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П Р И В І Т А Н Н Я  Д И Р Е К Р О Д А  К О Л Е Д Ж У  

 

Дорогі викладачі, студенти, працівники коледжу! 

 

Щиро вітаю вас з визначною датою – 75- річчям нашого навчального 
закладу. 

За 75-річну історію навчальний заклад підготував понад 14 тис. фахів-
ців для сільського господарства та переробної промисловості, серед яких 
державні та громадські діячі, керівники підприємств, передові виробники. 

Сьогодні коледж ще раз підтверджує свою міць і потужність, здатність 
надати студенту освіту, яка буде гарантом високого професіоналізму, конку-
рентоспроможності на ринку праці. Навчально-матеріальна база, рівень під-
готовки педагогічних кадрів дозволяють здійснювати освітній і виховний 
процес на рівні сучасних вимог. 

Шановні студенти! Упевнено крокуйте дорогою знань, розвивайте свій 
інтелект, зростайте духовно, шануйте своїх батьків і викладачів. 

Хай ваші серця будуть сповнені щирою любов’ю до нашої країни, а мо-
лодечий запал та енергія скеровані на користь української держави. 

Щиро вдячна вам, вельмишановні колеги, за щоденну самовіддану пра-
цю, розуміння, турботу про молодість, мудрість і терпіння, за любов до своїх 
вихованців. 

З нагоди знаменного ювілею зичу працівникам і студентам коледжу здо-
ров’я, щастя, радості, невичерпної наснаги, успіхів у роботі та навчанні. 
Директор коледжу   
                                                                                                 Л.П. Лендрик   
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В И Х О В А Н Н Я  М А Й Б У Т Н Ь О Г О  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виховання майбутнього 
 
Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, лю-
ди. 
З них на першому місці—батьки і педагоги. 
                                                           Антон Макаренко 
 
Виховна робота в коледжі різнопланова і багатог-
ранна. Педагогічний колектив особливу увагу на-
дає всебічному розвитку творчих здібностей особис-
тості, вихованню громадянина—трудівника право-
вої незалежної держави, господаря землі і власника 
долі з міцним здоров’ям і глибокими знаннями, що 
відповідають світовим стандартам. 
Протягом усіх років виховна робота здійснювалася  
відповідно до плану роботи коледжу.  
Студенти брали активну участь  у всеукраїнських, 
регіональних, обласних та  коледжанських заходах. 
Педагогічний колектив коледжу протягом цих ро-
ків працював над проблемою формування у моло-
дого покоління  високої патріотичної свідомості, 
почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи-
про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку у захи-
сті національних інтересів, цілісності, незалежності 
України. 
За цей період студенти коледжу взяли участь  у 485-
ти заходах, а саме: у міжнародних – 25, всеукраїнсь-
ких – 35, регіональних – 15, обласних—55, міських -
110, коледжанських -215. Із них на базі коледжу – 
31.Усього взяли участь більше  4000 студентів. 
Отримано  більше 1034 призових місць . Із них І 
місце – 190, 2 -315, 3 - 580. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виборено призові місця у Всеукраїнському конкур-
сі захисту науково-дослідницьких робіт  членів  
МАН (секція «Історія України» та « Безпека інфор-
маційних та телекомунікаційних систем»), в облас-
ному  турі  Міжнародного конкурсу знавців україн-
ської мови ім. Петра Яцика (ІІІ,ІІ,І місця), Міжна-
родному конкурсі « Стратегічний розвиток аграр-
ного сектору – бачення молодих українських спеці-
алістів» - ІІІ,ІV місця, науково – практичні конфе-
ренції « Наукові пошуки молоді в ІІІ тисячолітті» 
БНАУ ( за 5 років 31 призове місце), в обласному 
етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови 
(ІІ,ІІІ місця). В обласній олімпіаді з математики – 2 
місце, в обласній олімпіаді з інформатики та комп’-
ютерної техніки  І- місце, в обласному конкурсі « 
Юні екскурсоводи» у різних номінаціях протягом  5
-ти років – 11 призових місць ( І, ІІ ), в обласній на-
уковій конференції до ювілею Ліни Костенко( ІІ 
місце), в міському конкурсі соціальної реклами 
протягом  5- ти років посіли 30 призових місць та 
отримали  цінні подарунки., в міських конкурсах 
декламаторів поезії Івана Франка (І, ІІ, ІІІ місця), 
поезії  Василя Стуса (гран-прі , І, ІІ, ІІІ місця), тво-
рів Лесі Українки ( І, ІІ, ІІІ протягом 5-ти років), 
творів Ліни Костенко ( І та ІІ місця щорічно), в 
конкурсі « Кобзарева зоря» (гран-прі  І,ІІ,ІІІ місця 
протягом 5-ти років). 
Щорічно студенти коледжу беруть участь у регіона-
льному конкурсі «Кращий студент року» і протя-
гом 5- ти років виборюють І місце. Також є актив-
ними учасниками міського конкурсу « Кращий сту-
дент року» і у 2018р. посіли І місце. Також студенти 
щорічно  брали участь у регіональному-
патріотичному конкурсі « В ім’я Батьківщини». За 
5 років читці отримували лише І-і місця, а вокаліс-
ти і І, ІІ і ІІІ. 
Протягом  5-ти  років  студенти коледжу брали уч-
асть у заочних, міжнародних конкурсах таких як 
«Лелека», «Бобер»,  «Кенгуру», « Геліантус», 
«Олімпус»,  «Соняшник» та «Sunflower». 
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В И Х О В А Н Н Я  М А Й Б У Т Н Ь О Г О  

