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Олександр Іванович Скребцов народився 10 квітня 1953 р. у селищі Дроби�
шеве Краснолиманського району Донецької області в родині сільських вчи�
телів. 

Після закінчення у 1970 р. середньої школи вступив на фізико�математич�
ний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту, у 1975 р.
отримав кваліфікацію викладача математики та фізики і звання вчителя
середньої школи.

Трудову діяльність розпочав у 1975 р. учителем фізики та математики
в сільській школі. Далі була служба в лавах Радянської армії.

У 1977�1978 рр. працював викладачем фізики та математики Невиномис�
ського хіміко�механічного технікуму (Ставропольський край, Росія).

З 1978 р. працює у Сєвєродонецькому хіміко�механічному технікумі.
Обіймав посади викладача фізики та математики, завідувача відділення,
завідувача практики та лабораторій.

Протягом 1998�2002 рр. працював на посаді заступника директора
технікуму з навчальної роботи. У 2003�2008 рр. — методист, заступник де�
кана Сєвєродонецького факультету економіки та менеджменту Київського
економічного інституту менеджменту (ЕКОМЕН).

З 1 липня 2008 р. обраний за конкурсом і призначений директором Сєвєро�
донецького хіміко�механічного технікуму Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля.

За багаторічну педагогічну роботу відзначений численними подяками, на�
городжений Почесною грамотою Міністерства освіти України (1998 р.), зна�

ком «Відмінник освіти України» (2001 р.).
Викладач вищої категорії, має наукові публікації з

методики викладання математики та організації нав�
чального процесу у ВНЗ І�го рівня акредитації.

Одружений. Дружина — завідувач дитячої
поліклініки № 1 м. Сєвєродонецька, донька — студент�
ка Донецької державної музичної академії, син — сту�
дент Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
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Сєвєродонецький хіміко�механічний технікум

Східноукраїнського національного університету

ім. В. Даля було засновано 16 квітня 1962 р. як Сєвєро�

донецький вечірній індустріальний технікум. Із часом

технікум ріс, розширювалися напрямки підготовки

спеціалістів для хімічної промисловості. Згідно з Поста�

новою Кабінету Міністрів України № 339 від 8 травня

1993 р., технікум увійшов до складу Східноукраїнського

державного університету.

Першим директором технікуму був  Василь Петрович

Кравченко. Народився він 1917 р. у селі Привольне Лу�

ганської області в багатодітній родині шахтаря. З 16 років

почав працювати на шахтах «Лисичанськвугілля» і про�

довжував навчання у вечірній школі. З осені 1935 р. слу�

жив у військово�морському флоті. Далі навчався у Перм�

ському військово�морському авіаційному училищі.

Із перших днів Великої Вітчизняної війни служив

техніком зі спецобладнання літаків одного з авіаполків

винищувачів ВМС, що базувався під Ленінградом.

Після прориву блокади продовжував службу у мінно�

торпедному авіаполку, дійшов до Східної Пруссії. Наго�

роджений двома орденами Червоної Зірки, орденом

Вітчизняної війни ІІ ст. та медалями, серед яких — «За

бойові заслуги», «За оборону Ленінграда», «За взяття

Кенігсберга».

Далі була служба в Пермі та Новгород�Волинському,

з якої Василь Петрович демобілізувався у 1961 році

у званні підполковника, будучи старшим викладачем

військового училища. Переїхавши до Сєвєродонецька,

він до 1978 р. очолював технікум.

На 1 січня 1962 р. у Сєвєродонецькому філіалі нав�

чалися 272 студенти. Але кваліфікованих кадрів було за�

мало для молодого міста, яке швидко розвивалося. І

вже у 1963 р. філіал виріс до вечірнього індустріального

технікуму. «СВІТ» — так з гордістю і любов'ю називали

свій навчальний заклад його працівники і студенти.

Протягом 1978 — 2002 рв. директором Сєвєродо�

нецького хіміко�механічного технікуму був  В'ячеслав

Михайлович Абражаєв. У 1989 р. йому було присвоєно

звання «Заслужений учитель Української РСР». Також

В'ячеслав Михайлович нагороджений знаком

«Відмінник освіти України», медаллю «Ветеран праці»

та почесним Знаком «Відмінник хімічної промисло�

вості». Був членом президії ради директорів Луганської

області, головою ради директорів «Агрохіму», мав 17

публікацій та авторських свідоцтв.

Молодші фахівці готувались у технікумі за спеціаль�

ностями, які були потрібні хімічній галузі, та розподіля�

лись на її підприємства.

