виховна робота в 
технікумах, 
коледжах, вип. 8. 
НМЦ, м.Київ 

27 Назарова Л.В. 
Організація контролю за 
навчально-виховним 
процесом на відділенні. 

2007 

Організація 
навчально-
методичної роботи, 
вип. 10. НМЦ, м.Київ 

28 Сєрокуров М.В. 

Робочий зошит для 
практичних і 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні вимірювання» 
(рецензент) 

2008 

Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні 
вимірювання. НМЦ, 
м.Київ 

29 Соловар В.В. 
Семінари майстер-клас у 
навчанні викладачів 
економічних дисциплін 

2009 

Формування 
професіоналізму 
майбутнього фа-
хівця. Збірник 
статей, тез, допо-
відей учасників 
Всеукраїнської 
науково-практич-ної 
конференції, м. 
Луганськ 

30 
Карась Г.М. 
Теплицька О.Ю. 

Професійне виховання - 
важливий напрям 
виховної роботи в 
навчальному закладі 

2009 

Формування 
професіоналізму 
майбутнього фа-
хівця. Збірник 
статей, тез, допо-
відей учасників 
Всеукраїнської 
науково-практич-ної 
конференції, м. 
Луганськ 
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№ 
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автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

31 Канарська І.С. 

Про ілюстрацію 
виконання алгоритмів 
пошуку остовного 
дерева найменшої ваги 

2010 
Вісник університету 
«Україна», вип. 8, м. 
Київ 

32 Сєрокуров М.В. 

Робочий зошит для 
практичних і 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні вимірювання» 

2010 

Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні 
вимірювання. НМЦ, 
м.Київ 

33 Назарова Л.В. Основи охорони праці 2010 

Програма для 
аграрних ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації. 
НМЦ 

34 Панченко О.М. 
Ремонт машин і 
обладнання 

2010 

Програма для 
аграрних ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації. 
НМЦ, м.Київ 

35 Островська Т.І. 
Інтеграція хімії при 
викладанні інших 
дисциплін 

2011 

Основні тенденції 
розвитку хімічної 
освіти. Матеріали 
науково-
методичного 
семінару, м.Донецьк 

36 Плахова Т.М. 

Правові та економічні 
засади організації і 
функціонування ринку 
земель відповідно до 
проекту Закону України 
«Про ринок земель» 

2011 
Газета «Вести», №34 
(15038), 
м. Слов’янськ 

37 Бойко С.М. 

Машини та обладнання 
для переробки 
сільськогосподарської 
продукції (рецензент) 

2011 

Програма для 
аграрних ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації. 
НМЦ, м.Київ 

38 Дротік І.О. Вища математика 2011 

Програма для 
аграрних ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації. 
НМЦ, м. Київ 
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автора 

Назва друкованих 
науково-

методичнихматеріалів 
Рік Місце видання 

39 Сєрокуров М.В. 

Особливості методичної 
роботи з майстрами 
виробничого навчання 
водінню тракторних 
засобів 

2012 

Научные 
исследования и их 
практическое 
применение. 
Современное 
состояние и пути 
развития. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
м.Одесcа 

40 Меркулова В.О. 

Застосування ігрових 
методів навчання у 
процесі вивчення 
економічних дисциплін 

2012 
Збірник «Професійна 
освіта», м. Київ 

41 Висицька С.М. 

Провідні жанри і 
психологізм «високого» 
англійського роману у 
новітній англійській 
літературі 

2012 

Збірник «Україна в 
контексті 
європейської 
інтеграції: погляд 
майбутніх 
науковців» 
м.Краматорськ 

42 Назарова Л.В. 

Програма. Охорона праці 
в галузі для аграрних 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації із 
спеціальності 
5.10010201 
«Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва» 
 
 

2012 
НМЦ, м. Київ 
 

43 Безугла І.М. 

Застосування 
інформаційних 
технологій у процесі 
проб-лемного навчання 
з фізики у вищому 
навчальному закладі 

2013 

Збірник №38-39 
Проблеми 
інженерно-
педагогічної освіти, 
м. Харків 
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44 Бойко С.М. 

Мінімізація обробітку 
ґрунту як шлях до 
енергозбереження в 
рослинництві 

2013 

Тези доповідей 
учасників XV зльоту 
іменних 
стипендиатів та 
відмінників 
навчання аграрних 
ВНЗ, м. Полтава 

45 Мельникова М.В. 

Здійснення 
комплексного підходу 
при вивченні рідного 
краю та практичне 
застосування стратегії 
геобрендингу території 
при підготовці фахівців 
туристичної галузі 

2014 

Збірник. Можливості 
і проблеми 
інноваційного 
розвитку економіки, 
суспільства, 
особистості. 
Матеріали VІІІ 
науково-практичної 
конференції, 
м. Краматорськ 

46 Соловар В.В. 

Значення краєзнавства 
при вивченні історії 
України у ВНЗ 
І – ІІ рівнів акредитації 

2014 

Збірник. Можливості 
і проблеми 
інноваційного 
розвитку економіки, 
суспільства, 
особистості. 
Матеріали VІІІ 
науково-практичної 
конференції, 
м. Краматорськ 

47 Висицька С.М. 

Організація самостійної 
роботи першокурсників 
у процесі вивчення 
іноземної мови 

2014 

Збірник. Можливості 
і проблеми 
інноваційного 
розвитку економіки, 
суспільства, 
особистості. 
Матеріали VІІІ 
науково-практичної 
конференції, 
м. Краматорськ 

48 
Шевченко О.В., 
Проскуніна А.М. 

Професійно-орієнтоване 
навчання – важлива 
складова підвищення 
ефективності вивчення 
іноземної мови за 
професійним 
спрямуванням 

2014 

Збірник. Можливості 
і проблеми 
інноваційного 
розвитку економіки, 
суспільства, 
особистості. 
Матеріали VІІІ 
науково-практичної 
конференції, 
м. Краматорськ 
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Така робота щодо зростання своєї професійної майстерності є 
яскравим прикладом для студентів. 

Для реалізації себе як особистості, формування організаторських 
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці 
з 2005 року у технікуму діє студентське самоврядування. Його робота 
керується законодавством України, Статутом ВП «Слов’янський 
технікум Луганського національного аграрного університету», 
Положенням про студентське самоврядування у ВП «Слов’янський 
технікум Луганського національного аграрного університету». 
Студентське самоврядування в технікумі - це школа вчинків, 
середовище спілкування та спільної творчої діяльності, яку можна 
здійснювати тільки разом, лише в команді, яка складається з авангарду 
студентства. Виконавчим органом студентського самоврядування є 
Студентська Рада. Для реалізації цих задач створені комісії: «Знання», 
суспільно-корисних справ, культурного відродження, сприяння спорту, 
фінансова, прав захисту студентів, вирішення питань у гуртожитку. Під 
їхнім керівництвом ініціюються та проводяться різноманітні заходи. 
Досвід організації органів студентського самоврядування сприяє 
залученню молоді до співуправління навчальним закладом в сучасних 
умовах демократизації суспільства. Структуру органів самоврядування у 
технікумі можна відобразити за допомогою схеми: 

 
Серед здобутків органів студентського самоврядування багато 

добрих та корисних справ: 
 шефство над дитячим будинком «Топольок» та школою-інтернат 

№2 – озеленення території, збирання канцтоварів для дітей 
(додаток Ч);  
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 участь у акції «Україна – наш дім. Збережемо його!» - 
упорядкування та благоустрій території технікуму, учбового 
господарства, озеленення навчальних аудиторій, лабораторій, 
розчищення лісосмуг, випуск екологічної газети тощо; 

 участь у програмі «Волонтерський рух Донеччини»; 
 благоустрій території зони відпочинку «Староріччя» ріки 

Сіверський Донець; 
  «зелені десанти» до криниці біля села Никонорівка (додаток Ч), 

прибирання та благоустрій території біля пам’ятника Матері та 
Вдові солдата; 

 

Групи 2Б910 та 1Б912 доглядають за пам’ятником  
Матері та Вдові солдата, 2012 рік 

 виступи екологічної агітбригади (додаток Ш); 
 виступи художньої самодіяльності до Дня села Малинівки, 

Рай-Олександрівки, у Святогірському шпиталі для ветеранів війни, 
на різних заходах міста Слов’янська та Слов’янського району 
(додаток Ш); 

 участь у Всеукраїнському конкурсі «Студент року». Його 
учасниками у регіональному турі були студенти: Сердюк Анжеліка 
- 2009 рік, Рипаленко Валерій – 2010 рік, Баранник Михайло – 2011 
рік, Булавіна Юлія - 2012 рік; 

 участь студентів у зльотах іменних стипендіатів та відмінників 
навчання аграрних ВНЗ. Лідерами АПК ХХІ століття від 
ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного 
університету» були представники студентства: 2009 рік – 
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Сухоручко Ілля, 2010 рік – Штанько Світлана, 2011 рік – Рипаленко 
Валерій, 2012 рік – Кузнєцов Артем, 2013 рік – Мартиненко Андрій; 

 організація дозвілля студентів, виставок, щотижневий випуск 
студентських стіннівок та інші культурні заходи; 

 діяльність студентського профспілкового комітету: питання 
заселення в гуртожиток, організація ремонту кімнат, фінансова 
допомога, нагородження студентів під час різних заходів тощо. 

