УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ТАЛЬЯНКІВСЬКИЙ
АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

У

1921 р. в колишньому приміаграрний технікум став структурним підрозщенні монастиря, що було фіділом УДАУ, а в 2010 р. був перейменований
лією Києво-Печерської лаври,
в Агротехнічний коледж Уманського НУС.
було відкрито агрошколу, яка стала підрозНині здійснює підготовку кадрів із спеділом Уманського агрономічного техніціальностей 201 «Агрономія»; 204 «Техно
куму. На навчання було зараховано 26 осіб.
логія виробництва і переробка продукції
Весною 1923 р. відбувся перший випуск
тваринництва»; 192 «Будівництво та ци(22 чоловіки). 3 1926 р. агропрофшколу
вільна інженерія»; 141 «Електроенергетика,
перейменовано в Тальянківську трьохелектротехніка
та
електромеханіка»;
річну сільського господарства школу-фі208 «Агроінженерія».
лію Уманського сільськогосподарського
Гордість коледжу, його золотий фонд —
політехнікуму, а в 1930 р. — у зоотехнікум,
викладацький колектив, який складається із
АНТОШКО
директором якого став А. Я. Дробязко. На
65 осіб, серед яких є три кандидати сільськоЛеся Вікторівна
початку 1935 р. i впродовж 1936–1937 рр.
господарських наук, 10 викладачів-методисДиректор
було об’єднано технікуми: Волочинський,
тів, 5 відмінників аграрної освіти і науки,
коледжу
45 викладачів мають вищу кваліфікаційну
Узинський, Копачівський, Тетіївський,
категорію, 15 — спеціалісти І категорії.
Стадницький, а пізніше ще й Ставищанський. Унаслідок такого злиття Тальянківський зоотехТих, хто любить пісню, поетичне слово, об’єднують
нікум значно збагатився обладнанням для кабінетів, народний аматорський естрадний гурт «Обрій», нау книгозбірні кількість книг зросла до 40 тис. примірни- родний аматорський ансамбль української пісні
ків. У вересні 1944 р., після звільнення від окупаційної «Горлиця», студія художнього слова «Одкровення»,
влади, технікум відновив свою роботу.
учасниками яких є працівники закладу, викладачі. Вони
У післявоєнний період очолювали технікум ко- є активними учасниками різних фестивалів і конкурлишні фронтовики: І. А. Бондаренко, М. С. Строєвий, сів — «Софіївські зорі», «Пісенні медобори», «Осінній
М. С. Стороженко, Л. О. Федорцов.
дивограй», під час яких стають лауреатами, дипломанУ 1968 р. на базі колгоспу «Перемога» було ство- тами та призерами.
рено навчальне господарство Тальянківського радгоспуУ Тальянківському агротехнічному коледжі є статехнікуму, директором якого призначено В. І. Євича. діон, одна із найкращих в області спортивна зала,
За його керівництва першого вересня 1976 р. було вве- тренажерна зала, гімнастичні містечка, спортивні майдено в дію новий навчальний корпус на 960 місць і вже данчики. Коледж пишається спортивними досягненз 1977 р. студенти технікуму мали можливість жити в до- нями своїх студентів.
бре обладнаних кімнатах п’ятиповерхового гуртожитку.
3 1979 р. керівниками навчального закладу були:
М. С. Дорофеєв, М. А. Сабадаш, Д. В. Дерев’янко,
Г. І. Пасічнюк, М. М. Глущенко, І. С. Вернигора. У 1976 р.
в Тальянки переведено агрономічне відділення Звенигородського сільськогосподарського технікуму.
3 роками радгосп-технікум розвивався: побудовано
квартири для викладачів, новий гуртожиток, їдальню,
спортивний майданчик; навчальний процес забезпечено новим технічним і лабораторним обладнанням.
У 1978 р. було відкрито електромеханічне відділення.
У 1998 р. радгосп-технікум перейменовано в Тальянківський державний аграрний технікум. У 2002 р. в технікумі відкрито нову спеціальність — «Обслуговування
устаткування і систем газопостачання», а в 2005 р. — спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського
Навчальний корпус Тальянківського агротехнічного коледжу
господарства». У 2005 р. Тальянківський державний
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