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центром  постійної уваги залишається коледжан-
ське молодіжне громадське життя  - участь в еко-
логічних акціях, таких, як Всеукраїнська толока, 
акція «Чисте місто», «Чистий берег», «Збережемо 
парк    “Олександрію”», Всеукраїнський місячник 
«Спорт для всіх – спільна турбота» 2016- І місце, 
2017 - І місце, 2018-ІІ місце).  Щорічно упорядкову-
ємо 5 спортивних майданчиків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У коледжі ефективно діє студентський парла-
мент,який  у 2015 р. визнаний кращим серед орга-
нів студентського самоврядування ВНЗ міста, а у 
2016 р.  молодіжна громадська рада при голові Ки-
ївської обласної державної адміністрації нагороди-
ла парламент коледжу дипломом за перемогу у що-
річній обласній молодіжній акції         «Молода лю-
дина року» в номінації « Орган студентського са-
моврядування». Студенти коледжу є постійними 
учасниками зльоту іменних стипендіатів та лідерів 
аграрної освіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За 5 років кращим із них були присуджені такі 
іменні стипендії: Президента України - 5, Верхов-
ної Ради України – 5, голови Київської обласної  
державної адміністрації -15. 
Коледж є базовим щодо організації студентського 
самоврядування в регіоні, до складу якого входять 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Київської та Черкаської 
областей. 
Протягом  20-ти років у коледжі діє студентська 
соціальна служба, яка за стала ініціатором у прове-
денні таких заходів,  як «Ярмарок солідарності», 
акції «Подаруй життя дитині», «Допоможи воїну 
АТО»,«Допоможи військовополоненому», 