Яскравою сторінкою сучасного періоду історії технікуму є участь у 
Всеукраїнському фестивалі художньої творчості серед колективів 
аграрних вищих навчальних закладів освіти «Софіївські зорі», який було 
започатковано у 2001 році.  

 
Фінальну пісню «Співай, Україно» виконує творчий колектив 

Слов’янського технікуму, соліст – Дем’яненко В. Д., 2001 рік 

Його мета – активізація і популяризація творчої діяльності 
колективів аматорського мистецтва; формування високої культури, 
змістовного проведення дозвілля; підвищення рівня виховної роботи, 
формування художньо-естетичних смаків, виховання національної 
свідомості, сприяння розвитку творчої особистості та індивідуальності; 
зміцнення творчих контактів студентської молоді. Підготовка та 
проведення фестивалю «Софіївські зорі» сприяли:  
 широкій пропаганді і розвитку кращих зразків українського 

мистецтва в усіх його жанрах: академічному (вокал, музика, театр, 
хореографія); естрадно-молодіжному (вокал, музика, танець, 
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пластика); фольклорно-етнографічному (звичаї та обряди, 
ансамбль пісні і танцю, груповий спів, солоспів, народні танці, 
музичення, промисли); 

 зміцненню існуючих та створенню нових аматорських колективів: 
хореографічний ансамбль «Акварель» (керівник Бибка А.О); 
фольклорно-етнографічний гурт «Перевесло» (керівник 
Букіна Л.М.), вокальний ансамбль «Намисто» (керівник 
Ковальова С.В.), театр-студія «Гротеск» (керівник Філіпова Н.Я.); 

 поширенню кращого досвіду в Слов’янському регіоні щодо 
організації вихової роботи за допомогою мистецьких форм і 
засобів. 
Виконавська майстерність колективів, солістів була відзначена 

журі. Так, у 2002 році лауреатами заключного етапу фестивалю в м. 
Умань Черкаської області стали Сергій Стрелін та вокальний ансамбль 
«Слов’яночка» (керівник Кабачек В.М.). 

 
Лауреат фестивалю Сергій Стрелін. Умань, 2002 рік 

У 2004 році лауреатами заключного етапу фестивалю стали сестри-
співачки Марина Трубникова та Світлана Ковальова. Гордістю технікуму 
став ансамбль пісні і танцю під керівництвом Букіної Л.М., який 
представляв традиційний український звичай «Вінчання Свічки», 
отримавши Гран-прі фестивалю «Софіївські зорі» у 2004 році в м.Умань! 
Учасники ансамблю виступили на гала-концерті, а у 2005 році на 
головній сцені країни – у Палаці «Україна». 
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Переможці фестивалю «Софіївські зорі», м. Умань, 2004 рік. 

3 2006 по 2013 рік ансамбль танцю «Акварель», учасник багатьох 
технікумівських та загальноміських заходів, був лауреатом 
регіонального туру «Софіївські зорі». 

 
Хореографічний ансамбль «Акварель», керівник Бибка А.О. 

(другий ряд, праворуч) 
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У 2007 році успішно виступив фольклорно-етнографічний гурт 
«Перевесло». Він вийшов у фінал з обжинковим звичаєм Слобожанщини. 

  
Виступає фольклорно-етнографічний гурт «Перевесло», 2007 рік 

У 2008 році технікум був відзначений Почесною грамотою за 
високий рівень культурно-естетичного виховання студентської молоді, 
активну участь у Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі».  

У 2009 році інструментальний гурт «Браві козаченьки» був 
нагороджений дипломом ІІ ступеня за результатами регіонального 
етапу фестивалю «Софіївські зорі». Лауреатами дипломів ІІ ступеню 
заключного етапу фестивалю у 2010 році стали фольклорно-
етнографічний гурт «Перевесло» та вокальний ансамбль «Намисто» 
(художній керівник Ковальова С.В.). 

 
Вокальний ансамбль «Намисто», зліва направо:  
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Ковальова С., Горбасенко М., Пєшкіна К. 
За вагомий внесок у справу розвитку традицій української 

національної культури, подвижницьку творчість з репрезентації 
унікальних надбань українського народу фольклорно-етнографічний 
гурт «Перевесло» у 2010 році був відзначений грамотою Національної 
Всеукраїнської Музичної Спілки. У 2011 році на регіональному етапі 
фестивалю «Софіївські зорі» посіли перші місця у своїх номінаціях театр-
студія «Гротеск» (режисер-постановник Філіпова Н.Я.) та Горошенко 
Марина у номінації «художнє читання» (режисер-постановник 
Філіпова Н.Я.). 

 
Театр-студія «Гротеск» виступає з інсценованим уривком із п’єси Лесі 

Українки «Лісова пісня», 2011 рік 

Дипломантом ІІ ступеню у 2011 році стала театр-студія «Гротеск» 
за результатами участі у VІІІ регіональному театральному фестивалі «7 
этаж собирает друзей» в номінації «Краща сценографія».  
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Учасники театрального фестивалю «7 этаж собирает друзей» Булавіна 
Ю. (Мавка) та Ібраєв В. (Лукаш) 

У 2013 році 28 березня на базі технікуму відбувся обласний етап ХІІ 
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості «Софіївські зорі» серед 
колективів аграрних ВНЗ. Родзинкою фестивалю став виступ аматорів 
художньої самодіяльності технікуму з фрагментом народного обряду 
Слобожанщини «На Івана, на Купала», представлений фольклорно-
етнографічним гуртом «Перевесло» (худ. керівник Грисенко А.П.). 
Виступ гурту був відзначений дипломом другого ступеня та Почесною 
грамотою Професійної спілки працівників агропромислового комплексу 
України за високу виконавську майстерність та популяризацію кращих 
зразків українського мистецтва. 

 
Виступ гурту «Перевесло», 2013 рік 

Переможцями фестивалю також стали вокальний ансамбль 
«Намисто» та тріо у складі студенток Марини Горошенко, Юлії Булавіної, 
Марини Фесенко. Вони представили Донецьку область на регіональному 
етапі фестивалю у м.Суми, де гурт «Перевесло» зайняв 1 місце. 

У 2010 – 2011 році студенти та співробітники технікуму 
долучилися до Всеукраїнської акції «Схід і Захід разом», яка є свідченням 
духовної єдності народу України. Акція була започаткована в 
Святогірській Свято-Успенській лаврі. Ікона Святогірської Божої Матері 
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та Всеукраїнська рушникова доріжка подорожували по всіх областях 
України, де місцеві майстрині дошивали до Всеукраїнського рушника 
свій рушник. Святині побували у всіх областях, акція завершилася на 
майдані Незалежності 24 серпня 2011 року. В рамках цієї акції вокалісти 
тріо «Намисто» - Горбасенко М., Трубнікова М., Ковальова С. виступили у 
Вінницькій обласній філармонії. 

 
Всеукраїнська акція «Схід і Захід разом», на першому плані Фесенко М. 

(ліворуч) та Булавіна Ю. (праворуч) 

У 2013 році делегації студентів та викладачів пощастило стати 
учасниками та переможцями Всеукраїнського параду вишиванок у м. 
Києві в рамках святкування Дня незалежності України. 

Історичні миттєвості початку ХХІ століття, що пов’язані з історією 
альма- матер: 
 2000 рік – відбувся похід студентів по місцям бойової слави 

Слов'янського району з орієнтуванням на місцевості 
(Шевченко О.В., Баканова Т.В. – керівники);  

 започатковано святкування Дня закоханих в День Святого 
Валентина. Кульмінація свята – шоу-програма про велике кохання 
(артисти-аматори представили сценки про кохання Адама і Єви, 
Отелло і Дездемони, Ромео і Джульєтти);  
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 зайняли VI місце у Всеукраїнських спортивних іграх в м. Вінниця з 
гирьового спорту; спортсмени технікуму брали участь у 
Всеукраїнських легкоатлетичних змаганнях у м. Житомирі та 
посіли почесне ІІІ місце у командному заліку серед 124 команд 
аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Добре виступили 
Черкашенінова Світлана – золота медаль, Ковальов Микола – 
срібна медаль, Куликова Лариса, Пестрюга Ігор – бронзові медалі. 
Команду готували тренери-викладачі Геренюк В.М., Бурага В.С.; 

 учгосп мав кращі показники у районі по надоям молока – 7,1 – 7,3 
кілограма від фуражної корови ( краща доярка – Чехова Н.М.); було 
посіяно 163 га ранніх зернових. 