Географія направлення випускників об'єднує

більшість хімічних підприємств колишнього Радянсь�

кого Союзу. Це всі підприємства виробничих об'єднань

«Азот» у містах: Сєвєродонецьк Луганської області,

Новгород, Череповець Вологодської області, Горлівка

Донецької області, Кемерово, Рівне. За розпоряджен�

ням Міністерства Міндобрив СРСР технікум готував

молодших спеціалістів для підприємств Дагестанської

АРСР, Узбекської РСР, Казахської РСР, Кримської АР,

Туркменської РСР, Прибалтійських республік.

Зв'язки з підприємствами та відгуки їх керівників

свідчили про якісну підготовку молодих спеціалістів.

Як свідчить статистика, 20–30% випускників технікуму

продовжували навчання у вищих навчальних закладах

ІІІ–ІV рівнів акредитації за денною та заочною форма�

ми навчання, а саме: в Східноукраїнському національ�

ному університеті ім. Володимира Даля, Сєвєродонець�

кому технологічному інституті, Рубіжанському техно�

логічному інституті.

Знання, отримані в технікумі, подальше навчання

у Східноукраїнському національному університеті ім.

Володимира Даля та інших навчальних закладах дали

можливість випускникам зайняти керівні посади різно�

го рівня управління виробництвом. Технікум пишається

своїми випускниками.

Ольшанський Олександр Вікторович, випускник 1984

року, апаратник, слюсар, начальник зміни, начальник
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Технікум готує молодших спеціалістів за спеціальностями:
5.03050401 — «Економіка підприємства»,
5.03050801 — «Фінанси і кредит»,
5.03050901 — «Бухгалтерський облік»,
5.05010301 — «Розробка програмного забезпечення»,
5.05020201 — «Монтаж, обслуговування засобів і систем

автоматизації технологічного виробництва»,
5.05050207 — «Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості,
5.05070104 — «Монтаж і експлуатація електроустаткування

підприємств і цивільних споруд»,
5.05080201 — «Конструювання, виготовлення та 

технічне обслуговування виробів електронної техніки»,
5.05090201 — «Виробництво, обслуговування 

та ремонт електронної побутової апаратури»,
5.05130101 — «Виробництво органічних речовин»,
5.05130102 — «Виробництво неорганічних речовин»,
5.07010602 — «Обслуговування та ремонт автомобілів

і двигунів».



цеху, директор приватної фірми, заступник міського го�

лови м. Сєвєродонецька. Нагороджений медалями

«За заслуги» ІІІ та ІІ ст..

Кравченко Володимир Григорович, випускник 1977 р.,

НВО «Імпульс», технік мікропрограмованих управляю�

чих обчислювальних машин, інженер�електронік цеху

оцтової кислоти № 2 «Азоту», голова профкому СДВП

«Азот», заступник генерального директора з кадрів

ЗАТ Сєвєродонецьке об'єднання «Азот».

Хатипов Михайло Олександрович, випускник

1972 р., завідувач секції фізичного виховання Сєвєродо�

нецького технологічного інституту Східноукраїнського

національного університету ім. Володимира Даля.

Пуша Костянтин Іванович, випускник 1985 р.,

радіомеханік, керівник підприємства «Сєвєродонецьк�

радіотехніка».

Лисак Олексій Іванович, випускник 1969 р, слюсар із

ремонту, майстер із ремонту цеху ПВА, заступник

секретаря партійної організації СВО «Азот», заступник

голови міськвиконкому м. Сєвєродонецька, заступник

генерального директора СВО «Азот», директор із зага�

льних питань ЗАТ Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»,

перший заступник міського голови м. Сєвєродонецька.

Скляров Костянтин Борисович, випускник 1973 р.,

апаратник, начальник зміни, старший інженер�техно�

лог, заступник начальника виробництва № 1 ЗАТ

«Азот», начальник цеху 1�Б аміак ЗАТ «Азот».

Єршов Валерій Іванович, випускник 1973 р., дирек�

тор СП «Укрзовнтрейдінвест».

Сьогодні Сєвєродонецький хіміко�механічний

технікум Східноукраїнського національного університе�

ту ім. Володимира Даля — це сучасний вищий навчаль�

ний заклад І–ІІ рівнів акредитації, який готує студентів

на чотирьох відділеннях за денною та заочною форма�

ми навчання. За роки існування технікуму тут підготов�

лено понад 14 тис. спеціалістів. 