«Подаруй тепло дитині» ( відвідування дитячого 
будинку), співпраця з Червоним Хрестом України , 
збір коштів для військового шпиталю, проведення 
тренінгів з надання першої медичної допомоги для 
студентів . Соціальна служба нагороджена дипло-
мом та сертифікатом.. Створено  волонтерський 
загін з надання первинної швидкої допомоги   у 
кількості 25-ти осіб. Усі мають сертифікати міжна-
родного зразка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2018 р. вибороли І місце у регіональному конкур-
сі « Кращий куратор навчальної групи» і перемог-
ли у номінації  « Куратор – інтелектуал» на всеук-
раїнському етапі конкурсу. 
Звання зразкових підтвердили Музей історії коле-
джу та Музей українського народного побуту. Па-
тологоанатомічний  музей поповнено новими екс-
понатами. 
Забезпечували організацію виховної роботи в за-
кладі циклова комісія кураторів, комісія з профі-
лактики та попередження правопорушень, бать-
ківський комітет, студентський парламент, студе-
нтські ради відділень та гуртожитків, студентська 
соціальна служба, університет Здоров’я”, універси-
тет правових знань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коледж визнаний школою передового педа-
гогічного досвіду з організації виховної роботи в 
навчальному закладі. Заступник директора з вихо-
вної роботи є членом  Ради з виховної ,спортивно – 
масової роботи та студентських справ ДУ НМЦ      
«Агроосвіта». За 5 років на базі коледжу  проведено 
3 семінари з організації виховної роботи, а також 
запрошувалась на різноманітні майстер-класи та 
семінари  з власним досвідом роботи.  
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Н А  В И М О Г У  С Ь О Г О Д Е Н Н Я   

 
На вимогу сьогодення 

Сучасному виробництву все більше потрібні працівники, 
які володіють широким технічним світоглядом, здатні оператив-
но реагувати на будь-які зміни в НТП у повсякденному житті, 
спроможні передбачати наслідки цих змін, планувати свої дії, са-
мостійно визначати найбільш раціональні прийоми трудових дій. 
Усе це вимагає від працівника ґрунтовних знань з відповідної 
професії. 

Саме таких фахівців готує відділення інформаційних техно-
логій.  Засновано у 2012 році, яке є наймолодшим відділенням ко-
леджу, але має вже свою історію, свої особливості та певні здобут-
ки. 

На відділенні готують фахівців  за двома сучасними спеціа-
льностями: «Інформаційна діяльність підприємства» та 
«Економіка підприємства». 

Спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» - відповідь на вимогу часу, 
нагальна потреба інформаційного суспільства, є перспективною, дає можливість обробляти 
зовнішню і внутрішню інформацію, яка використовується підприємством, вивчати струк-
туру і етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємстві, аналізувати зако-
ни та принципи управління соціально-економічними системами. Спеціальність 
«Інформаційна діяльність підприємства» базується на таких дисциплінах: інформаційна 
діяльність підприємства, планування та організація виробничої діяльності підприємства, 
нормативна база інформаційної діяльності, інтернет-технології в інформаційній діяльності 
підприємства, захист інформації на підприємстві. Дана спеціальність – це відповідь на ви-
могу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. 

По закінченню коледжу випускники отримують диплом молодшого спеціаліста та мо-
жуть працювати: 

техніком з планування, 
техніком-програмістом, 
спеціалістом з корпоративного управління, 
спеціалістом з інформаційних технологій, 
помічником керівника підприємства 
Студенти відділення навчаються у сучасних обладнаних кабінетах та лабораторіях, 

підключених до мережі Internet. Навчальні заняття вдало поєднанні з навчальною практи-
кою. Викладачі, які працюють на відділенні, справні фахівці своєї справи, метою яких є під-
готовка висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на сучасному ринку 
праці. 

Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з інформаційної діяльності 
підприємства, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рів-
ня ерудиції та культури. 

Особливу увагу приділено освоєнню сучасних інформаційних технологій і комп’ютер-
ної техніки та використання їх для управління економічними процесами на підприємствах. 

 
Бойко Н.М.  
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П І В  С Т О Л І Т Т Я  У  Р І Д Н И Х  С Т І Н А Х  

Пів століття у рідних стінах 
Життя людини пов’язане з її трудовою діяльністю. 

Варто підкреслити, що навіть невеликий здобуток праців-
ника примножує успіхи колективу, в якому він працює, і 
зрештою, цілої держави. Хочеться, щоб цю істину усвідом-
лював кожний, хто причетний до нашого навчального за-
кладу, історії його відділень, зокрема  технологічного , яке 
працює з 1962 року. 

Наша розповідь про людину, яка працює в обіймах 
спочатку технікуму, а тепер коледжу вже пів століття! 

Йдеться про мудрого, тактовного викладача, справж-
нього знавця своєї справи – Штику Людмилу Іванівну. 

