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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Мельничук
Дмитро
Олексійович,
ректор НУБіП
України, академік
НАН України та
НААН України,
Герой України

Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.
О.Майнової є відокремленим підрозділом одного із провідних
вищих навчальних закладів України – Національного
університету біоресурсів і природокористування України, який
очолює Дмитро Олексійович Мельничук, Герой України, доктор
біологічних наук, професор,
академік Національної академії
наук і Національної академії
аграрних наук.
Національний університет
біоресурсів
і
природокористування України
акредитований за ІV рівнем і
готує магістрів, спеціалістів,
бакалаврів і молодших спеціалістів, а також кандидатів і
докторів наук, у ньому здійснюється підвищення кваліфікації
фахівців та надається друга вища освіта.
На цей час у складі університету знаходяться 10 навчально-

наукових інститутів (природничо-гуманітарний;
рослинництва та ґрунтознавства; тваринництва та
водних біоресурсів; ветеринарної медицини та
якості і безпеки продукції тваринництва; бізнесу;
технічний;
лісового
і
садово-паркового
господарства;
земельних
ресурсів
та
правознавства; охорони природи і біотехнологій;
післядипломної освіти), які створилися на базі
інтеграції близькопрофільних кафедр, факультетів,
навчально-дослідних господарств, дослідних станцій,
проблемних лабораторій тощо, а також
12
регіональних вищих навчальних закладів, 32
навчально-наукових центри, 7 науково-дослідних
інститутів, 21 факультет і підготовче відділення,
127 кафедр, 3 дослідні станції, 4 навчально-дослідних
господарства.
За розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11.07.2001р. №278 у НАУ створено факультет
військової підготовки на базі військової кафедри.
Колектив Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім.О.Майнової
пишається тим, що він є складовою частиною велетенського механізму
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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Від Майнівської с/г ремісничої школи І-го
розряду до коледжу
1875 р. – складений заповіт поміщицімеценатки Олександри
Олександрівни
Майнової.
1891р.
–
30
листопада
–
відкрита
сільськогосподарська реміснича школа І
розряду (названа на честь заповідачки
Майнівською).
1911р. – 1 серпня – навчальний заклад
реорганізовано
в
сільськогосподарське
училище.
1918р. – училище стало технікумом.
1920р. – Майнівський технікум ім. Тімірязєва (мав статус технікуму-вузу).
1930р. – Майнівський зооветтехнікум.
1964р. – Майнівський радгосп-технікум (організовано на базі Майнівського
зооветтехнікуму та племрадгоспу «Дружба») - згідно наказу Міністерства
сільського господарства УРСР від
19.08.1964р. № 228.
1980р.–Бобровицький радгосп-технікум згідно наказу Міністерства сільського
господарства УРСР від 01.08.1980р.
№225.
1997р.–Бобровицький
державний
сільськогосподарський технікум згідно наказу Міністерства сільського
господарства і продовольства України
від 03.02.1997р. №24.
Навчальний корпус у Бобровиці
2004р. – Бобровицький державний аграрноекономічний технікум – згідно наказу Міністерства аграрної політики України
від 04.03.2004р. №62.
2006р. – Відокремлений структурний підрозділ НАУ «Бобровицький аграрноекономічний технікум» - згідно наказу від
19.01.2006р. №20.
2007р. – ВСП НАУ «Бобровицький коледж
економіки та менеджменту ім. О. Майнової».
Наказ № 110 від 03.03.2007р.
2008р.
–
Відокремлений
підрозділ
Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Бобровицький
Навчальний корпус у Майнівці

