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А починалася історія заснування
нашого закладу  зі створення аг-
рошколи в місті Новоукраїнці. На
початку 20-х років минулого сто-
ліття на території тодішнього
СРСР почали створюватися перші
агрономічні школи. З архівних ма-
теріалів відомо, що завідуючий
Новоукраїнським районним
відділом  Народної освіти Михай-
ло Несторович Некрутяк підняв пи-
тання про відкриття в м. Новоук-
раїнці сільськогосподарської шко-
ли. Він відзначав, що роль агро-
школи в майбутньому буде вели-
ка. Учнями повинні бути діти не-
заможників, селян-хліборобів, які
понесуть сільськогосподарську
освіту на село. З доповіддю на таку
тему М.Н. Некрутяк виступив
перед Новоукраїнською радою ро-
бочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, після чого
було ухвалено відкрити Новоукраї-
нську агрошколу. Помешкання та
необхідні меблі придбали за
шкільні кошти. 1 серпня 1921
року було урочисте відкриття Но-
воукраїнської профагрономічної
школи ім.  Леніна, на котрому
були присутні 80 учнів, представ-
ники та гості. 20 серпня почало-
ся навчання, яке було протягом
зимового періоду.
Умови навчання були важкі, тим

більше, що це був рік неврожаю,
але  навчання йшло більш-менш
нормально до весни, а з весною
постало перед школою ряд питань:
про землю, яка потрібна була
школі, про матеріальну базу як
місце,  де учні змогли б теорію
прикласти до практики.
Почалися клопоти за землю, які

увінчалися успіхом. Школі було
відведено 135 десятин землі та
садибу, що знаходилась у 8-ми
верстах від Новоукраїнки, колиш-
ню економію поміщика Анташ-
кевича. Пізніше 30 десятин було
віднято під агроцентр. У цій еко-
номії, завдяки пильному догляду
колишніх робітників поміщика, усі
будівлі збереглися в цілості, які
потім було передано разом з мер-
твим реманентом школі. Живого
реманенту спочатку не було, так
як коней, реквізованих у куркулів,
потім забрали і передали по влас-
ності.
Весною 1922 року увесь колек-

тив школи: учителі, учні та служ-
бовці перейшли на ферму для
практичного навчання. Повіт звер-
нув увагу на такий стан колекти-
ву (всі голодували) і віддав школі в
оренду млин, який теж належав
колишньому поміщикові Анташ-
кевичу  і знаходився вже тоді на
шкільній садибі. У вересні 1922
року Новоукраїнській агрошколі
через уповноваженого Окрсоцза-
безпечення було відведено в орен-
дне користування всі будівлі, що
до того часу заняті були Новоук-
раїнською богодільнею.
У серпні 1923 року відбувся пер-

ший випуск. Усього закінчило
школу 14 учнів. З цієї кількості  6
поїхало до вузів: 2 до Одеси і 4 до
Єлисавету.
Надалі школа розвивалася. Відо-

мо, що 1925/26р. школа мала 2
підприємства – газогенераторний
млин та майстерню штучної во-
щини, шкільний будинок (раніш
була земська богодільня) мав ве-
ликі кімнати, в котрих розміщу-
валися класи.
У 1921 році, коли школа органі-

зовувалась, їй передано невелич-
ку бібліотеку районним відділом
народної освіти, а пізніше з ліквіда-
цією соцекономічної школи - і кни-
гозбірню останньої. «Книги

Ç Äíåì íàðîäæåííÿ,
ð³äíèé êîëåäæó!
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(Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.)