Юною прийшла вона в Технікум м’ясної і молочної 
промисловості на навчання у далекому 1962р., щоб вже у 
1966 р. стати випускницею першої групи технологів з пере-
робки молока. 

Людмила Іванівна згадує: «Навчальна зацікавленість 
студентів була дуже висока, адже конкурс при вступі становив 8 осіб на 1 місце, з іншого 
боку була досить вагома мотивація для подальшого працевлаштування, адже для випу-
скників, які поїхали за направленням на роботу, була пільга – після 3х років роботи во-
ни мали можливість отримати квартиру. Також відмінні успіхи в навчанні відкривали 
шлях для продовження навчання у вищих навчальних закладах. Студенти проходили 
досить серйозні випробування на завершальному етапі навчання – вони мали підготу-
вати курсовий проект за результатами практики та дипломний проект, який базувався 
на матеріалах роботи підприємства майбутнього працевлаштування. Стипендією в той 
час забезпечувались студенти з малозабезпечених сімей. Навчалися студенти-технологи 
в теперішньому корпусі №1. 

По закінченню технікуму Людмила Іванівна була направлена на Білоцерківський 
молокозавод, який на кінець 60-х - початок 70-х років був одним із кращих підприємств 
харчової промисловості, і на той час переробляв 150 т молока на добу, виготовляв вели-
кий асортимент молокопродуктів для жителів Білоцерківщини і Київщини загалом. 

Ми запитали у Людмили Іванівни, як же сталося, що незабаром вона повернулася 
в Технікум м’ясної і молочної промисловості. 

Ось що  почули: 
- «Наші випускники і після закінчення навчання підтримували тісний зв'язок з 

викладачами, зверталися за порадами, ділились успіхами і невдачами. Особливо запа-
м’яталась Морева Лідія Федорівна, яка завжди цікавилась, як і чим живуть її випусни-
ки, а одного разу вона запропонувала вести заняття зі студентами. Я спробувала – було 
незвично, але цікаво. Певний час я поєднувала роботу на заводі і в технікумі. Згодом у 
1974 р. стала викладачем технологічних дисциплін.» 

- Чи працювали Ви над підвищенням освітнього рівня? 
- Так, звичайно, згодом я закінчила Університет харчових технологій за спеціаль-

ністю технологія молока і молокопродуктів, фахові курси при Московському м’ясомо-
лочному інституті, педфакультет. Постійно вдосконалювала фаховий рівень на передо-
вих базових підприємствах галузі. 

- Знаємо, що Ваша трудова діяльність у технікумі увінчана значним кар’єрним ро-
стом. Розкажіть про це. 

. 
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- Так, 10 років я працювала завідувачем відділення холодильно-компресорних ма-
шин і устаткування, а протягом наступних 22 років була заступником директора з нав-
чальної роботи 

- Людмило Іванівно, що за цей період Вашої роботи змінилось у діяльності навчаль-
ного закладу? 

- Еволюція дуже велика. Уявіть, що до 90-х років було всього 3 відділення, готували 
механіків, спеціалістів ветеринарної медицини і технологів. 

З 1991 введено 9 спеціальностей: 
комплексна технологія, 3 технологічні з переробки м’яса, молока, плодів і овочів, 

комерційна діяльність, економіка підприємства, фінанси, товарознавство і комерційна  
діяльність підприємства . 

Кожна нова спеціальність потребувала підготовки необхідної документації для ліце-
нзування, обладнання лабораторій, забезпечення кадрами, методичними розробками то-
що. 

Ця велика робота вимагала великих зусиль директора навчального закладу, завіду-
вачів відділень, кабінетів і лабораторій, викладачів спецдисциплін. 

- Людмило Іванівно, цікаво все-таки, як Вам вдавалось все встигати, чи дотримува-
лись певного розпорядку дня? 

Мушу відзначити, що під особливим контролем була дисципліна. Так, у гуртожит-
ках, (хай знають сучасні студенти, які люблять довше поспати) підйом був 0 7-й ранку, і 
день починався з фіззарядки, а ось відбій – о 10-ій вечора. 