Господарська будівля у Майнівці
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коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової» - згідно наказу
Національного університету біоресурсів і природокористування України від
15.12.2008р. №827.
Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової – це ALMA
MATER багатьох поколінь студентів, який має 120 річну історію.
Початок навчальному закладу поклала поміщиця О. Майнова, вінцем
благодійних справ якої став духовний заповіт 4 квітня 1875 року. Вона заповіла
маєток і 492 десятини землі в Козелецькому повіті Чернігівської губернії та 118
десятин у Бронницькому повіті Московської губернії на відкриття під Щаснівкою
сільськогосподарського ремісничого училища.
30 листопада 1891 року, через п’ятнадцять
років після смерті поміщиці, під Щаснівкою
Козелецького
повіту
було
відкрито
сільськогосподарську
ремісничу школу І
розряду, названу на честь заповідачки –
Майнівською.
1 серпня 1911 року школу було
реорганізовано
в
Майнівське
нижче
сільськогосподарське училище, де навчали
столярній і ковальській справам, тютюнництву і
бджільництву, ремонту знарядь і машин.
В зв’язку з реформами в освіті з 1920 року
навчальний заклад дістав назву Майнівський
технікум імені Тімірязєва. Він став вищим
навчальним закладом, на навчання до нього
приймали лише тих, хто свого часу закінчив
гімназію,
мав
відповідну
підготовку.
До
викладацької
роботи
залучались
висококваліфіковані кадри з вищих навчальних
закладів Києва.
В 1930 році відбулась чергова реорганізація,
на перший план в технікумі вийшли зоотехнічні спеціальності. Останній
передвоєнний випуск відбувся 30 червня 1941 року, і більшість працівників та учнів
пішли воювати на фронти Великої Вітчизняної війни.
Відновилось навчання у зоотехніку мі в жовтні 1944 року.
Істинні викладачі допомагали учням за будь-яких обставин залишатись людьми.
Це, передусім, І.М. Тюткало - педагог з великої літери, викладач хімії, автор двох
підручників для середніх спеціальних навчальних закладів. Поруч з ним працювали
безмежно віддані своїй справі подружжя Хайнацьких, У.К. Синявська, Н.О.
Толмачова, І.Є. Пономаренко, Є.К. Криницький та інші.
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У липні 1964 року за рішенням Ради Міністрів УРСР на
базі Майнівського зооветтехнікуму та племрадгоспу
“Дружба” був організований Майнівський радгосп-технікум,
який в 1980 році перейменований в Бобровицький радгосптехнікум. Був відкритий доступ учнів на всі об’єкти
господарства, за ними закріплювалися робочі місця на
фермах, під керівництвом спеціалістів та досвідчених
майстрів вони мали змогу набувати необхідних навичок,
опановувати передові технології в тваринництві.
Багато років життя
віддали
роботі
в
навчальному закладі :
Ретта Г.Ю., Лихоман
Н.О.,
Борщ
Б.М.,
Лебедко В.І., Дмитренко
П.І., Курман Н.О., Пархоменко В.П., Ісаєв М.В.,
Змігродський В.В., Міщук А.С., Цикал О.Т.,
Дідиченко В.К., Конішевський В.А., Білоус
Л.К., Безрук Г.І. та багато ін.
В 1970 році директором радгоспу-технікуму став Л.Г. Яковишин, нині Герой
України, професор хліборобської справи, кандидат економічних наук. Грамотний,
енергійний керівник відразу почав згуртовувати біля себе ініціативних, ділових
спеціалістів. Одночасно зі змінами на різних ділянках виробництва почались і зміни в
самому технікумі. На той час уже встигли заявити про себе викладачі Капінос П.І.,
Капінос Г.Л., Мацак П.Ф., Черняков Є.І., Бабійчук Ю.А., Бабійчук Н.В.,
Мартишевська М.Ф., Змігродська Н.С., Бабич
Г.О., Омельчук І.Є., Норинська В.І. В
педагогічному
колективі
сформувався
сприятливий психологічний клімат, який
допомагав успішно долати перешкоди і
досягати хороших успіхів у навчальній
діяльності.
З 1972 року по 1997 рік заступником
директора з навчальної роботи працювала
В.О.
Чернякова
компетентний,
відповідальний керівник, людина з неспокійною вдачею, ділова і принципова, мудра і
гуманна.
З 1 вересня 1978 року радгосп-технікум почав функціонувати в м. Бобровиця,
Із 1990 по 1994 рік в Бобровицькому радгоспі - технікумі працювало правознавче
відділення.
В 1997 році в результаті ліквідації Бобровицького радгоспу-технікуму створено
Бобровицький державний сільськогосподарський технікум, директором якого став
А.Б. Гордієнко.
Яковишини Леонід
Григорович, деректор
технікуму, кандидат
економічних наук,
Герой України
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Починаючи 1998 року навчальний заклад очолює Ольга
Василівна Гордієнко - Відмінник освіти України, нагороджена
орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.
Сьогодні коледж - навчальний заклад аграрноекономічного профілю. Основними напрямами його
діяльності є: підготовка молодших спеціалістів за державним
замовленням
і
договірними
зобов’язаннями
зі
спеціальностей: “Економіка підприємства”,
“Фінанси і
кредит”, “Організація виробництва”, “Бухгалтерський
облік”, “Виробництво і переробка продукції рослинництва”,
“Виробництво і переробка продукції тваринництва”; «Лісове
господарство»;
«Оціночна
Гордієнко Ольга
діяльність» надання повної
Василівна,
загальної середньої освіти;
відмінник овіти
України, кавалер
надання
професійноордена княгині
технічної
освіти
за
Ольги ІІІ
робітничими
професіями
ступеня
“Оператор
комп’ютерного
набору”, “Секретар
керівника підприємства,
установи”, “Озеленювач”; забезпечення діяльності
навчально-інформаційно-консультаційного пункту
НУБіП України з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”;
інформаційно-консультативна,
культурно-освітня,
методична,
фінансовогосподарська, виробнича діяльність; проведення профорієнтаційної роботи.