² ùå îäíå. Íàÿâíà êîë³ç³ÿ
âèíèêëà ÿêðàç â äåíü íàðîä-
æåííÿ íàøî¿ ãàçåòè – áóäå-
ìî ¿¿ âñå æ òàêè ââàæàòè
ðàéîííî-îòåã³âñüêîþ, òîá-
òî, òàêîþ, ùî º ôîðìàëü-
íèì íàäáàííÿì âñ³º¿ ãðî-
ìàäè, õî÷ ãàçåòà é íîñèòü
íèí³ ñòàòóñ ïðèâàòíîãî âè-
äàííÿ. Íåâ³äîìî, ùî íàø³
ìóæ³ äåðæàâí³ ùå ïðèäó-
ìàþòü, ùîá ñâîþ ðîáîòó
ïîêàçàòè – òî ðîçäåðæàâ-
ëåííÿ ÇÌ², òî äåöåíòðàë³-
çàö³ÿ ãðîìàä, òî ùå ùîñü.
ßê áà÷èìî, í³÷îãî ãàðíîãî
ïîêè ùî ç öüîãî íå âèéø-
ëî. Òàê îò, ñàìå 21 ëèïíÿ
ãàçåò³ âèïîâíèëîñü 88
(çâåðí³òü óâàãó íà öèôðè)
ðîê³â ç ÷àñó çàñíóâàííÿ.
Íàãàäàºìî: âèäàííÿ íå âè-
äàâàëîñü ò³ëüêè â ÷àñè ã³òëå-
ð³âñüêî¿ îêóïàö³¿. Ñèìâîë³-
÷íî, ùî â òàê çâàí³é íóìå-
ðîëîã³¿ â³ñ³ìêà îçíà÷àº áåç-
ê³íå÷í³ñòü, à äâ³ â³ñ³ìêè? Íå
äèâëÿ÷èñü íà àòìîñôåðó
ì³ñòèöèçìó, ùî îòî÷óº öþ
öèôðó, ñàìà âîíà äóæå ìà-
òåð³àë³ñòè÷íà ³ ïðàêòè÷íà:
÷åñí³ñòü, õîëîäíèé ðîçðà-
õóíîê, ô³íàíñîâå áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ñòàá³ëüí³ñòü ³ áåçïå-
êà – âñå öå ó «â³ñ³ìö³».  ²
äàé Áîã, ùîá öå çáóëîñü, íå-
çâàæàþ÷è íà íèí³øí³ òèì-
÷àñîâî ñêëàäí³ äëÿ íàøîãî
âèäàííÿ ÷àñè.
Íó, à ùîäî ³íøîãî – òî ñå-

ñ³ÿ ïðîéøëà áåç îñîáëèâèõ
ïðèãîä. Õî÷åìî ïîçíàéî-
ìèòè ç ïåðåá³ãîì ðîçãëÿäó
îêðåìèõ ïèòàíü. Äåïóòàòè
âíåñëè óòî÷íåííÿ äî äîõ³ä-
íî¿ òà âèäàòêîâî¿ ÷àñòèí ñå-
ëèùíîãî áþäæåòó, çä³éñíè-
ëè ïåðåðîçïîä³ë îáñÿãó
áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà
2021 ð³ê íà ñóìó 3 ìëí. 616
òèñ. 322 ãðí., â òîìó ÷èñë³
ïî çàãàëüíîìó ôîíäó 3
ìëí. 560 òèñ. 908 ãðí., ïî
ñïåö³àëüíîìó – 55 òèñ. 414
ãðí. Ïðè÷îìó, çíà÷í³ ñóìè
êîøò³â îòðèìàëè ñàìå
ñ³ëüñüê³ ãðîìàäè. Ïðè-
ì³ðîì, íà ðåàë³çàö³þ çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ï³äâèùåííÿ äîñòóïíîñò³
øèðîêîñìóãîâîãî äîñòóïó
äî ²íòåðíåòó â ñ³ëüñüê³é
ì³ñöåâîñò³, ñïðÿìîâàíî 2
ìëí. 012 òèñ. 170 ãðí. Çîê-
ðåìà, äëÿ Âèíîãðàä³âêè öÿ
ñóìà ñêëàëà 124 òèñ. 130
ãðí.; Âîäÿíå – 250 òèñ. ãðí.;
Ãàðìàí³âêà – 77 òèñ. 330
ãðí.; Çåëåíå – 123 òèñ. 430
ãðí.; Êîðîòÿê – 120 òèñ. 180
ãðí.; Ëîçóâàòêà – 250 òèñ.
ãðí.; Íå÷à¿âêà – 62 òèñ. 100
ãðí.; Ïîëòàâêà – 250 òèñ.
ãðí.; Ñàñ³âêà – 151 òèñ. 370
ãðí.; Ñîô³¿âêà – 250 òèñ.
ãðí.; ×åðâîíà Ñëîáîäà –
135 òèñ. 690 ãðí.; ×åðâîíî-
âåðøêà – 217 òèñ. 940 ãðí.
Â ëèïí³ áóäå îñâîºíî 603