Тому і проблеми з відвідуванням занять не були такими гострими, як зараз. Біль-
шість студентів проявляли наполегливість і старанність у навчанні, адже прагнули отри-
мати кращі місця при розподілі на роботу або продовжити навчання у вузі. 

Тому і викладачі, і студенти старалися бути відповідальними, дисциплінованими і 
успішними. 

- Людмило Іванівно, кого з випускників Ви назвали б зараз, чиєю фаховою роботою 
Ви пишаєтесь?  

- Звичайно, у нашому навчальному закладі було багато хороших студентів, практич-
но кожний з випускників вкладає свої знання, працю, душу у ту продукцію, яку виробляє, 
у ту справу, якою займається. Я думаю, що нам, викладачам, є ким гордитися! Але зараз 
назву кількох, до яких у мене ще й шанобливе ставлення, бо вони своєю роботою перевер-
шують своїх учителів. Це Калініна Галина – захистила кандидатську дисертацію, – вче-
ний-технолог, Крупка Надія – головний технолог заводу, Богданова Лариса – смілий орга-
нізатор виробництва, начальник цеху, Горова Олена – заввиробництвом. 

- Людмило Іванівно, Ваша трудова діяльність забирала багато часу, чи вистачало 
часу для сім’ї, виховання дітей, адже знаємо, що одна з доньок обрала шлях, подібний до 
Вашого? 

- Дівчата спостерігали мою зайнятість і зацікавленість роботою. Я для них була жи-
вим прикладом. Очевидно, це їм подобалося. Я рада, що вони так чи інакше продовжують 
мою справу. 

- Людмило Іванівно, яким Ви бачите майбутнє нашого коледжу? 
Розвивається Україна як суверенна європейська держава, розвивається коледж, 

впроваджуються нові спеціальності – кожний вносить свою частинку в майбутнє… 
 

Інтерв’ю записала Н.О. Дука. 
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Фізична загартованість, стан здоров’я –  
запорука майбутнього життєвого успіху. 

 
Це справді так. Тому планування всієї роботи з фізичного вихо-

вання спрямоване саме на покращення здоров’я майбутнього фахів-

ця, щоб він був спроможним подолати всі перешкоди на життєвому 

шляху. 

З високими спортивними досягненнями ми підійшли до голов-

ної події—75 річчю коледжу. У березні 2019 р., на великому міському 

спортивному святі «Спортивний оскар 2018»  колектив ТЕК БНАУ 

виборов «Оскара» за кращу постановку навчальної та спортивно-

масової роботи серед навчальних закладів міста за 2018 рік. 

А на початку квітня на Всеукраїнській нараді директорів  вру-

чено великий кубок за загально-командне І місце  у Всеукраїнських спортивних іграх серед аграр-

них ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Ми стали першими вчетверте за останні 5 років. Понад 200 студен-

тів коледжу займаються улюбленими видами спорту у спортивних секціях, беруть участь у зма-

ганнях колежанської спартакіади, далі міської та Всеукраїнської. Кращим спортсменам, членам 

національних збірних команд України, педколектив  надає можливість успішно поєднувати нав-

чання та заняття спортом вищих досягнень. 

Наші хлопці та дівчата постійно виборюють призові місця з футболу, баскетболу, волейболу, 

тенісу настільного, шахів, плавання, вільної боротьби, боксу, східних єдиноборств у регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Навчальні заняття відбуваються на власній спортивній базі та кращих базах міста. 

Студенти, за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, мають спеціалізовану 

спортивну залу. 

Викладачі фізичної культури та фізичного виховання в коледжі знаходяться у постійному 

пошуку новітніх технологій та методів для покращення організації рухової діяльності студентів. 

Так, віртуальний кабінет фізичного виховання, створений у 2017 році, надав можливість по-

вноцінного висвітлення спортивних подій коледжу, міста, України, світу, спрямовує студентів на 

отримання додаткової методичної допомоги щодо самостійних занять фізичним вихованням, на-

вантаження, режиму та змісту харчування. 