 2001 рік - 6 вересня під час святкування 325-річчя міста Слов'янськ 
та 58-річниці визволення від німецько-фашистських загарбників 
студенти та співробітники навчального закладу брали активну 
участь у різних заходах: покладаннні квітів до братських могил 
воїнів-визволителів, на виставці «Слов'янськ: час, люди, долі», 
обговоренні книги «Славянск 700 дней и ночей» колишнього 
викладача спецдисциплін Чуйка А.М.;  

 зайняли ІІІ місце в легкоатлетичній естафеті м. Слов’янськ; 
 І місце в області в огляді-конкурсі на кращу організацію 

харчування студентів аграрних ВНЗ;  
 участь у фінальних Всеукраїнських змаганнях з гирьового спорту у 

місті Кам’янець-Подільську. Команда зайняла V місце, а Стьожкін 
Михайло – ІІ місце в особистому заліку та виконав норму КМС;  

 на базі технікуму відбулося обласне методичне об'єднання 
викладачів обліково-економічних дисциплін, на якому було 
представлено досвід роботи педагогів навчального закладу: 
відкрите заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» (викладач 
Шевцова В.А.), відкрите засідання гуртка «Навчальне бюро 
економічного аналізу» (викладач Ворошило В.Л.), гостей 
ознайомили з навчально-методичною базою, новітніми підходами 
в організації навчального процесу (завідуюча відділенням 
«Бухгалтерський облік Шишацька Є.Г.); 

 урожайність ранніх зернових на учбовому господарстві складала 
28 центнерів з гектара; 

 2002 рік – спортсмени-чоловіки зайняли ІІ місце у районних 
змаганнях з баскетболу та І місце з гирьового спорту в міських 
змаганнях; 

 студенти брали участь в обласному конкурсі читців, присвяченому 
Т.Г.Шевченку;  

 на святковій випускній лінійці вручили дипломи 170 випускникам, 
з них – 44 з відзнакою;  

 ранні зернові зібрали з площі 152 гектара. 
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 2003 рік – перші вибори директора технікуму. З чотирьох 
претендентів на посаду директора технікуму (Дзюба М.О., 
Жнакін В.В., Сєрокуров М.В., Шевцов О.Г.) перемогу більшістю 
голосів членів колективу Слов'янського державного аграрного 
технікуму отримав Жнакін В.В.;  

 2004 рік – технікум відзначив свій 75-річний ювілей. Представники 
Міністерства аграрної політики, Навчально-методичного центру 
Немішаєве, органів влади Донецької області, Слов’янського району 
і м. Слов’нська, гості – колишні випускники технікуму вітали 
колектив з знаменною датою; 

 директору технікуму Жнакіну В.В. присвоєно почесне звання 
«Людина року – 2003» у Слов'янському районі; 

 в учгоспі було зібрано хороший урожай ранніх зернових культур на 
площі 170 гектарів. 

 2005 рік – на площі 200 га зібрано і обмолочено ранні зернові, 
урожайність склала 30 ц/га; 

 2006 рік – 23 березня в технікум, під час робочої поїздки по 
Донецькій області, завітав міністр аграрної політики 
Баранівський О.П., який обговорював із студентами перспективи 
розвитку аграрної галузі; 

 2007 рік – зайняли ІІ місце в регіональному турі Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий музей навчального закладу – 2007»; 

 2008 рік – технікум зайняв ІІ місце в обласній студентській 
олімпіаді з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Авраімова Ольга); 

 2009 рік. – у грудні ВП «Слов’янський технікум Луганського НАУ» 
відсвяткував своє 80-річчя. Серед гостей технікуму на цьому святі 
були керівники Слов’янського району, міста Слов’янська, 
керівники фермерських господарств, представники благодійного 
фонду «Спешите делать добро», колеги з навчальних закладів 
міста, випускники різних поколінь, викладачі та студенти. Великій 
групі працівників та викладачів було вручено почесні нагороди: 
«Знак Пошани» - Плаховій Т.М., Сівіріній В.І., Соловар В.В., 
Шевченко О.В.; Знак «Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня» - 
Мірошниченко Л.В., Панченку О.М.; Знак «Відмінник аграрної 
освіти ІІІ ступеня» - Висицькому С.В., Карась Г.М., Назаровій Л.В., 
Проскуніній А.М., Островській Т.І., Теплицькій О.Ю.; Почесна 
грамота Міністерства аграрної політики України – Бутенко В.О., 
Любимій З.П., Сєрокурову М.В., Солод Л.С.  

У технікумі відбулися ще такі події:  
 команда футболістів зайняла ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях 

аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з міні-футболу; 
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 технікум став переможцем в регіональному турі обласного 
конкурсу з домашнього історичного твору під рубрикою «Герої і 
подвиги»; 

 екологічна агітбригада успішно виступила на фестивалі, що був 
присвячений Всесвітньому дню довкілля;  

 
Призери Всеукраїнських змагань з міні-футболу, 2009 рік 

 
Екологічна агітбригада, керівник Островська Т. І. (перший ряд, праворуч) 
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 2010 рік - взяли активну участь в регіональній агропромисловій 

виставці природного землеробства «Семена, удобрения, цветы – 
2010»; посіли ІІІ місце у міському конкурсі малюнка «Основи 
раціонального харчування»; 

 2011 рік – Донецька обласна державна адміністрація нагородила 
колектив технікуму за активну участь у пропаганді здорового 
способу життя; 

 студенти стали лауреатами обласного фестивалю «Мій голос я 
віддаю на захист природи»;  

 отримана перемога в міському конкурсі на кращу правову роботу;  
 за результатами обласних змагань та підсумками 2010-2011 років 

спортивна команда технікуму зайняла перше місце в загальному 
заліку, а на Всеукраїнських змаганях – 19 місце серед аграрних ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації (брали участь більше ста закладів). 

 

 Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу; 
 2012 рік – команда «Аграрій» отримала грамоту за активну участь 

у святковому квесті з нагоди Дня студентів від відділу 
Слов'янської міської ради у справах сім'ї, молоді, фізичної культури 
та спорту; 

 2013 рік – студентці відділення «Бухгалтерський облік і фінанси» 
Одаріковій Наталії було вручено диплом і першу премію 
ім. Аврамова В.В. – відомого професіонала банківської справи; 

 колектив технікуму брав активну участь у регіональній виставці 
«Насіння, добрива, квіти». Викладачі Островська Т.І., Ролінська Т.Т. 



 90 
 

запропонували відвідувачам виставки майстер-клас «Флористика» 
з штучних та природних екологічно чистих матеріалів.  

 - спортивна команда викладачів технікуму посіла перше місце в 
обласній спартакіаді і була лідером Всеукраїнських спортивних 
змагань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації серед аграрних закладів освіти 
у місті Мелітополі. У фінальних змаганнях у місті Глухові команда 
посіла ІІ місце. На цих змаганнях з шахів, настільного тенісу, 
бадмінтону, волейболу технікум представляли викладачі-
спортсмени: Крилевський М.В., Іванчук В.В., Васильєв С.І., 
Авраімова Н.С., Васильєв О. С., Пристінський О.В. 

За результатами огляду-конкурсу на кращий методичний матеріал 
та навчальний відеофільм серед аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
педагогічний колектив має гарні результати: 
 І місце - навчальний відеофільм «Технологія й організація робіт з 

виробництва озимої пшениці» (Бойко С.М., Висицький С.В., 
Пристінський О.М., Шевченко Д.А.); 

 І місце – науково-методична розробка «Моніторинг та оцінка 
якості навчання студентів» (Плахова Т.М., Бойко С.М., 
Теплицька О.Ю., Карась Г.М.); 

 ІІІ місце – електронний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних 
матеріалів» (Безугла І.М., Бойко С.М.) 

До каталогу кращих конкурсних робіт Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, ВСП НМЦ аграрної освіти 
«Навчально-методичний центр» занесено наступні роботи, що 
представляють наробки, педагогічний досвід викладачів технікуму: 
 Технологія й організація робіт з виробництва озимої пшениці. 

Бойко С.М., Висицький С.В., Пристінський О.М., Шевченко Д.А.; 
 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. 

Електронні методичні матеріали для самостійного вивчення 
дисципліни. Безугла І.М., Бойко С.М.; 

 Основи тваринництва. Електронні методичні матеріали для 
самостійного вивчення дисципліни. Ролінська Т.Т. 

