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ДНІ ПРОДЗЕРЖ И Н С ЬКИ Й
КОМ Е РЦІ ЙНИЙ Т ЕХН ІКУМ ДДТУ

І

сторія Дніпродзержинського комерційного технікуму — предмет гордості його працівників та
учнів, щиро вдячних усім, хто примножував славу
навчального закладу, створював його традиції тa закладав фундамент майбутнього. Її відлік розпочався
26 вересня 1893 р. із відкриття в сучасній будівлі технікуму заводського двокласного училища з шестирічним курсом навчання, де здобували освіту діти
робітників і службовців. Після революційних подій
1917–1920 рр. у будівлі працювала середня школа.
Безпосередньо історія технікуму розпочинається
в 1955 р., коли було створено курси підвищення кваліфікації робітників торгівлі. З 1960 р. на базі курсів працювала Школа торгово-кулінарного учнівства,
яка в 1962 р. стала Дніпродзержинським технікумом радянської торгівлі. Першим директором технікуму стала Тетяна Дмитрівна Нікіфорова, за керівни-

цтва якої відбулося становлення навчального закладу,
сформувався педагогічний колектив і його традиції.
В 1970 р. технікум очолив молодий перспективний керівник — Віктор Петрович Єфремов. Його наступником у 1984 р. став Георгій Петрович Бенько.
У 1991 р. технікум було перейменовано на Дніпродзержинський комерційний технікум, у 2011 р. юридично приєднаний до ДДТУ. З 2005 до 2008 р. його очолювала Ніна Іванівна Заіка, у 2008–2010 рр. — Сергій
Олексійович Кравченко, у 2010–2013 рр. — Олексій
Олександрович Крючков. Із 2013 р. директором технікуму призначено канд. техн. наук, доц. Яну Миколаївну Черненко.
Період становлення технікуму пов’язаний з іменами таких талановитих фахівців, як Любов Прокопівна Лега, Тетяна Дмитрівна Нікіфорова, Ганна Калинівна Заіка, Алла Іванівна Горбас, Олександра

Колектив ДКТ ДДТУ (зліва направо): перший ряд Н. П. Зінов’єва, О. В. Куропятник, С. В. Козуб, Я. М. Черненко,
А. С. Захорольська, І. Г. Ульянова, О. Б. Коновалова; другий ряд: Л. П. Веремієнко, Л. Т. Бєлка, О. Л. Вільхова,
Л. В. Прасол, О. А. Іванова, О. В. Шевченко, І. О. Жуковська, М. П. Сердюк, О. М. Пасічник,
О. М. Штепа, Л. І. Стьожка, В. О. Сотник, А. О. Пасічник, Ю. А. Владарчик
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Павлівна Карпенко, Марія Марківна Горєлишева, Марія Семенівна Кордиш, Наталя Петрівна Гуськова.
З року в рік до лав колективу вливалися нові педагогічні кадри: Євгенія Петрівна Панібратюк, Ніна Пилипівна Мартиненко (Зінов’єва), Лідія Миколаївна Сотникова, Людмила Федорівна Бабенко, Надія Григорівна
Пономаренко, Валентина Михайлівна Безугла, Любов
Яківна Рац, Людмила Федорівна Дружина, Ірина Григорівна Ульянова, Лідія Михайлівна Шварц, Людмила
Григорівна Волкова, Валентина Василівна Кириченко,
Андрій Андрійович Котлобай, Галина Іванівна Михайлусь, Валерій Володимирович Зібаровський, Валентина Олексіївна Павленко, канд. техн. наук Інна Георгіївна Макарова, Катерина Федорівна Лісняк, Зоя
Степанівна Кожемяка, Людмила Іванівна Панаріна,
Алла Яківна Курман, Людмила Михайлівна Кулієва,
Людмила Пилипівна Веремієнко, Людмила Сергіївна
Сериденко, Надія Андріївна Панвіч, Ольга Миколаївна
Потапенко, Ірина Олександрівна Жуковська.
Колектив технікуму вважає своїм найголовнішим завданням удосконалення рівня підготовки студентів за ступеневою системою освіти через передові
й інтерактивні методи навчання; створення умов для
гармонійного розвитку особистості студента та забезпечення високого професійного рівня й конкурентоздатності спеціалістів.
Технікум готує фахівців для підприємницької, комерційної, організаційно-управлінської та виробничої діяльності на підприємствах різних форм власності, має тісні зв’язки з провідними підприємствами
міста, де студенти проходять виробничу, технологічну
та переддипломну практики. За роки роботи він підготував близько 10 тис. кваліфікованих спеціалістів, серед яких: головний спеціаліст Дніпропетровського обласного управління у справах захисту споживачів
Д. Ю. Свистун; начальник відділу взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції
О. М. Попов; начальник сектору корпорації внутрішньої перевірки магазинів товариства «АТБ-Маркет»
Н. О. Д’яченко; регіональний директор товариства
«АТБ-Маркет» В. І. Зайченко; головний спеціаліст по
зв’язках із громадськістю Дніпропетровського відділення Національного банку України О. О. Бабенко;
почесний консул республіки Кот-д’Івуар О. І. Лисенко; начальник комбінату громадського харчування
і торгівлі Дніпровського заводу мінеральних добрив
І. А. Дурягін; керівник управління організації харчування підприємства «Смоли» І. А. Дуров; викладач вищої категорії ДЦППРК Т. В. Гук; майстер виробничого
навчання ДЦППРК О. В. Школьна, керівник магазину
«АТБ-Маркет» М. В. Бочарова.
Студенти та випускники технікуму традиційно
перемагають у обласних, регіональних і міських конкурсах і професійних змагань змаганнях; продовжують навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, Дніпропетровському
університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля, Полтавському університеті споживчої кооперації тощо.

