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Філіялу прысвячаецца
Прэстыжная прафесія – камерцыя,
Ты — лёс і шчасце наша, і любоў!
Ад роднага парога ў Мінск прыехалі
Набыць тут спецыяльнасць і сяброў!
Нам не забыць каштанаў веснавых
І спелых яблык восеньскай парою,
І шум у парку сосен векавых,
Дзе марылі, мой дружа, мы з табою.
Разумнае і добрае¸ і вечнае
Мы спасцігаем у сценах знакамітых.
Духоўнасці нас вучаць, чалавечнасці
Выкладчыкі, з душой для нас адкрытай.
Тут фарміруюць нам здаровыя амбіцыі,
Здаем мы паспяхова свае сесіі
Пад лозунг наш: “Ад вернасці традыцыям
Да дасканаласці ў выбранай прафесіі!”
Кааператараў дэвіз: “У яднанні - сіла!”
Нам для народа – працаваць і жыць
І несці дабрабыт і мір як сімвал,
І тым спажыўкааперацыі служыць!
Пітомцаў нашых ў Беларусі не злічыцца…
Жыццю нас, аlma mater, ты вучыла.
Навуку гэту абяцаем не забыцца
І будзем верна мы служыць Айчыне!
Самуль А.В.
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Прадмова
Кожны чалавек павінен ведаць гісторыю сваёй сям’і, ў кожным калектыве павінны
ведаць гісторыю сваёй установы, яе традыцыі, прытрымлівацца іх і прадаўжаць.
А Мінскі філіял вышэйшай навучальнай установы спажывецкай кааперацыі Беларусі
мае слаўную гісторыю. 62 гады ён прысутнічае на рынку адукацыйных паслуг.
З 1957 па 1993 год ён называўся Мінскім кааператыўным тэхнікумам Белкаапсаюза.
З 1993 па 2000 год – Мінскі вучэбна-вытворчы комплекс “ПТВ-тэхнікум” Белкаапсаюза. З
2000 па 2016 год – установа адукацыі “Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза. З 2017 года
каледж змяніў статус на філіял універсітэта.
У тэхнікуме на месцы сучаснага кабінета-музея з 1976 г. па 1980 г. размяшчаўся
музей Белкаапсаюза, прысвечаны гісторыі кааператыўнага руху і спажывецкай кааперацыі.
Затым музей быў пераведзены ў новы будынак Белкаапсаюза па праспекту Пераможцаў, дзе
дзейнічае і зараз пад назвай Цэнтральны музей гісторыі спажывецкай кааперацыі Беларусі.
А неабходнасць стварыць музей гісторыі Мінскага гандлёвага каледжа Белкаапсаюза
была відавочнай.
З восені 2004 г. вызначылася канцэпцыя музея-кабінета: гісторыя каледжа і
міжнароднага кааператыўнага руху і кабінета вучэбнай дысцыпліны “Асновы
кааператыўнага руху”. Пачалася падрыхтоўка матэрыялаў, і ў канцы студзеня 2006 года
стэнды кабінета-музея “Гісторыі кааператыўнага руху і Мінскага гандлёвага каледжа
Белкаапсаюза былі размешчаны для агляду.
У канцы 2007 г. музей-кабінет быў даабсталяваны вітрынамі, дзе размясціліся
шматлікія экспанаты.
У маі 2009 г. былі ўстаноўлены чатырохбаковая вітрына і тумбы, на якіх
экспануюцца падручнікі, падарункі, сувеніры.
У канцы 2017 года музей папоўніўся новым абсталяваннем.
У працэсе стварэння музея былі даследаваны разнастайныя матэрыялы аб
спажывецкай кааперацыі, дзейнасці Цэнтрасаюза, Белкаапсаюза, якія захоўваюцца ў
рэспубліканскіх архівах: Нацыянальным, Мінскім абласным, архітэктурным, кіна-і
фотадакументаў, Белкаапсаюза, выкарыстаны матэрыял кніг “Потребительская кооперация
Белорусской ССР», Минск, «Ураджай» 1989 і “Ветераны потребительской кооперации
Республики Беларусь”, Минск, «Ураджай» 1993.
Экспанаты кабінета-музея - гэта спісаныя з балансу вучэбных кабінетаў і
перададзеныя ў музей гандлёвы інвентар, на якім практыкаваліся пакаленні навучэнцаў;
падручнікі; розныя рэчы - сведкі пэўнага часу, фундаваныя выкладчыкамі і навучэнцамі;
сувеніры гасцей.
У стварэнні музея аўтару аказалі значную дапамогу ветэраны, супрацоўнікі каледжа.