òèñ. 651 ãðí., â  ãðóäí³ – 1
ìëí. 408 òèñ. 519 ãðí. Çíà÷í³
êîøòè ñïðÿìîâàí³ íà ðîç-
âèòîê îñâ³òè – áëèçüêî 600
òèñ. ãðí.,  ìåäèöèíè –
á³ëüøå 340 òèñ. ãðí., ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
– á³ëüøå 200 òèñ. ãðí., êóëü-
òóðè – áëèçüêî 170 òèñ. ãðí.
òîùî.
Äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî

Ñòàòóò³â îêðåìèõ øê³ë â
çâ’ÿçêó ç ïîçáàâëåííÿì ¿õ
þðèäè÷íîãî ñòàòóñó: Ñî-
ô³¿âñüêà ÇØ ² – ²² ñò. ñòàëà
ô³ë³ºþ Ãîëóá³ºâèöüêî¿ ÇØ

² – ²²² ñòóïåí³â, Çåëåí³âñüêà
ÇØ ² – ²² ñòóïåí³â ñòàëà
ô³ë³ºþ Ìàð’¿âñüêî¿ ÇØ ² –
²²² ñòóïåí³â, ×åðâîíîñëîá³-
äñüêà ÇØ ² – ²² ñòóïåí³â ðå-
ôîðìîâàíà â ïî÷àòêîâó
øêîëó. Ñâî¿ì ð³øåííÿì äå-
ïóòàòè òàêîæ ïåðåéìåíóâà-
ëè Êîìïàí³¿âñüêó ìóçè÷íó
øêîëó íà Êîìïàí³¿âñüêó
ìèñòåöüêó øêîëó ñåëèùíî¿
ðàäè.
Â³äðàäíî, ùî íà ñåñ³ÿõ