Особливого значення в цьому закладі надають роз�

робці і впровадженню нових прогресивних методів нав�

чання, створенню підручників та посібників. У нав�

чальному процесі широко використовується комп'юте�

ризація, новітні прогресивні технології навчання.

Технікум підтримує тісні зв'язки з усіма передовими

підприємствами галузі та навчальними закладами.

Випускники технікуму можуть продовжувати навчання

у Східноукраїнському національному університеті

ім. Володимира Даля за скороченими навчальними

програмами. Адже глибокі знання дозволяють витри�

мати конкуренцію на ринку праці.

Одне з найчисельніших —

відділення комп'ютерної

техніки, де навчають ремонту

радіоелектронних та електро�

обчислювальних пристроїв.

Знання з економіки, маркетин�

гу, менеджменту допомагають

формувати систему еконо�

мічних знань і можливість

створення власного

підприємства. Студенти отри�

мують такі спеціальності:

технік�програміст, технік�

конструктор, майстер виробни�

чої дільниці, оператор ЕОМ, технік�електронік, кон�

сультант з продажу електронної техніки, консультант

з питань техніки, менеджер.

На відділенні працюють досвідчені викладачі. А са�

ме: І. В. Макушкіна, М. І. Карманов, В. С. Строганов,

С. А. Ганжа, Г. С. Новікова.

Неодноразово посідали призові місця на конкурсах

та виставках студенти відділення електроавтоматики та

ремонту двигунів, на якому готують фахівців:

– монтажу та експлуатації електроустаткування

підприємств і цивільних споруд;

– монтажу та обслуговування засобів і систем авто�

матизації технологічного виробництва;

– обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів.

Навчальні кабінети і лабораторії відділення облад�

нані сучасними приладами та устаткуванням, не�

обхідними наочними посібниками.

Підготовку фахівців на відділенні ведуть першо�

класні спеціалісти: такі, як І. В. Магода, А. Б. Надточій, 

Л. С. Зайченко, В. П. Козаков, Л. В. Кобцева, Є. О. Чумак.

Технікум готує фахівців зі спеціальностей: «Бухгал�

терський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси і

кредит». Кваліфіковані викладачі, майстри своєї справи

навчають високому професіоналізму, виховують якості,

що відповідають сучасним вимогам обраної про�

фесії. Це — С. О. Півоварова, В. В. Колеснікова, 

Т. М. Ємельянова, Л. М. Кукушкіна. Понад 30 років

завідує фінансами технікуму, викладає на економічному

відділенні головний бухгалтер — Лебедєва Ніна

Павлівна.

На відділенні створено умови для кращої підготовки

фахівців. Кабінети оснащені сучасною технікою,

працює лабораторія інформаційних систем обліку. Нав�

чальна практика проводиться на комп'ютерах із засто�

суванням бухгалтерської програми 1�С «Бухгалтерія»

за національними стандартами. Це дає змогу забезпечи�

ти ефективність проведення навчального процесу.

На хіміко�механічному відділенні студенти навча�

ються за фахом:

– виробництво органічних речовин;

– виробництво неорганічних речовин;

– обслуговування та ремонт обладнання хімічної та

нафтогазопереробної промисловості.

На відділенні створені умови для формування кон�

курентоспроможного, творчого, висококваліфікованого

майстра своєї справи. Випускники працюють за фахом

С є в є р о д о н е ц ь к и й  
х і м і к о D м е х а н і ч н и й  т е х н і к у м

Перший 
директор технікуму 
В. П. Кравченко 

Лабораторне заняття
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на підприємствах хімічної і

нафтогазопереробної промис�

ловості, у відділах технічного

контролю і лабораторіях.

Навчальний процес

здійснюється з урахуванням су�

часних вимог та технології нав�

чання такими педагогами, як

Н. І. Ямпольська, В. М. Ляске�

вич, Т. В. Макаренко, С. С. Бі�

гун, А. А Мірошниченко.

Крім денної, технікум має

заочну форму навчання. Підго�

товка фахівців здійснюється на

основі повної загальної се�

редньої освіти із присвоєнням

кваліфікації молодшого спеціаліста.

Як структурний підрозділ технікум увійшов до скла�

ду Східноукраїнського національного університету ім.

Володимира Даля. Це забезпечило ступеневу підготовку

фахівців різних рівнів акредитації.