 Методичні рекомендації до створення робочого зошита з 
ознайомлювальної практики. Томашевська Т.Є., Балазан О.О.. 
Ролінська Т.Т.; 

 Вища математика. Робочий зошит. Дротік І.О., Македонська Г.В.; 
 Основи охорони праці. Методичні рекомендації та навчальні 

завдання. Назарова Л.В., Бойко С.М.; 
 Інформаційні системи і технології в обліку. Шаповалова В.С., 

Зозуля Л.О. 
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У березні 2013 року завідувач відділенням «Бухгалтерський облік 
та фінанси» Теплицька О.Ю. та методист Соловар В.В. провели майстер-
клас при ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» на 
тему: «Формування креативного педагога як необхідна умова реалізації 
інновацій та інтенсивних технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації». 

Колектив ВП «Слов’янський технікум Луганського НАУ» за вагомий 
внесок в національну економіку, науку, культуру нагороджений 
Дипломом за участь у Всеукраїнському проекті «Україна аграрна. Лідери 
галузі». 

У квітні в технікумі проведено цикл заходів до Великодня: 
студенти брали участь у майстер-класі з виготовлення писанок в с. 
Прелесному, де їм розкрили таємниці писанкарства, познайомили з 
символікою орнаментів; проведено виховні години на тему «Котилася 
писаночка»; пройшла виставка писанок, виготовлених студентами. 

 
Майстер-клас по виготовленню писанок в с. Прелесне, 2013 рік 

(Група 1Б913) 

У 2014 році педагогічний колектив працював над навчально-
методичною проблемою: «Формування креативного педагога як необ-
хідна умова реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання». В 
методичній роботі використовувались інноваційні форми роботи: пре-
зентації, майстер-класи, тренінги, робота творчих груп, колективні тво-
рчі справи, методичні фестивалі, панорами педагогічних ідей.  
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Цей рік запам’ятався у технікумі такими подіями та заходами: 
 у лютому-березні проведено низку заходів до 200-річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка; 

 
Студентська конференція до 200-річчя Т.Г. Шевченка, 2014 рік 

 пройшов обласний семінар з навчання спеціалістів 
агропромислового комплексу Донецької області на тему: 
«Енергозберігаючі технології», в якому активну участь брали 
викладачі технічних спецдисциплін; 

 проведено серію відкритих занять з інноваційних технологій 
навчання в нетрадиційних формах з креативними підходами до 
вирішення навчальних задач: (Македонська Г.В., Дротік І.О. –
інтегроване заняття з математики та інформатики; 
Чергинський А.Г. – практичне заняття з ВСТВ; Висицький С.В., 
Пристінський О.В., Бойко С.М. - консультація з курсового 
проектування; Мірошниченко Л.В. – лекція з застосуванням 
мультимедійних засобів навчання з економічних дисциплін; 
Панченко О.М. – відпрацювання практичних навичок майбутніх 
техніків-механіків на практиці з дисципліни «Технічний сервіс в 
АПК» та інші); 

 за проектом викладачів створений навчальний готель з метою 
відпрацювання практичних компетенцій майбутніх фахівців з 
туристичного обслуговування; 

 відкрито нову спеціальність «Оціночна діяльність». 

 



 93 
 

Невичерпним джерелом інформації для навчально-виховного 
процесу залишається бібліотека. Найголовніша цінність і найдорожчий 
скарб її – бібліотечний фонд в кількості 665875 примірників різних 
джерел. Фонд періодичних видань складає 27 назв часописів, що 
надходять щомісячно. Серед них фахові видання: «Аграрний тиждень. 
Україна», «Баланс – бюджет», «Все про бухгалтерський облік», 
«Економіка АПК», «Пропозиція», «Техніка та технології АПК», «Фінанси 
України» та інші. Бібліотека технікуму на сучасному етапі працює над: 
 формуванням універсального бібліотечного фонду на основі 

навчальних планів; 
 оптимізацією довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів та інформаційного забезпечення навчально-
виховного процесу; 

 вихованням у студентів основ інформаційної культури та культури 
самостійної роботи з книгою; електронними ресурсами; 

 упровадженням сучасних інформаційно-комунікативних, 
бібліотечних технологій популяризації літератури. 

Працівники бібліотеки здійснюють вирішення завдань через 
поєднання інформаційної, бібліографічної та масової роботи. 
Інформаційне забезпечення користувачів включає: 
 бібліографічні тематичні огляди; 
 презентації книг; 
 картотеки: «На допомогу куратору групи»; «Новини педагогічної 

літератури» тощо; 
 створення інформаційних списків: «Зверніть увагу!», «Нові 

надходження» та інші; 
 постійні виставки «Новинки літератури». 

       
Виставка «Новинки літератури. Завідувач бібліотекою Любима З. П. 
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ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ» має багаторічні, плідні, творчі 
стосунки з Луганським національним аграрним університетом, 
Харківським національним аграрним університетом імені В.Докучаєва, 
Харківським національним технічним університетом сільського 
господарства імені Петра Василенка, Сумським національним аграрним 
університетом.  

Виконуючи заходи з реалізації розвитку національної освіти на 
2002 – 2004 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 19.08.2002 р., керуючись законом України Про вищу освіту, з метою 
розширення можливостей громадян для отримання вищої освіти на базі 
технікуму в 2002 році було створено навчально–консультаційний пункт 
Сумського національного аграрного університету із спеціальностей: 
«Механізація сільського господарства», «Облік і аудит». Першим керів-
ником НКП було призначено завідуючу заочним відділенням 
Плахову Т.М.  

У 2007 році з ініціативи ректора Луганського національного аграр-
ного університету Ткаченко В.Г., підтриманої педагогічним колективом, 
технікум реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ. На ба-
зі навчального закладу Відокремлений підрозділ «Слов’янський техні-
кум Луганського НАУ» відкрито НКП. Успішне працевлаштування, про-
фесійна грамотність випускників є свідченням відповідальності колек-
тиву ЛНАУ, адміністрації технікуму щодо якості підготовки кваліфікова-
них спеціалістів. 

 
Головний корпус Луганського НАУ 

Особлива сторінка біографії технікуму – це заочне відділення, 
якому виповнилося більше піввіку. Для історії це термін невеликий, а 
для навчального закладу – пора розквіту. 
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З другої половини 50-х років швидкими темпами почало 
розвиватись сільськогосподарське виробництво. З кожним роком 
держава постачала сільському господарству все більше техніки. 
Удосконалювалася її конструкція, технічне обслуговування, ремонт. 
Необхідність підвищення кваліфікації працівників сільського 
господарства, де працювали практики, вимагала підготовки, 
перепідготовки спеціалістів без відриву від виробництва.Саме тому за 
Наказом Міністерства сільського господарства УРСР за № 714 від 31 
липня 1959 року відкривається заочне відділення із спеціальності 
«Механізація сільського господарства». Організаційна та навчально-
методична робота з організації роботи відділення по підготовці 
спеціалістів була покладена на Кисіля І.П. – заступника директора з 
виробництва. На посаду першого завідувача заочного відділення було 
призначено Козлову Л.П. В 1960 році заочне відділення поповнилося 
новою спеціальністю – «Бухгалтерський облік». Із Великоанадольського 
технікуму було переведено на навчання 307 студентів. Заочне 
відділення перетворилося на справжню кузню сільськогосподарських 
кадрів середньої ланки.  

За свою багаторічну історію заочне відділення очолювали: 
Пригорницький П.П. (1960–1964 рр.); Семибаламут Р.І. (1964–1972 рр.); 
Яговець В.І. (1972–1973 рр.); Лубенець Н.І. (1973–1984 рр.); Шостак Н.С. 
(1984–1985 рр.); Шкіра В.Я. (1985–1999 рр.); Плахова Т.М.(1999–2009 
рр.); Проскуніна А.М. - з 2009 року. 

Студенти заочного відділення нарівні із студентами денного 
відділення брали участь у впорядкуванні території технікуму, у 
будівництві нового учбового корпусу, автотракторної лабораторії, 
спортивної зали тощо. 

Діяльність заочної освіти в технікумі сьогодні орієнтується на 
формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 
постійного оновлення професійних знань у зв’язку зі швидкою зміною 
засобів виробництва, суспільних потреб, специфіки роботи випускників 
в умовах сучасних економічних відносин. 

Багато колишніх випускників технікуму пов’язали свою долю з 
рідною «альма-матер». Більшість з них розпочинали трудовий шлях 
лаборантами, майстрами виробничого навчання. В процесі становлення 
педагоги досягли значних результатів у науково-методичній, 
навчально-виховній роботі з студентами, високої майстерності. Багато 
колишніх випускників технікуму стали його викладачами, очолили різні 
підрозділи: Плахова Т.М. – директор, Сєрокуров М.В. - заступник 
директора з виробничого навчання, Лимар Г.О. – заступник директора з 
адміністративно-господарчої частини, Карась Г.М., Разіна В.І., Меркулова 
В.О., Зозуля Л.О., Шаповалова В.С., Хаблак В.О. – викладачі циклової 
комісії професійно-економічної підготовки, Бойко С.М., Васильєв С.І., 
Васильєв О.С., Бондаренко І.П., Панченко О.М., Висицький С.В., 
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Пристінський О.В. – викладачі циклової комісії професійно-технічної 
підготовки, Дем’яненко В.Д. – викладач циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін, Теплицька О.Ю. – завідувач відділенням, 
Цукурова В.Н. – диспетчер (додаток Щ). 