ðîçïî÷àëè çàñëóõîâóâàííÿ
çâ³ò³â ï³äêîíòðîëüíèõ ðàä³
îðãàí³çàö³é. Òàê, íà ö³é ñåñ³¿
ðîçãëÿäàëîñü ïèòàííÿ ïðî
ðîáîòó êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà ÑÊÏ «Êîìïà-
í³¿âñüêå». Êåð³âíèê îðãàí³-
çàö³¿ Â.Ìàêñ³ìåíêî äåòàëü-
íî ðîçïîâ³â ïðî áåçâ³äìîâ-
íó (ïîãîäüòåñü, ùî öå òàê –
ðåä.) ðîáîòó ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿì âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ íà òåðèòîð³¿
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè. Íàïðÿìîê ä³ÿëü-
íîñò³ êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà íå ç ëåãêèõ.
Òà é ïîñò³éíî ïîòðåáóº
óäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè,
àäæå âèìîãè äî ÿêîñò³ ïèò-
íî¿ âîäè çðîñòàþòü ùîäåí-
íî. Îá’ºêòèâíî ñêàæåìî,
ùî âîäà íà òåðèòîð³¿ ÎÒÃ
íå â³äïîâ³äàº âèñîêèì ñòàí-
äàðòàì, àëå òå, ùî âîíà ïî-
äàºòüñÿ áåçïåðåðâíî – âå-
ëèêà çàñëóãà 17 ïðàö³âíèê³â
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà. Äî ðå÷³, íà îáñëóãî-
âóâàíí³ ó ÑÊÏ «Êîìïàí³¿-
âñüêå» çíàõîäèòüñÿ 9 ñ³ë òà
ñåëèùå. Àíàë³çóþ÷è ñèòó-
àö³þ ç ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèº-
ìñòâà çà 6 ì³ñÿö³â öüîãî
ðîêó, Â. Ìàêñ³ìåíêî îçâó-
÷èâ òàê³ öèôðè. Äîõ³ä êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çà
öåé ïåð³îä ðîêó ñêëàâ 971
òèñ. ãðí., â òîìó ÷èñë³ áþä-
æåòí³ íàäõîäæåííÿ – 404
òèñÿ÷³, ³íø³ – âëàñí³ íàäõîä-
æåííÿ. Íàéá³ëüø³ îáñÿãè
âèòðàò íà çàðîá³òíó ïëàòó
– 650 òèñÿ÷ (ïðè òîìó, ùî 8
ñï³âðîá³òíèê³â ïðàöþþòü
íå íà ïîâíó ñòàâêó), 345 òèñ.
ãðí. - îïëàòà åëåêòðîåíåðã³¿.
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî
çà îñòàíí³é ÷àñ ÑÊÏ «Êîì-
ïàí³¿âñüêå» ïðîâåäåíî
çíà÷íèé îáñÿã ðîá³ò ³ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ï³äòðèìàííÿ
â íàëåæíîìó ñòàí³ ñèñòåìè
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäî-
â³äâåäåííÿ. Àëå, çà ñëîâà-
ìè äåïóòàò³â, ÿê³ âçÿëè àê-
òèâíó ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³
äàíîãî ïèòàííÿ, ÿê³ñòü îò-
ðèìóâàíî¿ ïðîäóêö³¿ çàëè-
øàº áàæàòè êðàùîþ. Ñåðåä
ïåðñïåêòèâíèõ çàâäàíü êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
– â³äíîâëåííÿ íàÿâíèõ ñèñ-
òåì âîäîïîñòà÷àííÿ â ñåëàõ
ãðîìàäè, çàì³íà çàëèøê³â
ìåòàëåâî¿ òðóáè â ñìò Êîì-
ïàí³¿âêà, âñòàíîâëåííÿ åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíî¿
ö³íè òà äîñÿãíåííÿ ñòî-
â³äñîòêîâîãî ðîçðàõóíêó çà
ñïîæèòó ïðîäóêö³þ òîùî.
Äåïóòàòè òàêîæ ïðèéíÿëè

ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó òà
ïðèéîì ìàéíà, ùî áóäå âè-
êîðèñòàíî çàäëÿ áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð-
³àëüíî¿ ãðîìàäè. Çîêðåìà,
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Áëàãîóñòð³é ñìò Êîì-
ïàí³¿âêà» ïåðåäàíî íà óò-
ðèìàííÿ àñôàëüòîçì³øó-
âà÷, ùî âæå ïðàöþâàâ íà
äîðîãàõ ñåëèùà.
              Ï. ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ.

з’єднаної книгозбірні являють
собою белетристику і сільгос-
плітературу, але таку відста-
лу, що в сучасний мент зовсім
не відповідає запитанням су-
часної сільгоспшколи. В на-
стоящий мент ця бібліотека не
функціонує на підставі того,
що багато книжок учнями ро-
зібрано по руках і не поверну-
то, а частина книжок, що за-
лишилась, зовсім загубила
свою вартість. Вчительська
бібліотека зовсім невелика.
Книги поступають до неї в за-
лежності від матеріальних
умов школи. Придбали дек-
ілька книг по марксизму, а та-
кож підручників, які були не-
обхідні викладачам на 1925/
26 рік». Всього налічувалось 260
книг. З них белетристики - 129,
фахових -131.Отримано 8 таблиць
по бджільництву та 10 підручників
по спецдисциплінах.
Крім агрономії, садівництва, ма-

шинознавства, в агрошколі викла-
дали такі дисципліни: тваринницт-
во з ветеринарією, загальне тва-
ринництво, галузеве тваринництво,
ветеринарію і зоогігієну, організа-
цію сільського господарства,
бджільництво.
Для обслуговування шкільного

