УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

П

итання відкриття навчального заз читальним залом на 90 місць; 1973 р. —
кладу зі спеціальним курсом сільспоруджено 5-поверховий гуртожиток
ського господарства у м. Тальному
на 220 місць; 1978 р. — запущено в експлупіднімали ще в першій половині ХІХ ст,
атацію котельню; 1983 р. — почав функале всі спроби не дали позитивного резульціонувати 4-поверховий навчальний
тату. Однак все ж у 1927 р. в палаці графа
корпус.
П. П. Шувалова було засновано сільськоОдному з перших в Україні, у грудні
господарську школу інтегрального типу,
1990 р., після атестації комісією Мінісдиректором якої став Г. І. Широков.
терства вищої і спеціальної освіти, Тальнівському будівельному технікуму надано
Проте заклад все ж не вирішував пробстатус коледжу.
леми з підготовки спеціалістів і в 1930 р.,
Наприкінці 2005 р. змінено статус коі, значно поліпшивши навчальну базу діАНДРЮЩЕНКО
леджу, він став ВСП «Тальнівський будіючої школи, було відкрито технікум техАндрій Миколайович
вельно-економічний коледж» Уманського
нічних культур. Відтак зросла кількість
Директор коледжу,
національного аграрного університету.
учнів і було укомплектовано викладацькандидат економічних
З 2000 р. коледж очолював П. С. Бикий склад.
наук, доцент
стріцький, який доклав багато зусиль для
У 1937 р. директором технікуму було
призначено М. Т. Пироженка, який своєю працездат- оновлення матеріально-технічної бази та розвитку
ністю та знаннями справи вніс значний вклад у роз- культурно-спортивної роботи. Наприкінці квітня
будову навчального закладу. У роки Другої світової 2012 р. трудовий колектив обрав своїм керманичем
війни (1941–1945) сільськогосподарський технікум Р. О. Пироженка.
Нині коледж очолює канд. екон. наук, доц. А. М. Аневакуювали з м. Тальне на далекий Урал. І вже у вересні 1944 р. навчальний процес було відновлено під друщенко. За цей час у навчальному закладі значно активізовано організаційну роботу, традиційними стали
керівництвом Л. Я. Ратушного.
1 липня 1967 р. сільськогосподарський технікум зустрічі директора зі студентським активом. Створеорганізовано в будівельний. Директором Таль- рено дієву асоціацію колишніх випускників коледжу,
нівського будівельного технікуму стає І. Г. Куян. відчувається турбота про студентів, що проживають
Завдяки його наполегливій, невичерпній енергії у гуртожитку.
Впевнений рух у майбутнє на умовах взаємовідбулися значні зміни у матеріальній базі навчального закладу: 1970 р. — збудовано спортивний зал; підтримки і взаємодопомоги, розуміння та якісної
1972 р. — відкрито нове приміщення бібліотеки освіти — девіз колективу коледжу.
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