 
Випускниця технікуму, диспетчер Цукурова В. Н. 

Сьогодні Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум 
Луганського національного аграрного університету» - це потужний 
центр підготовки спеціалістів міста Слов’янська, Слов’янського району і 
Донбасу в цілому. Багатий досвід підготовки спеціалістів, достатня 
матеріально-технічна база, висококваліфікований педагогічний 
колектив дозволяють готувати конкурентноспроможних фахівців на 
ринку праці. 

 
Педагогічний колектив Відокремленого підрозділу «Слов’янський 
технікум Луганського національного аграрного університету» 
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6. ГОРДІСТЬ ТЕХНІКУМУ – ЙОГО ВИПУСКНИКИ 

Технікум пишається своїми випускниками. Багато з них займали 
або займають відповідальні посади, очолюють фермерські господарства. 
Серед випускників є науковці. Колишні випускники технікуму за трудові 
досягнення були відзначені урядовими нагородами. Багато керівників 
різних установ, підрозділів, викладачів, спеціалістів сільського 
господарства області, району свій перший крок до кар’єри зробили в 
стінах технікуму. 

В різний час його закінчили Герої Соціалістичної праці: 
Куликова К.Г., Стецюра М.М. 

Нагороджені орденами Леніна: Грязєв В.В. - голова колгоспу імені 
Калініна М.І. Єнакієвського району, Белицький І.Р. - директор радгоспу 
«Авдієвський», Стецюра М.М. - голова колгоспу ім. Леніна Артемівського 
району Донецької області; Шатровський Л.С. - директор радгоспу 
«Веселий» м. Краматорськ Донецької області. 

Серед випускників технікуму є науковці: Бесєдін С.О., Лебедь В.М., 
Мечетний М.С., механік-винахідник Штельмах С.Ф. 

Про випускників технікуму розповідають їх біографічні сторінки. 

Бєлоконов Петро Іванович народився 
02.09.1975 року в селищі міського типу Ялта 
Першотравневого району Донецької області. 
Після закінчення загальноосвітньої школи 
навчався в Слов’янському радгосп-технікумі на 
відділенні «Механізація сільського господарст-
ва». Після закінчення технікуму з 1993 по 1994 
рік працював механізатором колективного сіль-
ськогосподарського підприємства «Промінь» 
Слов’янського району Донецької області. 1994 – 
1997 роки – студент Харківського державного 
технічного університету сільського 

господарства. 2003 – 2005 роки молодий спеціаліст очолив фермерське 
господарство «Корал» Слов’янського району Донецької області. У 2005 
році Петро Іванович став слухачем Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління. З 2005 року займав посаду першого 
заступника голови Слов’янської райдержадміністрації. З 2009 по 2014 
роки займав посаду  голови Слов’янської райдержадміністрації. 
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Бєлєнька Ольга Миколаївна навчалася у 
Слов’янському сільськогосподарському техні-
кумі з 1984 по 1987 рік на відділенні 
«Бухгалтерський облік». Навчання продовжила 
у Харківському державному аграрному 
університеті. Після його закінчення у 1991 році 
працювала головним бухгалтером у колгоспі 
імені Комінтерна Слов’янського району. З 1992 
по 2004 рік займала посади: головний 
податковий інспектор, начальник відділу 
аудиту юридичних осіб, головний ревізор, 
начальник групи ревізії та перевірок 
контрольно-ревізійного відділу м. Слов’янська, 

бухгалтер ДП «Агрофірма» «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядько».  
 

Бойко Григорій Федорович – один з 
кращих механізаторів Донеччини 70 – 80-х років. 
Працював трактористом, комбайнером, 
помічником бригадира тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоазовського 
району Донецької області. За високі показники з 
вирощення та збирання сільськогосподарських 
культур був нагороджений урядовими наго-
родами: медаль «За доблесный труд» (1970 р.), 
орден «Знак Пошани» (1972 р.), Орден 
Трудового Червоного Прапора (1977 р.), знак 
«Ударник девятой пятилетки» (1975 р.). Також 

був нагороджений іншими відзнаками: срібною медаллю ВДНГ СРСР, 
знаками «Переможець соціалістичного змагання 1975 року» та 
«Переможець соціалістичного змагання 1978 року». Григорій Федорович 
брав активну участь у житті с. Червоноармійське, мав великий 
авторитет серед односельців. 

 
Бублик Микола Васильович народився 

04.01.1949 року в селищі Черкаське 
Слов’янського району Донецької області. З 1964 
по 1968 рік навчався в Слов’янському 
сільськогосподарському технікумі на відділенні 
«Механізація сільського господарства». Після 
служби в армії з 1970 по 1975 рік працював у 
Слов’янському районному відділенні 
«Сільгосптехніка» на різних посадах: слюсар, 
механік, інженер з експлуатації автогаража. В 
1976 році працював майстром Слов’янської СТО. 
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1976 – 1979 роки – старший інженер з безпеки руху в Слов’янській 
спецавтобазі №0403. З 1979 по 1986 рік Микола Васильович працював 
головним спеціалістом з охорони праці та техніки безпеки. В 1991 – 1992 
роках був інженером з електрифікації та охорони праці в 
Агропромисловому об’єднанні «Слов’янське». В 1986 – 2000 роках він 
був головним спеціалістом з охорони праці, головним інженером 
управління сільського господарства в районному агропромисловому 
об’єднанні управління сільського господарства та продовольства 
Слов’янської райдержадміністрації. 

З 2000 по 2011 роки Бублик М.В. займав посаду начальника 
управління сільського господарства та продовольства Слов’янської 
райдержадміністрації.  

Бутенко Віра Олексіївна народилась 
18.04.1938 року в місті Комсомольське 
Старобішевського району Донецької області. 
Навчалася у Старобішевській школі, яку 
закінчила у 1956 році. У 1961 році стала 
студенткою Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму відділення 
«Бухгалтерський облік». Після закінчення 
технікуму адміністрація запропонувала їй 
посаду бухгалтера в навчальному 
господарстві. Все своє трудове життя Віра 
Олексіївна пов’язала з учбовим 
господарством, у якому працювала до 2010 

року на посаді бухгалтера, головного бухгалтера. За сумлінну працю 
відмічена багатьма подяками, грамотами. У 1984 році нагороджена 
медаллю «Ветеран праці».  
 

Висицький Сергій Володимирович 
народився 15.01.1961 року у м. Краматорську 
Донецької області. Після закінчення 8 класів 
Слов’янської середньої школи №18 поступив 
на навчання до Слов’янського сільсько-
господарського технікуму на відділення 
«Механізація сільського господарства». Після 
закінчення технікуму навчання продовжив у 
1980 році в Харківському інституті 
механізації і електрифікації сільського 
господарства і отримав у 1985 році 
спеціальність інженер-механік. Працював 
інженером МТФ, ведучим інженером. В 1988 
році прийнятий на посаду лаборанта до 
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Слов’янського сільськогосподарського технікуму. У 1997 році закінчив 
педагогічний факультет Київського Національного аграрного 
університету. Висококласний спеціаліст, користується авторитетом у 
колективі. Сергій Володимирович – спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист, нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 
ступеня». Займав посади: методиста заочного відділення, завідуючого 
заочного відділення. Він багато років очолював роботу комісії 
професійно-технічної підготовки. З 2010 по 2013 рік працював 
завідувачем відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агопромислового виробництва».  

 
Горобець Григорій Анатолійович народився 
17.04.1949 року в селищі Билбасівка 
Слов’янського району Донецької області. З 
1966 року працював токарем на 
Новокраматорському машинобудівному 
заводі. В 1976 році закінчив навчання на 
відділенні «Механізація сільського 
господарства» у Слов’янському сільсько-
господарському технікумі. 1976 – 1978 рр. – 
служба в лавах Радянської Армії і повернення 
на роботу до заводу.З 1979 по 1984 рік 
Григорій Анатолійович працював у 

Слов’янському об’єднанні «Райсільгосптехніка» на посадах: інженер, 
головний інженер об’єднання. В 1984 році закінчив Харківський 
інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Після 
закінчення вищого навчального закладу працював завідуючим гаражем, 
бригадиром тракторної бригади в колгоспі імені Мічуріна Слов’янського 
району. З 1984 року був призначений головним інженером управління 
сільського господарства Слов’янського району. 1986 – 1992 рр. – 
заступник голови ради АПО «Слов’янське», голова ради АПО та 
начальник управління сільського господарства Слов’янського 
райвиконкому. 

У 1992 році Указом Президента України був призначений 
представником Президента України по Слов’янському району, а потім 
головою райдержадміністрації. Горобець Г.А. неодноразово обирався 
депутатом районної ради.  