Народилася 30 червня 1973 р. у м. Дніпродзержинськ. У 1990 р. закінчила середню школу
№ 5 м. Дніпродзержинська, а в 1995 р. — із відзнакою
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за
ЧЕРНЕНКО
спе
ціальністю
«ПромисЯна Миколаївна
лова екологія та охорона
Директор
навколишнього природДніпродзержинського
ного середовища». У
комерційного технікуму,
кандидат технічних наук,
2001 р. захистила кандидоцент
датську дисертацію, з
2002 р. — доцент кафедри екології, неорганічної і біологічної технологій.
У 2004 р. здобула диплом доктора філософії. З 2013 р.
Я. М. Черненко — директор Дніпродзержинського комерційного технікуму ДДТУ.
Науково-педагогічний стаж роботи Яни Миколаївни складає майже 20 років. Автор близько 60 наукових праць, зокрема монографії та чотирьох навчальних посібників. Отримала дев’ять патентів на
винаходи, три з яких реалізовані.
Переможець ІV Всеукраїнської студентської
предметної олімпіади з екології та охорони природи
(1994). Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2005), Подякою міського голови Дніпродзержинська (2008).
Навчальний заклад має багатий досвід виховної
роботи, спрямованої на формування та розвиток у студентів професійно необхідних психологічних якостей,
моральної свідомості. Однією з форм такої діяльності
є участь студентів у роботі студентського самоврядування. Активно працює сектор волонтерського руху.
Вже багато років студенти технікуму беруть участь
у конкурсах «Студентська весна», «А нумо, дівчата!»
тощо, різноманітних конференціях, вікторинах, тематичних вечорах, займаються у спортивних секціях,
гуртках та об’єднаннях за інтересами. На базі технікуму створена зала бойової слави «45 АГАБР» і музей українського народного побуту, які є осередками
патріотичного виховання молоді. Матеріали про історичну експозицію зали регулярно з’являються у студентській газеті ДКТ «Студентська блискавка».
Бібліотека технікуму забезпечує студентів навчальною, довідковою літературою та періодичними
виданнями. Навчальний заклад співпрацює з місцевими органами управління, бере активну участь у громадському житті міста й області.
Зараз студентами ДКТ ДДТУ є понад 300 осіб, які
за денною та заочною формами навчання здобувають
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Директор технікуму Я. М. Черненко та викладач технологічних
дисциплін О. В. Куропятник презентують вироби студентів

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
трьома спеціальностями: товарознавство та комерційна діяльність, бухгалтерський облік; виробництво
харчових продуктів. Працюють п’ять циклових комісій, зокрема три фахові. Вибіркова складова навчальних планів зорієнтована на особисті потреби студента,
а також на майбутній сегмент як вітчизняного, так
і міжнародного ринку праці.
З 1966 р. в технікумі розпочала роботу циклова комісія суспільних і економічних дисциплін, яку очолила
А. І. Горбас, історик за освітою. З 1968 до 1971 р. на посаді голови комісії соціально-економічних дисциплін
працювала Н. Ф. Бегуя, а з 1971 до 1975 р. — економіст
М. М. Горєлишева. А. А. Котлобай, історик за освітою,
був головою комісії суспільних і обліково-економічних
дисциплін упродовж 1975–1976 рр., а В. В. Кириченко — у 1977–1982 рр. У 1982 р. за результатами змагання комісія В. В. Кіріченко була визнана найліпшою
та нагороджена путівками на екскурсію до Москви.
Того ж року технікум виборов друге місце в області та
був нагороджений дипломом і грошовою премією.
У вересні 1982 р. в комерційному технікумі були
створені дві самостійні циклові комісії: суспільних дисциплін та обліково-економічних дисциплін. У 1982–
1992 рр. головою комісії обліково-економічних дисциплін
працювала А. А. Морозова, в 1992–1997 рр. — А. В. Вороніна, а в 1997–2011 рр. — Р. А. Бугайова, яка відпо-