господарства залучали учнів на доб-
ровільних началах з кожної із груп.
У 1933 році агрошкола реорган-

ізована в Новоукраїнський ветери-
нарний технікум. Він розміщував-
ся у декількох будівлях між вули-
цями Леніна, Чапаєва і храмом
Олександра Невського. Більшість
навчальних приміщень були одно-
поверхові, глинобитні. До техніку-
му передали приміщення колиш-
нього манежу (з часів військових
поселень).
Під час німецької окупації у буд-

івлях технікуму німці розмістили
лазарет для своїх поранених вояків,
а поряд - цвинтар для померлих. У
1942 році цвинтар перенесли до
скверу біля храму Олександра Не-
вського. Біля технікуму лишилася
лише могила комдива О.Ю. Соко-
лова, який потрапив в полон і по-
мер після операції в німецькому
лазареті.
З матеріалів Кіровоградського

обласного архіву відомо, що коли
німецько-фашистські війська
відступали в березні 1944 року,
підірвали майже всі навчальні спо-
руди технікуму, в тім числі і ма-
неж.
Після Другої світової війни техні-

кум відновив навчання. Першим
післявоєнним директором був при-
значений І.М. Біда, який пропра-
цював з квітня 1944 року до сере-
дини жовтня 1945 року. Проводи-
лися роботи з відновлення навчаль-
но-матеріальної бази та підготовці
технікуму до навчання.
У 1945 році прийняли на навчан-

ня 60 учнів. Заняття проводились в
прилаштованих житлових будин-
ках, які до війни були зайняті під
квартири. Світло в навчальні корпу-
си подавала міська електростан-
ція. Всього технікум мав 9 будинків
і клініку.
На вересень 1947 року в техні-

кумі працювало 15 викладачів: 10
викладали спеціальні дисципліни, 4
загальноосвітні, 1 - військову підго-
товку. Не вистачало обладнання.
Для проведення практичних занять
з анатомії та патологічної анатомії
використовували трупи тварин, які
загинули, і тому студенти  часто
ходили в райветлікарню і баклабо-
раторію для досліджень. І хоч в
бібліотеці нараховувалося 3305 при-
мірників книг, не було підручників

з анатомії сільськогосподарських
тварин, спеціальної патології і те-
рапії, епізоотології, паразитології,
хірургії, акушерства, фармако-
логії. Технікум також мав тракто-
ра ХТЗ і плуга. На клініці техніку-
му утримували 7 робочих коней, 4
тварини ВРХ, 2 вівці.
На початку п’ятидесятих років

Новоукраїнський ветеринарний
технікум розміщувався  в  п’яти
пристосованих приміщеннях, які
були мало придатні для навчальної
діяльності. Крім цього, він мав
шість будинків, які використовува-
лися як гуртожитки для учнів та
квартири для викладачів.
 Навчальну практику учні техні-

куму проходили в пристосованій
ветеринарній клініці, в якій прово-
дився амбулаторний прийом усіх
видів тварин. А ще навчальна прак-
тика проводилася в навчальному
господарстві, а також в колгоспах,
які знаходилися  недалеко від Но-
воукраїнки. Для демонстрації та
узагальнення кращого досвіду ро-
боти, сучасного на той час облад-
нання, організації роботи в тварин-
ництві проводилися екскурсії на тва-
ринницьку ферму радгоспу
«Більшовик». Патологічний розтин
та препаровка з анатомії проводи-
лися на худобомогильнику та вет-
лабораторії.
У кінці п’ятдесятих років почали

проводитися підготовчі роботи із
розбудови технікуму. Директор
неодноразово відвідував відділ архі-
тектури в місті Кіровограді. Пла-
нувалось побудувати навчальний
корпус на 500 студентів; при-
міщення для навчальної клініки, яка
б змогла забезпечити проходжен-
ня практики; лазні і пральню; по-
повнити господарство продуктивни-
ми тваринами (коровами, кіньми,
свинями); забезпечити повне уком-
плектування бібліотеки;  кабінетів
навчальними наочними посібника-
ми. Та цим планам в стінах Ново-
українського технікуму не суди-
лося здійснитися...
У 1963 році  із Новоукраїнки на-