Навчальна робота
Організація навчальної роботи в коледжі покладена на
заступника директора з навчальної роботи, відмінника аграрної
освіти України - Петренко Юлію Вікторівну.
Навчальна робота проводиться в 38 спеціалізованих
лабораторіях та кабінетах загальною площею 7472м2.
Особлива увага в коледжі приділяється інформатизації
навчального процесу, для цього в коледжі є 99 комп’ютерів,
обладнано 6 комп’ютерних класів. Всі комп’ютерні класи,
адміністративні кабінети, бухгалтерія, бібліотека,
Петренко Юлія
гуртожиткиоб’єднані в локальну мережу з підключенням
Вікторівна, заступник
до Інтернету за технологією Wi-Fi. Обладнана
директора з навчальної
лабораторія для проведення лекцій,конференцій в режимі
роботи
on-line з НУБіП України.
Успішно функціонують інформаційно-видавничий центр, лабораторія аудіовідео-техніки, клас дистанційної освіти.
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Навчально-виховний процес забезпечують 38 викладачів, які мають відповідну
фахову освіту та досвід роботи: 3 викладачіздобувачі;
22 викладачі мають вищу категорію, з
них 15 викладачі-методисти, 3–старші викладачі, є
кандидати сільськогосподарських наук. З них 6
відмінників освіти України: Гордієнко О.В.,
Гудзенко М.К., Бабич Г.О., Мартишевська М.Ф.,
Кулініч О.І, Змігродська Н.С.; 4 нагороджені
відзнакою «Знак пошани»: Гордієнко О.В., Шаповал
Н.О., Бабич Г.О., Мартишевська М.Ф.;
2
відмінники аграрної освіти України : Гордієнко О.В.,
Петренко Ю.В.; 2 заслужені викладачі НУБіП
України: Гудзенко М.К., Гордієнко О.В.
Співпраця різних поколінь педагогів забезпечує
в кінцевому результаті те, що ВП НУБіП України
“Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О. Майнової” продовжує бути носієм передових
педагогічних ідей, авторитетним центром підготовки
висококваліфікованих кадрів.