У 1999 році Горобцю Г.А. присвоєне звання  «Заслужений 
працівник сільського господарства України». 
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Гірчак В’ячеслав Іванович народився 
в селі Маркове Костянтинівського району 
Донецької області. У 1963 році закінчив з 
відзнакою Марківську восьмирічну школу. В 
1963 – 1966 роках навчався у Слов’янському 
сільськогосподарському технікумі на 
відділенні «Бухгалтерський облік». Під час 
навчання проявив себе свідомим студентом, 
брав активну участь у громадському та 
спортивному житті технікуму, очолював 
комсомольську організацію. Був 
відмінником навчання і закінчив 
навчальний заклад з відзнакою. Далі 
продовжив навчання у Харківському 

сільськогосподарському інституті імені В.В.Докучаєва. Після закінчення 
вищого навчального закладу працював бухгалтером, головним 
бухгалтером в одному з колгоспів Сумської області. В 1971 – 1975 роках 
був головним бухгалтерим радгоспу імені Артема Артемівського району 
Донецької області. З 1985 року – головний бухгалтер управління 
сільського господарства Донецької області. В 1997 – 2004 роках 
перебував на посаді першого заступника начальника управління 
аграрної політики Донецької області. 

Громова Надія Іванівна народилася 
14.11.1956 року в с. Петрівське 
Волноваського району Донецької області. З 
1972 по 1975 рік навчалася в Слов’янському 
сільськогосподарському технікумі за 
спеціальностю «Бухгалтерський облік», 
закінчила його з відзнакою. Без відриву від 
виробництва здобула вищу освіту у 
Донецькому державному університеті (1980 
рік). Працювала на посадах економіста, 
бухгалтера. З 1994 року і до виходу на пенсію 
займала посаду головного бухгалтера 
Волноваського управління сільського 

господарства. За сумлінну працю нагороджена грамотами Донецької 
обласної адміністрації, Міністерства сільського господарства УРСР. 
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Жнакін Володимир Володимирович 
народився 17.09.1974 року у с. Никонорівка 
Слов’янського району. Після закінчення 
Слов’янської СШ №12 у 1993 році поступив 
на навчання до Слов’янського радгосп-
технікуму на спеціальність «Механізація 
сільського господарства». З 1993 по 1996 рік 
продовжив навчання по спеціальності у 
Харківському державному технічному 
університеті сільського господарства. Після 
закінчення вищого навчального закладу 
працював інженером по експлуатації та 
ремонту МТП у ДП «Агрофірма» «Шахтар» ОП 
«Шахта імені О.Ф.Засядько». З 1999 по 2002 

рік перебував на посадах: інженер фірми «Гран», директор філії 
«Агроснаб» ДП «Агрофірма» «Шахтар» ОП «Шахта імені О.Ф.Засядько». З 
2002 року очолює фермерське господарство «Поляна» Слов’янського 
району. 

 
Іванов Віктор Петрович народився в 

1938 році в с. Полкове Волноваського району 
Донецької області. Працював механізатором, 
бригадиром тракторної бригади колгоспу 
імені Леніна Волноваського району. За 
досягнення у праці був нагороджений 
медаллю «За трудовую доблесть» (1973 р.), 
орденом Трудової Слави ІІІ ступеня (1975 р.), 
знаком «Переможець соціалістичного 
змагання 1975 року». Тракторна бригада під 
керівництвом Віктора Петровича неодно-
разово перемагала в соціалістичному 
змаганні з підготовки техніки до сільсько-
господарських робіт у Волноваському районі 
та Донецькій області. 
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Ковальов Володимир Іванович у 

70-80-і роки працював механізатором 
колгоспу імені Леніна Добропільського 
району Донецької області. Він 
вдосконалював свою майстерність, 
здобуваючі знання без відриву від 
виробництва у Слов'янському сільського-
сподарському технікумі за спеціальністю 
«Механізація сільського господарства». 
Дипломну роботу захистив на «відмінно». 
У 1980 році його стаж роботи складав 26 
років. За високі показники у роботі він був 
нагороджений трудовими нагородами, 
вища з них – орден Трудового Червоного 
Прапора. В одній з характеристик 

керівництва колгоспу говорилось: «Ковальов В.І. на тракторі Т-150 за 
1980 рік обробив 2040 га площі зернових ( за планом – 1950 га ). Середня 
врожайність склала 34, 5 га (за планом – 28, 3 ц)». 

 
Куликова Катерина Григорівна 

була студенткою Червонопахарського 
технікуму з 1947 по 1950 рік. Отримала 
диплом за спеціальностю «Плодоовочів-
ництво». Вона працювала на різних 
ділянках роботи – від рядового 
працівника до начальника інспектури 
держкомісії з сортовипробування культур 
для сільського господарства Донецької 
області. Куликова К.Г. була призначена 
секретарем Костянтинівського РК КПУ. У 
1971 році Катерину Григорівну за видатні 
успіхи в розвитку сільськогосподарського 
виробництва, виконання п’ятирічних 
планів, планів продажу державі продуктів 
землеробства та тваринництва було 
відзначено вищою трудовою нагородою – 

Герой Соціалістичної Праці. 
Як випускниця навчального закладу вона була присутня на 

зустрічі випускників 1950-го року випуску у Слов’янському 
сільськогосподарському технікумі. У 1999 році делегація представників 
технікуму зустрічалась із своєю колишньою випускницею, яка 
поділилась спогадами про навчання та трудовий шлях. 
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Куренна Лариса Василівна 
народилася 12.02.1956 року у місті 
Слов’янську. Після закінчення 
Слов’янської СШ №8 у 1973 році 
поступила на навчання до Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму, який 
закінчила з відзнакою. Вищу освіту 
отримала у Харківському сільсько-
господарському інституті імені 
В.В.Докучаєва. По закінченню вищого 
навчального закладу працювала на 
посадах економіста, старшого економіста 
Слов’янської «Сільгосптехніки». 20 років 
(з 1989 року) працювала старшим 
економістом у Слов’янському бюро з 
працевлаштування. Ларису Василівну 

призначили на посаду директора цієї установи, де вона працювала до 
виходу на пенсію. За сумлінну працю відзначена: подяками, грамотами 
Міністерства праці та соціальної політики України, Донецької обласної 
Ради, Донецького обласного центру зайнятості, Слов’янської міської 
ради, Слов’янської райдержадміністрації. У 2010 році Куренна Л.В. 
отримала «Почесну відзнаку за бездоганну службу» від Міністерства 
праці та соціальної політики України. 

Лебедь Віктор Миколайович 
народився 03.09 1953 року в с. Юріївка 
Добропільського району Донецької 
області. В 1970 році закінчив Шиловську 
середню школу і поступив на навчання до 
Слов’янського сільськогосподарського 
технікуму на відділення  «Механізація 
сільського господарства». Після закінчення 
навчального закладу працював на посаді 
інженера з техніки безпеки в колгоспі імені 
Жданова Добропільського району. Потім 
служив у лавах Радянської Армії. В 1975 
році став студентом Ворошиловградського 
сільськогосподарського інституту. Був 

активним у громадській роботі. Після закінчення вищого навчального 
закладу у 1980 році отримав спеціальність інженера-механіка. Віктора 
Миколайовича залишили працювати в інституті секретарем комітету 
комсомолу. З 1981 року займав посаду молодшого наукового 
співробітника науково-дослідної лабораторії кафедри управління. 
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Заочно навчався в аспірантурі. У 1987 році захистив дисертацію, став 
кандидатом економічних наук. 

У 1989 році став старшим науковим співробітником, а згодом - 
завідувачем науково - дослідною лабораторією управління сільського 
господарства, був доцентом кафедри з безпеки життєдіяльності. У 2002 
році Лебедь В.М. переведений на посаду директора Луганського 
відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств. Він має 
більше 20 наукових робіт.  

Макогон Любов Володимирів-на 
народилася 17.06.1957 року в Слов’янську. 
У 1973 році поступила до Слов’янського 
сільсько-господарського технікуму на 
відділення «Бухгалтерський облік». Після 
закінчення навчального закладу з 1976 
року працювала на посаді бухгалтера в 
різних підприємствах та здобувала вищу 
освіту в Харківському сільськогосподарсь-
кому інституті імені В.В. Докучаєва. У 1982 
– 1885 роках була головним економістом з 
праці і заробітної плати радгоспу імені 
Т.Шевченка Слов’янського району. З 1985 
по 1994 роки займала посади: старший 
бухгалтер-ревізор управління сільського 

господарства, ведучий спеціаліст-ревізор по сільськогосподарським 
підприємствам району, інспектор комітету народного контролю, 
уповноважена Донецького управління Пенсійного фонду України, 
головний інспектор Слов’янського районного відділу Донецького 
обласного управління Пенсійного фонду України. В 1994 призначена 
начальником Слов’янського районного відділу Донецької області 
Пенсійного фонду України. З 2000 року і до цього часу займає посаду 
керівника апарату Слов’янської райдержадміністрації. 