Розроблене та втілене в життя інтегроване заняття з фізичної культури сприяє переконанню 

студентів у перевазі здорового способу життя, обранні доступних фізичних вправ чи виду спорту, 

надає практичні відповіді на більшість запитань. 

Спілкування викладача і студента у неформальній обстановці як рівних учасників освітньо-

го процесу, формування здоров’язберігаючого середовища, творчий, націлений на майбутнє підхід 

є вагомою підставою позитивного вирішення означеної мети. 

Т.О. Биковська  
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 Роздуми і побажання випускників 
 

 Небесна Тетяна – випускниця ТЕК БНАУ 2014 року, студентка Націо-
нального технічного університету України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Сікорського», факультет теплоенергетичний, спеціальність 
«Комп’ютерні науки». 
«В коледжі я отримала базові знання, що допомогли мені продовжити на-

вчання по обраній спеціальності, підвищила свій рівень знань з інформа-

ційних технологій, навчилася аналізувати, висловлювати свої думки. Та-

кож, істотно покращила свій рівень знань з англійської мови. Студентсь-

кі роки запам’яталися мені цікавими лекціями, практичними заняттями, різноманітними 

подіями, в яких можна було проявити свою активність та реалізувати творчий потенціал. 

Щиро вдячна викладачам коледжу за ті знання, які я отримала». 

 

Довгалюк Людмила – випускниця ТЕК БНАУ 2014 року, студентка Національно-
го університету біоресурсів і природокористування України, факультеті інформаційних 
технологій, спеціальність «Економічна кібернетика», кредитний аналітик фінансової орга-
нізації ТОВ «Споживчий центр», м. Київ. 

«Для мене ТЕК БНАУ став, без перебільшення, другою домівкою. Я завжди знала, що 

в коледжі – моя рідна група, мої друзі, з якими нема чого боятися. І викладачі, які кожен 
день вкладають в студентів не тільки знання. досвід, а й частинку себе, завжди допомо-

жуть, підтримають, дадуть пораду, з розумінням поставляться до будь-якої проблеми».  

  

 
Єрохіна Євгенія—випускниця ТЕК БНАУ у 2016 році, студентка 

НУБіПу. 

«Я щаслива,що навчалася саме в Технолого-економічному коледжі, 

бо його викладачі  зустріли мене та багатьох інших студентів зі щири-
ми, привітними усмішками біля порогунавчального закладу і прове-

ли нас до нового етапу життя, в якому ми поклялися з гордістю носи-

ти ім’я—студент. 

 В коледжі я  опановувала спеціальність «Фінанси і кредит» на еконо-

мічному відділенні. Викладачі коледжу завжди з розумінням став-

ляться до студентів,готові прийти на допомогу  у скрутні моменти не 
тільки у навчанні , але й у житті. Вони відкривають неповторний світ 

своїм вихованцям, вміло ведуть їх по стежинах любові і доброти, запалюючи в їх трепет-
них серцях вогник допитливості, віри у справедливість, віру в себе. 

Сьогодні я можу з впевненістю сказати, що зробила у своєму житті правильний ви-

бір, вступивши до коледжу. Навчалася старанно, адже нашій країні необхідні кваліфікова-

ні молоді фахівці, що зможуть  підняти економічний рівень України. 
Щиро вітаю Вас, шановні викладачі та студенти, із 75-ю річницею Технолого-

економічного коледжу! Прийміть найщиріші побажання здоров’я, щастя, добробуту, нових 

успіхів у праці й навчанні!  

 
Губань Юлія закінчила Технолого-економічний коледж Білоцер-

ківського національного аграрного університету у 2016 році продов-
жує навчання в Манчестерському університеті (Великобританія за на-
прямом «Зовнішня економіка») 

«Дуже рада, що навчалася саме тут! Прекрасний коледж, гарні 

викладачі. У мене була дуже хороша група, знайшла багато друзів. Ро-
зумію, що в університеті після коледжу навчатися набагато легше».  
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