вчальний заклад переводять до
Компаніївки, де на той час звільни-
лося приміщення райкому партії.
З цього часу починається новий
відлік в історії нашого закладу.
Технікум стає не тільки навчаль-

ним, а й культурним осередком
селища.
Хочеться добрим словом згада-

ти тих викладачів, які не злякалися
труднощів і  працювали з перших
днів закладу на новому місці, а
саме: Василя Володимировича
Бафталовського, подружжя Сало-
губів, Людмилу Василівну Міхову,
Михайла Сидоренка та першого ди-
ректора закладу  Миколу Іванови-
ча Балана.
Доводилося вести нелегку бороть-

бу за існування технікуму в Ком-
паніївці. Міністерство сільського
господарства весь час піднімало
питання про переведення техніку-
му до Олександрівки.  Але серед
життєвих негараздів було багато

позитивних моментів.
Василь Володимирович Бафта-

ловський з гумором згадує про
те, що з транспорту на той час у
розпорядженні мали лише одного
коня. Це була, дійсно, знаменита
тварина, бо в історії технікуму вона
відіграла немалу роль. Піддослід-
них тварин тоді практично не було.
Тому справжньою знахідкою для
всіх став кінь. Звали його Буце-
фал, він мав темно-сірий окрас,
був дуже витривалим і працьови-
тим. Якби в Компаніївці була
місцева книга рекордів, то його б
занесли на перше місце. На тва-
рині не було «живого» місця, де б
не практикувалися студенти «ста-
вити уколи». Буцефал залишався
довго загальним улюбленцем.
Частенько біля коня фотографу-
вались, його часто малювали.
Студенти вивчали майбутню про-
фесію  на муляжах і плакатах, а
також за картинками підручників.
Про таку клініку, яка існує зараз,
доводилось тоді лише мріяти.
Зміни на краще відбулися з при-

ходом на посаду директора Гри-
горія Миколайовича Гордієнка. Він
згуртував навколо себе колектив
однодумців, фанатів своєї справи.
За керівництва Григорія Миколай-
овича були відремонтовані та об-
ладнані кабінети, гуртожиток,
їдальня, спортивний зал, бібліоте-
ка, студентський клуб.
У 1991 році  побудовано навчаль-

но-виробничу клініку з потужною
матеріальною базою. Тут є лабо-
раторії, класи, операційна зала,
манеж, склади для зберігання
кормів. А ще на клініці утриму-
ють свиней, корів, овець, кроликів,
віслюків, нутрій, курей і навіть
страусів. Коледж має свій машин-
но - тракторний парк, пасіку, ста-
ціонар-репродуктор, доїльний зал,
господарський двір.
Самі студенти кажуть: «Те, що

ви нам розповісте в аудиторії, ми
забудемо, з того, що покажете,
дещо запам’ятаємо, а залучивши
в безпосередній процес роботи ме-
дика-ветеринара, ви даєте нам ре-
альну професію». Це любить ци-
тувати і директор коледжу Гри-
горій Миколайович Гордієнко.
Практичний досвід, який студен-

ти отримують  у навчальному зак-
ладі, цінують не лише в Україні, а
й у країнах Європи.
Збулася мрія Г.М. Гордієнка:

підняти технікум до другого рівня
акредитації - коледжу.
Унікальний навчальний заклад із

столітньою історією святкує свій
ювілей.
Тож хочеться сказати: «З Днем

народження, рідний коледжу!»
А. ФОМІЧЕНКО, викладач ко-

леджу,
О. МАКАРЕНКО, завідуюча

бібліотекою коледжу.
На знімках: директор Ком-

паніївського фахового колед-
жу ветеринарної медицини
Г.М. Гордієнко; випускники
технікуму 50-х років.