Методична робота
Центром методичної роботи в коледжі є
навчально-методичний кабінет, який включає в
себе: інформаційно-методичний відділ, майстерклас, школу професійної адаптації, редакційнополіграфічний відділ, лабораторію інноваційних
засобів забезпечення занять.
Методичну
роботу
очолюють
досвідчені
Кулініч Ольга Ісаківна, заступник
викладачі-методисти,
директора з методичної роботи
відмінники
освіти
України, Кулініч Ольга
Ісаківна та Бабич Галина Олексіївна.
Велика увага в роботі приділяється вивченню і
узагальненню перспективного педагогічного досвіду;
проведенню майстер-класів з використанням інтерактивних
технологій, відкритих засідань гуртків та виховних годин,
презентації роботи гуртків, дисциплін, створенню
Бабич Галина Олексіївна,
завідувач навчальновідеофільмів
методичного кабінету
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. Значна робота проводиться з молодими
викладачами. Для них уже 25 років функціонує «Школа
професійної адаптації», яку за ці роки «закінчили»
понад 70 викладачів.
Значну увагу педагогічний колектив коледжу
приділяє
написанню
підручників,
посібників,
методичних
вказівок,
робочих зошитів тощо.
Зокрема, авторами та
співавторами
підручників та навчальних посібників стали
викладачі: Гордієнко О.В., Кулініч О.І., Петренко
Ю.В., Шаповал Н.О., Ярош Ю.М.

Відділення
В коледжі є два відділення: денне та заочне.
Денне відділення очолює відмінник освіти України,
викладач-методист
із
40
річним
стажем
Мартишевська Марія Федорівна.
Навчально-методичну
і
дослідну
роботу
здійснюють 4 циклові комісії:
- загальноосвітніх;
- технологічних;
- економічно-облікових;
Мартишевська Марія Федорівна,
- соціально-гуманітарних дисциплін.
завідувач денного відділення
В навчальному закладі створені необхідні умови
для успішного навчання, професійного росту,
змістовного відпочинку, реалізації творчого
потенціалу.
Лекції, семінари, заліки, іспити,
самостійна робота, творчі проекти, конкурси,
змагання, конференції, гурткова робота, щире
спілкування, безліч друзів, усмішки, гарний настрій
– усе це стало студентським життям, а коледж –
рідною домівкою, храмом освіти і науки.
Випускники коледжу мають можливість
продовжувати
навчання
в
Національному
університеті біоресурсів і природокористування
України та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Крім денного, в коледжі функціонує і заочне відділення, яке готує для народного
господарства країни спеціалістів, що поєднують багатий досвід практичної роботи з
теоретичною підготовкою.
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Завідувач заочного відділення - відмінник освіти
України Змігродська Ніна Сергіївна.
Перший випуск спеціалістів за заочною формою
навчання відбувся в 1961 році, за 50 років заочну
освіту
здобули
5212
спеціалістів,
конкурентоспроможних на ринку праці, які
примножують
добробут країни і
сприяють
зміцненню
авторитету
навчального
закладу.
Серед
випускників-заочників є Герої Соціалістичної
Праці Лобода І.І., Довженко Г.Д., Грицай І.І. та
інші.
Змігродська Ніна Сергіївна,
завідувач заочного відділення

Циклові комісії

Циклова комісія
загальноосвітніх дисциплін

Навчально-методичну і дослідну роботу в коледжі
здійснюють чотири циклові комісії. Комісію
загальноосвітніх дисциплін очолює викладач-методист
Малюх Тетяна Володимирівна.
Викладачі комісії працюють над проблемою:
«Удосконалення
педагогічної
майстерності,
проведення майстеркласів,
створення
мультимедійних
презентацій дисциплін».
Головою циклової
комісії
економічнооблікових дисциплін є
викладач
вищої
категорії
Ткаченко
Циклова комісія
Андрій
Леонідович,
економічно-облікових
який організовує роботу
дисциплін
викладачів
на

вирішення проблеми: «Запровадження комп’ютерних
технологій в навчальний процес».
Викладач вищої категорії Коник Алла Анатоліївна
очолює комісію соціально-гуманітарних дисциплін, викладачі якої працюють над
проблемою: «Вдосконалення власних педагогічних методик і технологій, які
забезпечують ефективну співпрацю викладача і студента».
Циклова комісія
соціально-гуманітарних
дисциплін
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Філатова Валентина Леонідівна координує роботу
циклової комісії технологічних дисциплін, яка працює
над проблемою: «Підвищення успішності студентів та
покращення якості підготовки спеціалістів, здатних
конкурувати на ринку праці, шляхом впровадження
новітніх інтерактивних технологій навчання».

