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Н

авчальний заклад заснований
університету. В 2010 р. навчальний заклад
у жовтні 1891 р. на базі Мошноотримав назву Відокремлений структурГородищенської школи першого
ний підрозділ Городищенський коледж
розряду, відкритої землевласницею МошноУманського національного університету
Городищенського маєтку Київської губерсадівництва.
нії Є. Балашовою за ініціативи та підтримки
Нині коледж має сучасну матеріальну
керівника цього маєтку вченого-агронома
базу, яка дозволяє випускати висококваліМ. Ю. Філіпченка.
фікованих спеціалістів. Аудиторні заняття
Школа перебувала в системі Міністерпроводять викладачі, які мають відповідні
ства землеробства і ставила за мету готувати
методичні навички, знання та досвід. Лаумілих практичних виконавців сільського
бораторно-практичні заняття проходять
господарства і окремих його галузей.
у майстернях, автокласах, у відповідно
ХОМЕНКО
У травні 1904 р. школа була реоргаоснащених лабораторіях та аудиторіях.
Іван Іванович
нізована в нижче сільськогосподарське
Практичні навички студенти набувають
Директор коледжу,
училище з трирічним курсом навчання,
у навчальній бухгалтерії коледжу; на кодоктор
а в 1920 р. діяльність навчального залекційно-дослідному полі; на базі Дослідсільськогосподарських
кладу було розширено, його перейменоної станції помології ім. Л. П. Симиренка
наук, професор
вано в агропрофшколу. У 1928 р. училище
ІС НААН; в Городищенському, Мліївському,
перейменовано в садоогородній технікум, а в серпні Смілянському, Корсунському лісництвах; на підприєм1964 р. — в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ствах — ЗАТ «Укршампіньйон» (с. Хмільна Канівського
ім. Л. П. Симиренка.
району), «Агроекопродукт» торгова марка «Верес» м. КаУ навчальному закладі на той час функціонувало нів, Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка та ін.
лише одне відділення «Агрономія» зі спеціалізацією
Очолює коледж академік Національної аграрної ака«Плодоовочівництво».
демії наук України, д-р с.-г. наук, проф. І. І. Хоменко.
У 1982 р. започатковано відділення «Зберігання,
Підготовку фахівців у коледжі здійснюють за освітконсервування та переробка плодів і овочів».
нім рівнем «молодший спеціаліст» — за сімома спеціальУ 1989 р. радгосп-технікум Мліївської дослідної стан- ностями: 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство»,
ції садівництва ім. Л. П. Симиренка перейменовано у рад- 206 «Садово-паркове господарство», 072 «Фінанси, бангосп-технікум Науково-дослідного інституту садівництва ківська справа та страхування», 181 «Харчові техноЛісостепу УРСР ім. Л. П. Симиренка; у 2006 р. — у Горо- логії», 071 «Облік і оподаткування»; «бакалавр» — за
дищенський коледж Уманського державного аграрного спеціальністю 201 «Агрономія».

1 вересня — традиційне свято Знань, 2018 р.
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