
 

 

ІСТОРІЯ ВСП «НОВОУШИЦЬКИЙ  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПДАТУ» 

 

«Хто не знає свого минулого,  

той не вартий майбутнього» 

М.Рильський 

 

ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» - навчальний 

заклад аграрного профілю в Україні з багатою та розмаїтою, 

більш ніж столітньою історією. 

У 1908 р. російський імператор Микола ІІ видав указ про 

кредит на утримання в місті Нова Ушиця Подільської губернії 

нижчої ремісничої школи імені барона Павла Павловича 

Местмахера. За указом від 1 липня 1908 року нижчій 

ремісничій школі асигновано 2335 рублів, а починаючи з 1909 

року - по 4670 рублів. На обладнання та устаткування 

зазначеної школи виділялось додатково 29257 рублів 30 

копійок. 

 



 

Засновником нижчої ремісничої школи вважається барон 

Павло Павлович Местмахер, який у селі Песець Ушицького 

повіту мав маєток і хотів, щоб навколишні землі обробляли 

кваліфіковані спеціалісти. Барон був неодружений, тому з 

великою любов'ю ставився до своїх братів і сестер та їхніх дітей, 

їм же після смерті залишив своє майно. Племінниця Павла 

Павловича Местмахера Олександра Вікторівна вийшла заміж 

за власника маєтку в селі Хребтіїв Ушицького повіту Михайла 

Оскаровича Патона. З того часу П.П. Местмахера і М.О. Патона 

об'єднували не тільки спільні справи доброчинності, 

меценатства і активної діяльності в різних земських органах 

(вони обидва причетні до відкриття земської лікарні, 

фінансування школи і відкриття ремісничого училища), а й 

родинні стосунки. У жовтні 1909 р. барон П.П. Местмахер 

помер в місті Кам'янець-Подільському, але був похований в селі 

Песець Новоушицького району. 

Першим директором школи став Воронов В.К. (1908-1916 

рр.). Вчили тут слюсарів, токарів, ковалів, столярів. Водночас, 



давали початкові знання з російської мови, арифметики, 

рахівництва і креслення.  

У 1918 р. реміснича школа була реорганізовано в трирічну 

середню професійно-технічну школу. Директором призначено 

Скворцова В.О (1918-1929). За період свого існування заклад 

провів сім випусків. 

 Точний відлік часу становлення Новоушицького 

технікуму механізації сільського господарства починається з 

1930 р. Саме тоді на базі профтехшколи було створено цей 

заклад з чотирирічним терміном навчання. Першим 

директором технікуму був Чехміструк І.А. (1930-1932), з 

1932 р. до 1941 р. посаду директора обіймали Гунько Г.В. 

(1932-1935) і Самборський О.С. (1935-1941). 

Перших кваліфікованих 

техніків-механіків було 

підготовлено і направлено 

на роботу в МТС у 1932 р.. 

Останній передвоєнний 

випуск, відбувся у 1940 р. У 

період тимчасової окупації 

1941-1944 рр. фашистські 

загарбники повністю 

зруйнували навчально-матеріальну базу технікуму, в 

навчальних приміщеннях створили конюшні. 

 Місцеве населення намагалося врятувати державне майно. 

Викладачі Головецька С.О. і Воронов В.К. зберегли багато 

підручників, які були використанні в навчанні в період 

відновлення роботи технікуму в квітні 1944 р.. 

Після визволення Поділля від фашистських загарбників у 

1944 р. почав оживати технікум, вщент зруйнований за час 



окупації. Силами директора технікуму Ожгібесова М.Н. (1944-

1945), згаданих вище викладачів і студентів навчального 

закладу було відновлено навчально-матеріальну базу. Тридцять 

років після Другої світової війни працював директором 

технікуму і віддав усі свої здібності і сили для розвитку 

навчального закладу Снігур Г.С. (1945-1975). 

                 

 

 

Міцніла і розширювалася навчально-матеріальна база 

технікуму. У 1956 р. утворено навчально-дослідне господарство. 

На сьогоднішній день воно функціонує як структурний 

підрозділ коледжу, де проходять навчальні та практичні 

заняття. 



Загальна площа 

земельних угідь 

становить 203,80 га, у 

т.ч. ріллі - 171 га, під 

навчально-виробничий 

сад відведено 10, 5 га. 

Господарство вирощує 

озимі та ярі зернові 

культури. 

Спеціалізується на 

вирощуванні племінних тварин (овець і свиней). Вирощена 

продукція з підсобного господарства використовується для 

здешевлення харчування студентів.  

У 1959 р. почав діяти заочний факультет.  

 

 



У 1963-1965 рр. розширився аудиторний фонд за рахунок 

спорудження навчального корпусу та реконструкції діючого в 

двоповерховий.  

З 1975 р. по 1984 р. 

директором був  Резнік 

Я.Ф. У 1981 р. 

розпочалося 

будівництво нового 

навчального корпусу, 

розрахованого на 960 

студентів. 

 У грудні 1987 р. 

було введено в дію новий 

навчальний корпус. Останню цеглину у будівництві корпусу 

закладено директором 

навчального закладу 

Петручаком В.Г. (1985-

2001).  

В часи незалежності 

України відбувалось 

реформування освіти в 

країні. Технікум також 

переживав часи змін та 

реорганізації. 

Під керівництвом директора Петручака В.Г. збудовано 

студентський гуртожиток на 220 місць, відремонтовано 

старий корпус, відбувся перехід до модульної системи освіти.  



      

 

Директор ініціював створення символіки навчального 

закладу, підтримував функціонування самодіяльного хору 

технікуму. 