Циклова комісія
технологічних дисциплін

Практичне навчання
Навчально-виробничу роботу в коледжі очолює
викладач-методист з 40-річним стажем роботи, відмінник
освіти України Гудзенко Микола Костянтинович.
Практичне навчання як організаційна частина
навчально-виховного
процесу
здійснюється
за
напрямами:
- підвищення ролі кабінетів і лабораторій та
колекційно-дослідного
поля
в
практичній
Гудзенко Микола
підготовці
Костянтинович,
спеціалістів;
заступник директора з
- підбір
базових
навчально-виробничої
роботи
господарств,
з
якими
коледж
уклав договори на проведення практичного
навчання та тристоронні угоди на навчання
студентів та їх працевлаштування;
- визначення рівня практичних умінь і навичок
студентів шляхом атестації з дисциплін та практичного навчання.
В підготовці молодших спеціалістів важлива роль
належить
дослідницькій роботі,
яка здійснюється на
основі співробітництва
ННІ НУБіП України,
інститутів та дослідних
станцій,
зокрема
інституту землеробства
Національної академії наук, Чернігівського інституту агропромислового виробництва
НААН, Носівської дослідно-селекційної станції.
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Крім основної спеціальності студенти отримують
робітничі професії: «Оператор комп’ютерного набору»,
«Секретар
керівника
підприємства,
установи»,
«Озеленювач», навчальну практику з якої студенти
проходять в навчально-науковому центрі біології,
екології субтропічних рослин та ландшафтознавства
НУБіП України, який розташований на базі Нікітського
ботанічного саду.
1,5 га різних форм квіткових насаджень на території коледжу служать відкритою
лабораторією, де студенти вивчають декоративні рослини, способи їх розмноження та
догляду.

Виховна робота
Виховну роботу в коледжі очолює викладачметодист Шаповал Наталія Олексіївна.
Виховна робота в коледжі здійснюється на рівні
адміністрації, методоб’єднання кураторів академічних
груп, комісії з профілактики та попередження
правопорушень, органів студентського самоврядування,
циклових комісій. Значна
частина
заходів,
спрямованих
на
організацію
дозвілля,
носить
традиційний
характер,
зокрема:
мистецькі
огляди-конкурси,
інтелектуальні
конкурси,
конкурси-виставки,
Шаповал Наталія
Олексіївна, заступник
директора з виховної
роботи

конкурсно-розважальні програми. Правопросвітницька
діяльність здійснюється через участь студентів у
роботі клубу «Феміда», краєзнавча – через роботу в
Раді музею історії коледжу, культурно-освітня
діяльність – через роботу
в
жіночому
клубі
«Ольвія», підтримання
правопорядку
шляхом
правоохоронної діяльності студентських загонів з
підтримання правопорядку на території навчального
комплексу.
Нині в коледжі постійно працюють 14 гуртків
аматорського мистецтва, зокрема: академічний хор
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«Юність», вокальний ансамбль «Пролісок», вокально-інструментальний гурт
«Надія», ансамбль народного танцю «Джерело», ансамбль сучасного танцю «Ритм»,
конферанс-клуб, Арт-клуб та ін.
Щорічно в коледжі проводяться конкурси: «Краса коледжу», «Студент року»,
«Таланти твої, першокурснику», КВК, вечори відпочинку, виставки.
Студенти постійно беруть участь у фестивалі «Голосіївська весна», конкурсі
«Красуня НУБіПУ», де з гідністю відстоюють честь
коледжу.
В життєдіяльності колективу коледжу активну
участь приймає студентська організація, яка об’єднує
всіх студентів. Органом управління цієї організації є
студентська рада, яка співпрацює з студентською
радою НУБіП України і вирішує питання соціального
захисту та організації дозвілля студентів.