 
Мечетний Микола Степанович 

народився в с. Луганське Дебальцевського 
району Донецької області. В 1941 році 
закінчив сім класів у м. Дебальцево. Після 
звільнення Донбасу від німецько-
фашистської окупації у 1943 році був 
призваний до лав Радянської армії. Микола 
Степанович брав участь у боях на 
північному фронті. У 1944 році був 
поранений, контужений і відправлений до 
шпиталю в м. Ленінград. В 1945 році 
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воював на Далекому Сході проти японських імперіалістів. Нагороджений 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» та 
іншими. 

Після закінчення війни колишній фронтовик поступив на навчання 
в Червонопахарський сільськогосподарський технікум і закінчив його у 
1950 році за спеціальністю «молодший агроном з плодоовочівництва по 
спеціальності агромеліорація». Працював в різних організаціях на 
посадах: майстра лісокультур, інженера по розсадникам та озелененню, 
інженера-меліоратора, старшого інженера з лісонасаджень. З 1958 року 
Микола Степанович став працювати агрономом в навчально-
дослідницькому господарстві Луганського сільськогосподарського 
інституту і одночасно здобувати вищу освіту з спеціальності вченого 
агронома. З 1959 по 1963 рік навчався в аспірантурі Харківського 
сільськогосподарського інституту на кафедрі селекції і насінництва. З 
1962 по 1967 рік Мечетний М.С. працював у Луганському державному 
педагогічному інституті імені Т.Шевченка на посадах: асистента, 
старшого викладача, доцента кафедри «Основи сільськогосподарського 
виробництва». У 1963 році Микола Степанович успішно захистив 
кандидатську дисертацію. В 1967 році він отримав пропозицію і 
перейшов до Луганського сільськогосподарського інституту на посаду 
проректора з навчальної і наукової роботи. В зв’язку з погіршенням 
здоров’я в 1970 року залишив посаду проректора і перейшов на посаду 
доцента кафедри селекції і захисту рослин. З 1985 року і до виходу на 
пенсію займав посаду декана агрономічного факультету. 

Вісімнадцять років вчений-селекціонер на громадських засадах 
очолював обласне товариство селекціонерів і генетиків імені Вавілова. 
На ІІІ з’їзді селекціонерів і генетиків був обраний членом ради цього 
товариства. Він брав участь у різних наукових конференціях, форумах, 
міжнародних конгресах. Став почесним членом Українського товариства 
селекціонерів і генетиків імені Вавілова з врученням диплома і медалі 
імені Вавілова. 

Діяльність Мечетного М. С. висвітлена в праці «Вчені-аграрії 
Луганщини». 

Ножка Василь Григорович 
народився в селі Маяки Слов’янського 
району у багатодітній родині колгоспників. 
У важкі повоєнні роки навчався в школі і 
допомагав батькам по господарству. В 1951 
році був призваний на службу до лав 
Радянської армії. Після демобілізації 
працював у рідному колгоспі «Україна» 
обліковцем, механізатором. Керівництво 
колгоспу направляє його на навчання до 
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Слов’янського сільськогосподарського тех-нікуму. У 1969 році він став 
спеціалістом – техніком-механіком. Невдовзі Ножку В.Г. призначають 
бригадиром тракторної бригади відділення колгоспу «Україна» в с. 
Маяки. З 1973 року він стає управляючим господарством у рідному 
колгоспі. В середині 70-х років колгосп «Україна» зібрав рекордні врожаї 
зернових. Василь Григорович був нагороджений поїздкою до м.Москви 
на ВДНГ. У 1977 році йому вручена нагорода - орден Трудового 
Червоного Прапора. 

 
Онопченко Анатолій Михайлович 

був бригадиром бригади по зрошенню та 
заготівлі кормів для худоби колгоспу імені 
Леніна Артемівського району Донецької 
області. У 1966 році був нагороджений 
орденом «Знак Пошани». Він був 
переможцем соціалістичного змагання 1974 
і 1975 років. Навчався на заочному 
відділенні і отримав спеціальність технік-
механік. Бригада, яку він очолив, у 1975 
році показала кращі показники – 600 
центнерів з одного гектара (план – 360 ц). У 
1975 році Онопченко А.М. нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора. 

 
 

Петухова Тетяна Геннадіївна 
народилася 23.03.1959 року. Навчалася в 
Слов’янській СШ №5. Була студенткою 
Слов’янського сільськогосподарського тех-
нікуму. У 1979 році отримала спеціальність 
бухгалтера. Вищу освіту здобула у 
Слов’янському державному педагогічному 
університеті з обліку і аудиту. Працювала в 
різних установах за спеціальністю. У 2010 
році в Слов’янському районному управлінні 
сільського господарства займала посаду 
головного спеціаліста. З 2011 року Тетяна 
Геннадіївна – головний бухгалтер відділу 
Держземагентства. 
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Плахова Тетяна Миколаївна 
народилася 01.12.1960 року в с. Кумачово 
Старобешевського району Донецької області. 
Після закінчення Зеленовської восьмирічної 
школи Амвросіївського району у 1975 році 
поступила в Слов’янський сільськогоспо-
дарський технікум на відділення «Бухгалтер-
ський облік в сільсько-господарському 
виробництві». По закінченню навчального 
закладу працювала бухгалтером в колгоспі 
«Маяк» Амвросіївського району Донецької 
області. З 1981 по 1986 рік була студенткою 
економічного факультету Ворошиловград-
ського сільськогосподарського інституту. 

Після закінчення вищого навчального закладу продовжила роботу на 
посаді економіста в колгоспі «Маяк». З 1987 року працювала викладачем 
спецдисциплін Слов’янського сільськогосподарського технікуму. З 1987 
по 1988 рік Тетяна Миколаївна навчалася на педагогічному факультеті 
Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської 
академії. З 1990 року була призначена завідувачем заочного відділення 
технікуму. За значні успіхи в педагогічній діяльності отримала 
кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Викладач-методист». 
У 2005 році закінчила Сумський національний аграрний університет і 
отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний 
менеджмент» та здобула кваліфікацію магістра з адміністративного 
менеджменту. З 2009 року виконувала обов’язки директора ВП 
«Слов’янський технікум Луганського НАУ». Була нагороджена «Знаком 
пошани». З 2011 року Плахова Т.М. була призначена директором 
технікуму на підставі рішення конференції трудового колективу 
працівників ВП «Слов’янський технікум Луганського НАУ». Нині під її 
керівництвом педагогічний колектив докладає чимало зусиль для 
навчання й виховання молодих фахівців. Плахова Т.М. має подяку 
міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка М.В. 
за сумлінну працю та досягнуті результати (2013 рік). 
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Сєрокуров Микола Васильович 

народився 24.06.1951 року в селі Торське 
Краснолиманського району Донецької 
області. Закінчив Торську восьмирічну, 
Кіровську середню школу. В 1968 році 
поступив до Слов’янського сільського-
сподарського технікуму на відділення 
«Механізація сільського господарства». В 
1973 році після закінчення технікуму був 
прийнятий на посаду лаборанта в «рідні 
пенати». З 1974 по 1979 рік здобував 
спеціальну вищу освіту у Слов’янському 
державному педагогічному університеті за 
спеціальностю «загальнотехнічні дисцип-
ліни і праця». В 1981 році Миколу 

Васильовича переведено на посаду викладача креслення. Він – майстер 
педагогічної праці: спеціаліст вищої категорії, має звання «Викладач-
методист», нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ 
ступеня». З 2010 року його переведено на посаду заступника директора з 
навчально-виробничої роботи ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ». 

 
Теплицька Ольга Юріївна 

народилася 2.06.1969 року у місті 
Слов’янську. Після закінчення 9 класів 
Слов’янської ЗОШ №12 у 1984 році стала 
студенткою Слов’янського сільськогоспо-
дарського технікуму відділення «Бухга-
лтерський облік». У 1987 році продовжила 
навчання по спеціальності в Харківському 
національному аграрному університеті 
імені В.В. Докучаєва. З 1993 року прийнята 
на посаду викладача економічних 
дисциплін Слов’янського радгоспу-
технікуму. З 2000 по 2002 рік навчалася на 
педагогічному факультеті Київського 
Національного аграрного університету. 

Ольга Юріївна творчий педагог. Була переможцем ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу «Викладач року – 2003». Вона має категорію 
«Спеціаліст вищої категорії», звання «Викладач-методист», знак 
«відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня». У 2004 році призначена 
на посаду завідувача відділенням «Бухгалтерського обліку і фінансів». У 
2011 році закінчила Луганський національний аграрний університет і 
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отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула 
кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. 