 

      

 

 За сприяння директора технікум стає 

багатопрофільним навчальним закладом – у 1989 р. відкрито 

спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського 



господарства», у 1993 р. - “Монтаж і обслуговування 

холодильно-компресорних машин та  установок”.  

В період з 2001 р. по 2014 р. технікум очолював Піддубний 

О.П.  

За його 

ініціативи у 

2003 р. було 

посаджено 

навчально-

виробничий сад, 

який сьогодні 

дає гарні 

врожаї та є 

базовою 

частиною для 

проходження 

практики студентами агрономічних спеціальностей.                   

Відповідно до наказу Міністра аграрної політики від 2 

листопада 2005 р. № 597 Новоушицький технікум 

механізації сільського господарства реорганізовано в 

Новоушицький технікум Подільського ДАТУ. 

Також в цей час технікум стає важливою ланкою в 

ланцюгу безперервної освіти студентів, укладено договори про 

скорочені терміни навчання випускників у ПДАТУ, 

Національному аграрному університеті (м. Київ), 

Національному університеті будівництва та архітектури, 

Одеській державній академії холоду, Житомирському агро-

екологічному університеті та ін.  



 

Внесено зміни і 

в організацію 

навчального процесу: 

запроваджено 

психологічний 

супровід студентів, 

впроваджуються 

сучасні педагогічні 

технології. Відновлено роботу музею історії технікуму, який 

очолює Костюченко І.І. 

 

За час керівництва технікумом Піддубним О.П. засновано 

енергетичне відділення, проакредитовано та відкрито набір 

студентів за спеціальностями «Монтаж,  обслуговування 

устаткування і систем газопостачання» (2002 р.), 

«Організація та регулювання дорожнього руху» (2002 р.), 

«Лісове господарство» (2009 р.).  

З 2014 р. по 2018 р. керівником технікуму був Альльонов 

О.М. Продовжуються зміни в системі державної освіти, що 

зачіпають і технікум.  

Відповідно до наказу Подільського ДАТУ від 2 вересня 2014 р. 

Новоушицький технікум ПДАТУ перейменовано у 

Новоушицький коледж ПДАТУ. 

А згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

4 лютого 2015 р. Новоушицький коледж ПДАТУ зі сфери 

управління Міністерства аграрної політики та продовольства  

передано до сфери управління Міністерства освіти і науки. 



                    

Невизначеність статусу коледжів, відсутність спеціальної 

нормативної бази коледжів, а також  збройний конфлікт на 

сході України, що призвів до кількох хвиль мобілізації, 

справили негативний вплив на становище коледжу та 

ускладнили навчальний процес. 5 грудня  2014 р. на фасаді 

навчального закладу відкрито меморіальну дошку випускнику 

технікуму – О.М. Дзюбелюку, воїну-прикордоннику, який 

загинув захищаючи рідну землю. 

           



З грудня 

2018 р. 

Новоушицький 

коледж ПДАТУ 

вперше очолила 

жінка – Івасик 

М.В.  

Щаблі її 

зростання 

промовисті: 

студентка, 

лаборант, а потім завідувачка колекційно-дослідного поля, 

викладачка, завідувачка навчально-виробничої практики, 

заступниця директора з навчальної роботи, директорка. 

 

За декілька років керівництва коледжем директорка вміло 

організувала роботу усіх підрозділів.  

Протягом 2019-2020 рр. підписано договори про 

співпрацю з компаніями, що стали базами для проходження 

студентами коледжу 

навчальної та виробничої 

практики.  

На завершальному 

етапі знаходиться 

ремонт та 

переобладнання аудиторій 

старого корпусу коледжу.  

 

 



Відповідно до  

наказу Міністертва 

освіти і науки від 25 

травня 2020 р. 

навчальний заклад 

перейменовано у ВСП 

«Новоушицький 

фаховий коледж 

Подільського ДАТУ». 

Заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи за час існування 

коледжу були: Лонський В.П. (1932-1935); Ніщук С.М. (1935-

1941); Бевз Т.В. (1944-1946); Копейчіков Г.П. (1946-1948); 

Скороход С.Д. (1948-1950); Красовський Л.В. (1950-1955); 

Головецький С.І. (1955-1959); Сендюк В.В. (1959-1972); 

Кобилецький М.Т. (1984-1994); Федорович В.С. (1989-2002); 

Шимко В.С. (1994-2013), Бойко Л.В. (2013-2016), Івасик 

М.В.(2016-2018),  Шимко В.С. (2018-2020), Олійник Л.В. (з 

2020). 

За плідну працю трудовою відзнакою «Знак пошани» 

нагороджено тепер уже ветеранів коледжу Піддубного О.П., 

Петручака В.Г., Шимка В.С. Звання «Заслужений працівник 

освіти України» присвоєно Ясюку В.Ф., «Відмінник освіти 

України» - Шимку В.С., «Відмінник аграрної освіти України» 

- Липчуку В.О.  

Ядро навчального осередку коледжу - колектив, який 

складається із 78 працівників. Навчально-виховним процесом 

займаються 42 висококваліфікованих викладачі. В 

навчальному закладі працює чотири методисти (Альльонов 



О.М, Шинкаренко В.В.,Мельник Ю.В., Шимко В.С.), два старших 

викладачі (Мельниченко О.І., Мостова Л.В.). 

Сьогодні до послуг студентів 26 просторих, світлих 

кабінетів, 23 лабораторії Навчання студентів здійснюється за 

спеціальностями: «Агроінженерія», «Транспортні 

технології», "Енергетичне машинободування", "Будівництво та 

цивільна інженерія", «Агрономія» та «Лісове господарство». 

 

 

 

 