Спортивно-масова робота
Для спортивних занять та масових заходів студентів та
працівників в коледжі створена необхідна навчально-спортивна
база: спортивна зала, стадіон, спортивні майданчики, тенісний
корт, гімнастичне містечко, тренажерна зала, зала для боротьби,
шаховий клуб, фітнес-клуб, спортивні кімнати в гуртожитках,
медичний пункт.
Спортивно-масову роботу в коледжі координує старший
викладач
Птуха
Василь
Петрович.
На
спортивній
базі
Птуха Василь
Петрович, керівник
коледжу
проводяться
фізичного виховання
районні,
обласні
та
Всеукраїнські змагання з волейболу, міні-футболу,
баскетболу, настільного тенісу. Основною формою
організації спортивно-масової роботи є проведення
спартакіад, занять спортивних секцій та змагань серед
студентів і співробітників коледжу.
Користується популярністю серед студентів та викладачів
щорічна спартакіада, що включає такі види спорту: волейбол,
баскетбол, міні-футбол, настільний теніс, шахи, шашки.
Працюють секції з волейболу, баскетболу, настільного
тенісу, футболу, гирьового спорту, лижних гонок, легкої
атлетики та вільної боротьби.
Збірні команди коледжу постійно приймають участь у
Коробка О. В.
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змаганнях
районного,
регіонального
та
Всеукраїнського рівнів, є призером обласних
змагань з баскетболу, міні-футболу, вільної
боротьби, легкої атлетики. Випускниця коледжу
Коробка Ольга – неодноразовий переможець
першостей України з важкої атлетики, срібний
призер Чемпіонату Європи та Олімпійських ігор в
Пекіні
За рішенням профспілкового комітету і ради
студентського гуртожитку в коледжі відкрито
«Кімнату здоров’я».
При спортивній залі створено кабінет фізичного
виховання,
який
естетично
оформлений
у
відповідності з діючою програмою предмета.
Заняття
фізкультурою
і
спортом
позитивно позначаються на формуванні характеру
студентів, сприяють розвитку у них сили волі,
мужності, сміливості, працьовитості, колективізму,
взаємодопомоги.