Шевченківський куточок.
Виставка предметів декоративно-ужиткового мистецтва

відала за підготовку матеріалів, організацію та проведення акредитації та атестації технікуму; працювала
у складі експертної комісії навчального закладу І–
ІІ рівня акредитації в м. Луганську (2008–2010).
Із 2012 р. комісія обліково-економічних дисциплін була передана до складу комісії товарознавчокомерційних дисциплін (голова — Ю. А. Владарчик).
З 2014 р. вона знову працює самостійно під керівництвом викладача вищої категорії І. Г. Ульянової. До
складу комісії входять: Л. В. Прасол, С. М. Пономаренко,, А. С. Захорольська, в. о. головного бухгалтера
технікуму Л. М. Астахова, бухгалтер І категорії технікуму Л. Г. Неклеса.
Головна мета діяльності циклової комісії обліковоекономічних дисциплін — підготовка відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики висококваліфікованих молодших спеціалістів за спеціальністю
«Бухгалтерський облік»: фахівців із достатніми професійними знаннями та професійною підготовкою, які
вміють застосовувати знання на практиці.
Циклова комісія сприяє підвищенню якості знань студентів денної та заочної форм навчання; формує знання,
вміння та навички, необхідні для виконання облікових,
фінансово-економічних, організаційних, контрольноаналітичних і техніко-інформаційних функцій.
Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін — одна з провідних випускових комісій технікуму.
Вона готує молодших спеціалістів за напрямом 6.030510
«Товарознавство і комерційне підприємництво» зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна
діяльність». Комісія товарознавчо-оргтехнічних дисциплін, яку очолювала Л. Я. Рац, розпочала роботу разом із технікумом. У 1962 р. була перейменована на
циклову комісію товарознавчих дисциплін (голова —
О. П. Карпенко). У 1975–1983 рр. її очолювала Г. Є. Дунаєвська, в 1983–1989 та 1993–1996 рр. — Л. М. Кулієва,
в 1989–1992 та 1997–2013 рр. — Л. І. Стьожка. З жовтня
2013 р. циклову комісію товарознавчо-комерційних та
обліково-економічних дисциплін очолює спеціаліст із
маркетингу, викладач І категорії Юлія Анатоліївна
Владарчик. У червні 2014 р. комісію було поділено на
дві: комісію товарознавчо-комерційних та комісію
обліково-економічних дисциплін.
У цикловій комісії товарознавчо-комерційних дисциплін працюють семеро педагогів: викладач І категорії Ю. А. Владарчик, завідувач навчально-методичного
кабінету, викладач вищої категорії Л. П. Веремієнко,
викладач вищої категорії О. Б. Коновалова, завідувач
навчально-методичної лабораторії, викладач ІІ категорії Л. І. Лега, методист технікуму, викладач вищої
категорії, ст. викл. Л. І. Стьожка, викладач вищої категорії, ст. викл. Н. П. Зінов’єва, майстер виробничого навчання Л. А. Коломоєць.
Комісія забезпечує викладання фахових дисциплін: товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, організація і технологія торговельних процесів, комерційна діяльність,
обладнання підприємств торгівлі, основи маркетингу,
логістика, основи стандартизації, метрології та управління якістю, теоретичні основи товарознавства,
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основи менеджменту, торгівельна реклама, етика бізнесу, основи торговельного підприємництва, зовнішньоекономічна діяльність.
Завданням циклової комісії є: поглиблення теоретичних основ навчання для забезпечення єдності
навчання, виховання та розвитку студента, активізації його пізнавальної діяльності; розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих
здібностей, креативного мислення; удосконалення
науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення та поширення найкращого педагогічного досвіду; підготовка студентів до свідомої участі в суспільному житті.
Мета роботи циклової комісії гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін — виховання особистості, здатної жити в системі мінливих життєвих
координат і готової до правильного вибору моральноетичних пріоритетів у світі різних цінностей; формування у студентів загальнолюдських, морально-етичних
і соціально-правових цінностей та інтересів. Комісія змінювала назву, та незмінними залишаються високий професіоналізм і відданість викладачів своїй справі.