Завдяки творчій праці викладачів, студенти стають

спеціалістами. Викладач — основа технікуму, його

рушійна сила. За свою творчу працю викладачі цього

закладу неодноразово були нагороджені почесними

грамотами різних рівнів. Так, Почесною грамотою

Міністерства освіти і науки України було нагородже�

но: М. І. Карманова, С. К. Стасів, Н. П. Лебедєву,

І. І. Вацуру, Р. Д. Скоріченко, І. О. Сигнаєвську. Почес�

ною грамотою Міністерства хімічної промисловості і

ЦК профспілки робітників нафтової, хімічної та газової

промисловості нагороджена Т. М. Казакова 

Педагогічний колектив Сєвєродонецького

хіміко�механічного технікуму Східноукраїнського

національного університету ім. Володимира Даля —

це творча співдружність 66 штатних викладачів. Із них:

– відмінники освіти України — О. І. Скребцов,

В. С. Строганов, Р. Д. Скоріченко, І. О. Сигнаєвська;

– 14 викладачів�методистів: Т. Г. Науменко,

Г. А. Тесленко, Р. Д. Скоріченко, Г. Г. Голуб, І. В. Маго�

да, Л. С. Зайченко, І. В. Макушкіна, С. А. Ганжа,

В. С. Строганов, В. П. Козаков, Є. О. Чумак, М. І. Кар�

манов, І. О. Сигнаєвська.

Постійне зростання професійного рівня підготовки

спеціалістів відбувається завдяки високій кваліфікації

майстрів виробничого навчання: Г. П. Ляскевича,

С. В. Адамовича, М. Д. Кукси. Під час практики студен�

ти навчаються працювати на слюсарних і токарних

верстатах, отримують практичні навики від запуску до

випуску готової продукції.

Навчання в технікумі органічно поєднується з вихо�

ванням у студентської молоді активної громадської по�

зиції, поваги та любові до культурної спадщини свого

народу, національної свідомості.

Важливою школою самоврядування, отримання до�

свіду роботи з людьми є студентський профком техніку�

му. Тут вирішується багато життєвих питань у розв'язанні

соціальних проблем і організації дозвілля студентів.

Плідний навчальний процес неможливий без добре

організованого відпочинку, для чого в технікумі 

створені всі умови. Поруч із технікумом розташований

гуртожиток, який відповідає сучасним вимогам прожи�

вання та відпочинку. Працюють клуби за інтересами,

проводяться лекторії, цікаві зустрічі.

Студенти відвідують гуртки художньої самодіяль�

ності: драматичний, танцювальний; працює вокально�

інструментальний ансамбль.

Проводяться фестивалі, конкурси, огляди. Команда

КВК технікуму «Піщаний кар'єр» — неодноразовий

дипломант фестивалю команд КВК в місті Одесі.

Класні керівники, вихователі знаходять такі форми ро�

боти, які позитивно впливають на виховання студентів.

Це конкурс на кращого студента року, огляд талантів,

посвята у студенти, випускний бал тощо.

У технікумі діє музей бойової слави, заснований

С. Є. Кацманом. У 2007 р. була відкрита музейна кімна�

та стародавнього українського побуту і культури. Експо�

нати для музею та музейної кімнати дбайливо збирали�

ся викладачами і студентами технікуму.

Велика увага приділяється розвитку фізичного вихо�

вання та спорту. Студенти технікуму традиційно посіда�

ють перші місця у міських спартакіадах.

Пробудженню духовного світу людини, потягу

до літератури і мистецтва сприяє бібліотека технікуму.

Завідувач Таїсія Михайлівна Казакова, яка вже 45 років

на цій посаді, пригадує, що спочатку в технікумі зовсім

не було бібліотечного фонду. Книги, спеціальну літера�

туру допомагали придбати підприємства міста. Розши�

рювався технікум, а з ним збільшувалася бібліотека,

змінювався її естетичний вигляд. Нині фонд бібліотеки

складає більше 60 тис. примірників навчальної та мето�

дичної літератури. У розпорядженні студентів та викла�

дачів читальний зал на 90 місць.

За роки існування у Сєвєродонецькому

хіміко�механічному технікумі Східноукраїнського

національного університету ім. Володимира Даля

створено потужний педагогічний колектив, здатний

вирішувати найсерйозніші проблеми навчання та

виховання майбутніх фахівців не лише для хімічної

промисловості, а й для інших галузей народного

господарства. Ці досягнення — свідчення добрих

традицій і великого творчого потенціалу колективу

технікуму, які дають надію на подальшу успішну

працю у Східноукраїнському національному універ�

ситеті ім. Володимира Даля.

В. М. Абражаєв,
заслужений учитель
Української РСР,
директор технікуму
(1978–2002)

У лабораторії технікуму