 
Точений Дмитро Сергійович 

народився у 1981 році. Після закінчення 
школи навчався у Слов’янському 
державному аграрному технікумі на 
відділенні «Бухгалтерський облік». У 2000 
– 2003 роках займав посаду головного 
бухгалтера Никифорівської сільської ради. 
З 2003 року був обраний на посаду 
сільського голови рідного села 
Никифорівка Артемівського району 
Донецької області. Здобув вищу освіту у 
2007 році в Луганському національному 
аграрному університеті. З 2005 по 2007 рік 
навчався у Дніпропетровському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президенті України. Має авторитет у 
односельців. 

 
Чергинський Анатолій Григорович 

народився 28.05.1950 року в селі Марково 
Костянтинівського району Донецької 
області. Після закінчення школи у 1967 
році поступив до Слов’янського 
сільськогосподарського технікуму на 
відділення «Механізація сільського 
господарства». Був активним студентом, 
брав участь у громадській роботі, відмінно 
навчався. Після закінчення навчального 
закладу у 1969 році працював інженером з 
техніки безпеки в радгоспі «Широкий», 
служив у армії. Після демобілізації 
працював бригадиром тракторної бригади 

в тому ж радгоспі. З 1973 року перейшов на роботу до рідного технікуму, 
де працював на посадах: інструктор по водінню автомобілів, лаборантом 
технічних спецдисциплін, викладачем спецдисциплін. За цей час 
Анатолій Григорович вдосконалює свої професійні знання. Він здобув 
вищу освіту у Харківському автодорожному інституті за спеціальністю 
«Автомобілі та автомобільне господарство» (1979р.), закінчив 
педагогічний факультет Української ордена Трудового Червоного 
Прапора сільськогосподарської академії по спеціальності «Механізація 
сільського господарства» (1986р.). З 1993 по 2009 рік займав посаду 
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заступника директора з навчальної роботи. Анатолій Григорович – 
спеціаліст вищої категорії, старший викладач. За трудову діяльність 
відмічений нагородами: знак «Відмінник освіти і науки України», «Знак 
пошани». Вийшовши на пенсію, продовжує викладацьку роботу. Свій 
багатий досвід роботи охоче передає молодим викладачам. 
 

Шишацька Євгенія Георгіївна 
народилася 12.04 1943 року в селищі 
міського типу Старобішеве Донецької 
області. Після закінчення Старобішевської 
середньої школи у 1960 році поступила до 
Красносільської школи бухгалтерів 
Артемівського району. З 1961 по 1963 рік 
була студенткою Слов’янського сільсько-
господарського технікуму. Здобула 
кваліфікацію бухгалтера. В 1963 році після 
закінчення технікуму працювала старшим 
бухгалтером у рідному технікумі. В 1969 році 
закінчила Донецький державний 
університет. З 1970 року була переведена на 
посаду викладача спеціальних дисциплін. В 

1974 році закінчила педагогічний факультет Української ордена 
Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії. В 1989 
році Шишацькій Є.Г. було присвоєно звання «Викладач-методист». З 
1990 по 2004 рік і до виходу на пенсію займала посаду завідувача 
відділення «Бухгалтерський облік». За час її керівництва відділення 
стало кращим за показниками навчання, з розробки навчально-
методичних матеріалів, навчальних планів, робочих програм. Шишацька 
Є.Г. особливу увагу звертала на застосуваня практичних технологій 
навчання у навчальному процесі. Шишацька Є.Г. нагороджена медаллю 
«Ветеран праці». 
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Додаток А 

 
Архівний витяг про організацію Червоно-Пахарської профшколи 
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Додаток Б 
 

 
Архівна довідка про перший рік роботи Червоно-Пахарського  

садового технікуму 
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Додаток В 
 

 
Загальні відомості про Червоно-Пахарський технікум у 1931 році 

(з архівного витягу) 
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Додаток Г  

          
Знахаренко Лука Степанович                  Долошко Андріан Йосипович 

 

            
Апушкін Петро Петрович                      Колпаков Валерій Васильович 
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Додаток Д 
 

                    
      Гелюх Василь Павлович                                   Капшук Іван Кирилович 
 

                  
Шахов Володимир Миколайович               Жнакін Володимир Володимирович 
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Додаток Е 
 

 
Учбовий корпус Червоно-Пахарського технікуму 

 

 
На заняттях з військової справи 
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Додаток Є 
 

 
Збирання урожаю картоплі в учбовому господарстві 

 

 
Щедрий післявоєнний урожай 
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Додаток Ж 
 

 
Викладач Журавський М.К. в лабораторії хімії 

 

 
Курсове бюро ВЛКСМ при технікумі 
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Додаток З   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Нова сільськогосподарська техніка, початок 60-х років 

 

 
Поголів’я свиней зростає. Початок 60-х років 
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Додаток И 
 

 
Новий корівник. Початок 60-х років  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Молодий сад. Початок 60-х років 
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Додаток І 
 

 
Сторінка з книги Слави, 1978 рік 

 

 
Краща група під час поїздки до Криму 
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Додаток Ї 
 

 
Читацьку конференцію по книгам Л. І. Брежнєва проводить завідувач 

бібліотеки Пивоварова Н. І., 1982 р. 
 

 
Огляд літературних новинок проводить бібліотекар Любима З. П., 

1986 рік 
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Додаток Й 
 

 
Викладачі і співробітники технікуму біля пам’ятника загиблим 

воїнам на території учбового господарства 
 

 
Мапа-схема маршруту по місцям бойової слави 
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Додаток К 
 

 
Біля братських могил в м. Слов’яногірськ 

 

 
Зустріч з ветеранами в музеї ім. Леніна 
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Додаток Л 
 

 
Викладач Сурікова З. О. проводить бесіду із студентами  

у картинній галереї, що вона створила 
 

 
Засідання літературного клубу «За чашкою чаю» 
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Додаток М 
 

 
Кулікова К. Г , Герой Соціалістичної праці, випускниця технікуму 

 
 

 
Уривок із статті «Вчені - аграрії Луганщини» Лук’янця М. та Петренка О.
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Додаток Н 
 

 
Колесник К. М. розповідає про найбільші будівництва СРСР 

 

 
На заняттях в кабінеті політекономії 
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Додаток О 
 

 
Виступ духового оркестру на фестивалі самодіяльної художньої творчо-

сті. Керівник Роік С. А. 
 

 
Колону демонстрантів завжди очолює духовий оркестр 
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Додаток П 
 

 
Вакула Л. Р. (в центрі), Баканов А. О. (ліворуч), Семибаламут Р. І. 

(праворуч) 
 

 

 
Кривун Л. О. 
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Додаток Р 
 

 
Викладачі циклової комісії професійно-економічної підготовки 

 

  
Засідання циклової комісії професійно-економічної підготовки проводить  

Мірошниченко Л. В. 
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Додаток С 
 

 
Стенд «Відмінники навчання – стипендіати Верховної Ради України»,  

музей технікуму 



 133 
 

Додаток Т 
 

 
Теплицька О. Ю. (ліворуч) на конкурсі «Викладач року», 2003 рік 

 

 
Висицька С. М. (праворуч) на конкурсі «Куратор року», 2006 рік 
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Додаток У 
 

 
Соловар В. І (перший ряд, друга праворуч) із групою підтримки на конкурсі  

«Викладач року», 1998 рік 
 

 
Солод Л. С. приймає вітання на конкурсі «Викладач року», 1998 рік 
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Додаток Ф 
 

 
Дротік І. О. (ліворуч) розповідає про улюблену справу – історичні 

реконструкції на конкурсі «Викладач року», 2008 рік 
 

 
Зозуля Л. О. презентує досвід виховної роботи на конкурсі  

«Куратор групи – 2013» 
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Додаток Х 
 

 
Олімпіаду з математики проводять Перепелиця Г. М. (на передньому 

плані) і Бондаренко Т. С. (на задньому плані) 
 

 
Конкурс із креслення проводить Сєрокуров М. В. 
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Додаток Ц 
 

 
 

 
 

 
Викладач інформатики Зоря Л. А. і переможці конкурсу програмістів  

Макогон В. (сидить) і Нечитайло О. (стоїть) 
 

 
Нагородження переможців проводить Перепелиця Г. М.  

На сцені зліва направо:  Зоря Л.А., Бондаренко Т. С., Огданська Т. С. 
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Додаток Ч 
 

Вихованці дитячого будинку «Топольок» добре знають своїх шефів, 
2010 рік 

 

 
Екологічний десант біля цілющої криниці, село Никонорівка, 2009 рік 
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Додаток Ш 
 

 
Виступ екологічної агітбригади, 2009 рік 

 

 
Виступ танцювального колективу на святі в селі Малинівка  

Слов’янського району, 2008 рік 

Виступ екологічної агітбригади
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Додаток Щ 
 

 
Випускники технікуму, що стали його викладачами 

 
 


