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Біографія
Народився в м. Єнакієво Донецької області 28 лютого 1952 року. В 1959
році пішов до СШ № 17 м. Єнакієво. В 1962 році продовжив навчання в СШ №
2 міста Ананьєва Одеської області. З 1969 по 1972 рік – студент денного
відділення Одеського автомеханічного технікуму. Трудову діяльність розпочав
токарем на Одеському автоскладальному заводі (10.01.1971 – 06.02.1971), на
Одеському заводі ім.. Жовтневої революції (12.04.1971 – 01.06.1971).
З 01.04.1972 року по 30.10.1972 року працював слюсарем об′єднання
Сільгосптехніка м. Ананьєва. З 01.11.1972 по 02.11.1982 року – майстер
виробничого навчання Ананьївської автошколи. В 1981 році закінчив Одеський
ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут. З 02.11.1982
року по 16.03.1986 року – інструктор організаційного відділу Ананьївського
райкому компартії України. З 20.03.1986 року по 21.08.1986 року старший
інженер-технолог по технічному обслуговуванню Ананьївського Ремонтнотранспортного підприємства. З 25.08.1986 року по 25.08.1990 року викладач
спеціальних дисциплін Ананьївського СПТУ № 54.
З 25.08.1990 року – директор Ананьївського сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку. Призначений на підставі наказу Державного
агропромислового комітету Української РСР від 6 серпня 1990 троку № 401-к.

В 2001 році закінчив Одеський державний сільськогосподарський
інститут; науковий ступінь – кандидат економічних наук.

Опис навчального закладу
Технікум створений у серпні 1930 року на базі чотирьохрічної професійнотехнічної школи. У 1932 році до нього приєднується Рибницький агрономічний
технікум, а у 1937 році сюди переводять зоотехнічне відділення з Балтського
технікуму.
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР №558 від 7
серпня 1947 року навчальний заклад було перейменовано в технікум
механізації сільського господарства. В ньому здійснювалася підготовка
фахівців за спеціальностями: «Механізація сільського господарства»,
«Агрономія», «Зоотехнія».
Наказом Міністерства сільського господарства УРСР №996 від 6 серпня
1958 року Ананьївський технікум механізації сільського господарства було
реорганізовано в сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.
Поряд зі спеціальністю «Бухгалтерський облік», починаючи з 1961 року
навчальний заклад готує фахівців з спеціальності «Економіка і планування в
галузях народного господарства». З 1993 року в технікумі здійснюється
підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність», а з
2005 року – за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит».
Наказом Міністерства аграрної політики України №130 від 15 травня 2002
року навчальний заклад було перейменовано в Ананьївський державний
аграрно-економічний технікум, а наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України №298 від 14 травня 2013 року було реорганізовано у
Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний
технікум Уманського національного університету садівництва.
На підставі рішення Вченої ради від 3 квітня 2014 року (протокол № 6)
ВСП Ананьївський аграрно-економічний технікум перейменовано у ВСП
Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного
університету садівництва з 4 квітня 2014 року.(Наказ № 20-10/100).
ВСП Ананьївський аграрно-економічний коледж УНУС надає освітні
послуги пов’язані з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до
молодшого спеціаліста зі спеціальностей:
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»»
075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Для якісної підготовки фахівців коледж має відповідну матеріальну базу:
два навчальні корпуси, гуртожиток розрахований на 220 місць, актова та
спортивна зала, комплекс спортивних майданчиків. До послуг студентів
бібліотека, книжковий фонд якої складає більше 56 тисяч примірників,
читальна зала розрахована на 40 місць, три комп’ютерних кабінети обладнані
сучасними комп’ютерами.
Матеріально технічна база:
- два навчальні корпуси;
- гуртожиток;
- спортивна зала;
- спортивний майданчик;
- актова зала;
- бібліотека;
- читальна зала.
Контингент студентів за денною та заочною формами навчання складає 245
осіб, з них за рахунок коштів фізичних осіб 15 студентів.
Педагогічні працівники – всього 32 особи, з них:
- мають другу вищу педагогічну
освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальності «Педагогіка вищої
школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих
навчальних закладів» - 20 осіб;
- кандидатів наук – 1 особа;
- вищої категорії –19 осіб;
- викладачів-методистів – 10 осіб;
- І категорії – 10 осіб;
- ІІ категорії – 3 особи.
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Адреса ВСП Ананьївський аграрно-економічний коледж УНУС
вул.Пушкіна 62, м. Ананьїв, Одеська область, 66400.
Web-сайт: ananevkoledg.ucoz.ua, електронна пошта: adaet_office@ukr.net,
тел. (04863) 2-13-80 (04863) 2-14-59, факс (04863) 2-18-83.
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