Бібліотека
Бібліотека навчального закладу існує з 1891
року. За роки Великої Вітчизняної війни більша
частина фонду була втрачена. Зараз книжковий фонд
нараховує близько 55 тисяч примірників, щорічно
поповнюючись у середньому на 700 примірників.
Кожного року передплачується 53 назви періодичних
видань на суму біля 20 тисяч гривень, зареєстрованих
користувачів – 1050, які обслуговуються на
абонементі та в читальному залі. Бібліотекою
Матвєєва Наталія Олексіївна,
користуються викладачі, студенти, спеціалісти,
завідувач бібліотеки
працівники коледжу. У бібліотеці встановлені
комп’ютери, які підключені до мережі Інтернет та копіювальна техніка. Протягом 35
років завідує бібліотекою Матвєєва Н.О.
Бібліотека коледжу є науковим, навчальним,
інформаційним та культурно-освітнім структурним
підрозділом, який здійснює бібліотечний супровід
навчально-виховного
процесу
за
профілем
навчального закладу.
Одне з головних завдань бібліотеки –
забезпечення навчального процесу навчальною і
методичною літературою.
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Основні завдання працівників бібліотеки:
- якісне комплектування фонду;
- бібліотечне та бібліографічноінформаційне обслуговування читачів;
- вдосконалення
довідковобібліографічного апарату бібліотеки;
- підвищення
професійного
рівня
працівників бібліотеки.
Розкриття
інформаційних
бібліотечних
ресурсів – головне завдання працівників бібліотеки. Щоб забезпечити повноцінний
навчально-виховний процес, працівники бібліотеки організовували:
- бібліографічне інформування (групове та індивідуальне);
- довідково-бібліографічне обслуговування;
- бібліотечно-бібліографічну орієнтацію користувачів.
Бібліотека коледжу є важливою ланкою у виховному процесі. Як культурний
осередок, бібліотека приймає активну участь у формуванні таких важливих рис як
гуманність, патріотизм, естетичні смаки сучасної молоді.
Масова робота бібліотеки розглядається як складова системи виховного
процесу в коледжі. Ефективними технологіями масової роботи є читацькі
конференції, тематичні години, диспути, усні журнали, дні інформації тощо, які
організовують та проводять працівники бібліотеки
разом з кураторами,
наприклад: читацькі
конференції “Живи і квітни, моя мово”, “Співець
зачарованої Десни”, тематичні години “Поети
рідного краю”,
“В поколіннях я
озвуся”,
усний
журнал “Славетний
край Чернігівський”,
зустріч з поетами
рідного краю, дні інформації, бесіди тощо.
Пропаганда книги проводиться шляхом організації та
проведення книжкових виставок, бібліографічних
оглядів літератури, складання рекомендаційних списків літератури. Актуальними є
такі книжкові виставки: “Видатні українці”, “Історія та культура України”, “Здоровим
бути модно”, “Природа та людина”, “Знання законів – знання прав”, “Славетний край
Чернігівський”, “Джерела моралі”, оформляються інформаційні стенди.

Випускники – наша гордість
За 120 років навчальний заклад підготував майже 16 тисяч спеціалістів.
Найбільше з них: зоотехніків, агрономів, економістів, бухгалтерів, зооветтехніків,
юристів, фінансистів, технологів та ін. Прославили навчальний заклад не лише в
Україні, а й за її межами наші випускники, що стали відомими людьми: Герої
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соціалістичної праці: Довженко Г. Д., Лобода І.І.,
Грицай М.І., Сльозко М.І., Подвиг Ю.М.;
Доктори
сільськогосподарських
наук:
Василенко М.П., Литаш М.С., Бушак Н.Я., Подоба
Є.Г., Хіміч О.І., Крамаренко М.М., Милосердова
В.Д., Болгар І.П., Рожко В.М., Артюх В.М.;
Заслужені працівники сільського господарства
Литвиненко І.С., Артюх В.М.; Заслужений учитель
України Пархоменко В.П. та багато інших.
Випускники втілюють добрі справи на
виробництві, ними завжди буде пишатися
педагогічний колектив.
Історію творять люди… В стінах нашого
навчального закладу працювали і вчились сотні
різних людей. Прізвища їх, імена багатьох із
них не збереглись до наших днів, але значна
частина названа на
сторінках нашого буклету. За 120 років свого
існування коледж став невіддільною складовою вітчизняної історії. Пройшовши
періоди злетів і падінь, але не втративши духу творчості і патріотизму, він зберігав і
примножував найкращі традиції аграрної освіти протягом багатьох років. І нині ВП
НУБіП України “Бобровицький коледж
економіки та менеджменту ім. О. Майнової”
по праву посідає значиме місце в освітній
системі незалежної української держави,
переконливо стверджуючи свою роль
осередку якісної, конкурентноспроможної
освіти.
Ми патріоти свого навчального закладу,
пишаємося його славою і здобутками, і
намагаємося їх примножувати. І нам
здається, що наш коледж – найкращий,
здобутки
його
найвагоміші,
а
педагогічний
колектив
–
найдосвідченіший.В щоденній, буденній
праці втілюється часточка великої справи
примноження
славних
традицій
навчального
закладу,
де
цінують
професіоналізм, де вміють працювати на
колективний результат. Попереду велика
і творча робота, цікаві задуми. Сьогодні
коледж живе
насиченим життям і
впевнено крокує в майбутнє.

Педагогічний колектив коледжу
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