У 1968–1971 рр. комісію суспільних звітно-економічних дисциплін очолювала Н. Ф. Бейгул, у 1971–
1975 рр. — М. М. Горєлишева, згодом — А. А. Котлобай.
Головою комісії суспільних і соціально-економічних
дисциплін була А. І. Горбас, а комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін із 1977 р. —
викладач-методист В. В. Кириченко. У різні роки
викладачами комісії були: канд. іст. наук, відмінник народної освіти України Г. П. Бенько, канд. екон.
наук Н. Ф. Єфремова, викладач-методист Н. І. Заіка,
викладач-методист, відмінник народної освіти СРСР
В. В. Кириченко.
З 2010 р. головою циклової комісії гуманітарних
та соціально-економічних дисциплін є викладач вищої категорії Олена Миколаївна Штепа. У складі комісії працюють: голова міського методичного об’єднання
викладачів іноземної мови О. М. Пасічник, викладач ІІ
категорії Я. Ю. Яцина, викладач О. В. Шевченко, викладач вищої категорії І. П. Гаврилюк, зав. відділення
М. П. Сердюк.
Сучасна історія циклової комісії загальноосвітніх дисциплін розпочалася у 2003 р., після відновлення практики набору студентів на основі базової загальної середньої освіти. Першим головою комісії була
Т. В. Сергієнко, яка у 2005 р. обійняла посаду заступника директора технікуму з навчальної роботи. Відтоді
комісію очолює Євген Олександрович Бєлка. До складу
комісії входять викладачі обов’язкових для отримання атестату про повну загальну середню освіту
дисциплін: історії України, всесвітньої історії, географії, фізики, астрономії, математики, фізичного виховання. В комісії працюють: викладач вищої категорії
Є. О. Бєлка, викладач ІІ категорії О. М. Григор’єва, викладач вищої категорії С. В. Козуб, викладач ІІ категорії Г. Ю. Шевченко, викладач ІІ категорії Н. Л. Шульга.
Упродовж п’яти десятиліть на технологічному відділенні технікуму здобули освіту понад 10 тис. спеціалістів для підприємств ресторанного господарства різних
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типів і форм власності. Технологічну циклову комісію,
яка забезпечує викладання спеціальних дисциплін за
цим напрямом у різні роки очолювали: Р. І. Бурхаленко
(1962–1965), Е. П. Панібратюк (1965–1966), Р. І. Большакова (1966–1982), Л. М. Шварц (1982–1994), В. М. Безугла (1994–2003), І. О. Жуковська (2003–2011), О. В. Куропятник (з 2011 р.). У 60–90-х рр. у її складі працювали:
Л. Ф. Дружина, В. М. Безугла, Р. І. Бурхаленко, Е. П. Панібратюк, Л. М. Шварц, Г. І. Михайлусь, майстри виробничого навчання М. С. Кардиш і Л. І. Панаріна.
За період існування технікуму накопичено безцінний досвід підготовки висококваліфікованих спеціалістів для ресторанного бізнесу. Викладачі, що працюють у технологічній комісії, яку очолює викладач
вищої категорії Ольга Віталіївна Куропятник, свого
часу були найкращими студентами технікуму. Це: викладачі І. О. Жуковська, О. Л. Вільхова, майстри виробничого навчання О. М. Кравчук і Н. П. Коршунова.
Щорічно дипломи молодшого спеціаліста за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» отримують
понад 50 студентів денної та заочної форм навчання.
Колектив викладачів і майстрів виробничого навчання
орієнтований на високу якість підготовки фахівців. Викладачі надають велику увагу не лише вивченню теоретичних дисциплін, а й практичному навчанню студентів.
Технікум має сучасні добре устатковані спеціалізовані
кабінети та кухні-лабораторії. Виробнича практика
проходить на найкращих підприємствах виробництва
харчової продукції, у провідних закладах ресторанного
господарства міста, області та країни. На літню практику до оздоровчих таборів, баз відпочинку, розташованих у заповідних зонах і на Чорному й Азовському морях, щорічно виїздять 80–90% студентів технологічної
комісії. Тут вони мають змогу одночасно отримати додаткові професійні навички та відпочити.
Студенти беруть участь і перемагають у різноманітних конкурсах професійного спрямування, навчальних олімпіадах, міжнародних фестивалях із кулінарного
мистецтва. Недарма саме ДКТ ДДТУ обрав для підвищення свого професійного рівня призер Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед професійнотехнічних навчальних закладів 2014 р. Микола Кобець.
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