Без іх актыўнага ўдзелу немагчыма было б вызначыць асобныя падзеі і атмасферу
прайшоўшых гадоў. Аўтар удзячная ўжо пайшоўшым ад нас Басаву Уладзіміру Мікалаевічу
- на той час дырэктару Цэнтральнага музея гісторыі спажывецкай кааперацыі, Коласавай
Акцябрыне Дзмітраўне, Шарыхінай Валянціне Пятроўне, Сакаловай Аляксандры
Фёдараўне, Давыдавай Анастасіі Мікалаеўне, Браслаўскай Рэгіне Іванаўне.
Словы падзякі аўтара адрасуюцца Вінакуравай Тамары Фёдараўне, Зялінскай
Валянціне Міхайлаўне, Кавалёвай Галіне Іванаўне і Кавалёвай Ларысе Ануфрыеўне,
Касцюк Розе Сяргееўне, Кудраўцавай Яўгеніі Віктараўне, Снытко Яўгену Мікалаевічу,
Федарцовай Раісе Пятроўне, Мастоўскай Алене Паўлаўне, Чынчук Алене Аляксандраўне,
Шчуцкаму Аляксандру Аляксандравічу, Арэшка Алене Аляксееўне, а таксама дачцы
першага нашага дырэктара Паповай Ірыне Васільеўне, Шафароставу Дзянісу і многім
іншым, хто меў дачыненне да стварэння музея і напісання кніг па гісторыі філіяла. Асобная
ўдзячнасць Трафімовічу Ігару Яфімавічу – ён быў ініцыятарам стварэння музея.
Абсталяванне для музея рабілі арганізацыі “Артдызайн” і “Белкааппрагрэс”. Мастак
каледжа Лазараў Дзмітрый Міхайлавіч у 2005 годзе пачаў афармляць першыя стэнды ў
стылі, якога мы прытрымліваемся дагэтуль. Пасля дапамагалі ў гэтай справе мастакі
Церашкова Алена Ігараўна, затым Вольская Вольга Мікалаеўна.
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У 2007 г. мастаком, дырэктарам ПВУП “КЛІПАРТ” Паланейчыкам В. У. быў
зроблены і знак абслугоўвання (лагатып) каледжа, затым зарэгістраваны ва
ўстаноўленым парадку, якім установа адукацыі паспяхова карысталася 10
гадоў, да рэарганізацыі каледжа ў філіял універсітэта.
Зараз музей складаецца з 20 раздзелаў: “Пачатак шляху”, “Наша
гісторыя 1957-1961”, “Наша гісторыя. 1961-1976”, “Наша гісторыя. 1976-2000”, “Наша
гісторыя 2000-2009”, “Наша гісторыя 2009-2012”, “Наша гісторыя з 2012 года”, “Першыя
выкладчыкі”, “Першыя выпускнікі”, “Наш гонар – выпускнікі”, “Нашы ветэраны”, “Нашы
службы”, “Нашы традыцыі”, “Метадычная работа”, “Вышэйшая адукацыя”, “Сярэдняя
спецыяльная адукацыя”, “Прафесіянальна-тэхнічная адукацыя”, “Завочная форма
адукацыі”, “Спажывецкая кааперацыя Беларусі”, “Наш юбілей-2007”, “Наш юбілей-2017”.
Рыхтуецца стэнд “Нашы супрацоўнікі – выпускнікі філіяла”.
На сёння музей налічвае больш за тысячу розных экспанатаў, артэфактаў, якія
адлюстроўваюць больш чым 60-гадовы шлях нашай навучальнай установы. Каштоўнымі
экспанатамі з’яўляюцца копіі Пастаноў Праўленняў Цэнтрасаюза, Белкаапсаюза аб
будаўніцтве і ўводу ў дзеянне тэхнікума, негатывы здымкаў першых дзён і гадоў тэхнікума,
зробленыя асабіста першым дырэктарам Паповым В.І., першыя падручнікі, кніга вершаў
выкладчыка Коласавай А.Дз., архіўныя дакументы навучэнцаў – знакамітых выпускнікоў і
інш. Работа па стварэнню музея ішла паралельна з напісаннем кніг: “История учреждения
образования «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза: год за годом”, 2007 г.; “История
Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации”: год за годом”, 2019 г.; “История Минского
республиканского заочного кооперативного техникума Белкоопсоюза», 2008 г.; праспект
“Музей гісторыі Мінскага гандлёвага каледжа Белкаапсаюза”. 2008 г., дадзенае выданне і
інш. Актуалізаваны і дапоўнены тэкст брашуры 2012 г “Гісторыя метадычнага
забеспячэння прафесійнай адукацыі ў сістэме спажывецкай кааперацыі” (“Из истории
методического кабинета Белкоопсоюза”).
Працягваецца работа па стварэнню і выданню летапісу філіяла.
Работа па папаўненню і развіццю кабінета-музея працягваецца. Вядзецца збор
экспанатаў па гісторыі гандлю, спажывецкай кааперацыі і кааператыўнай адукацыі, а
таксама гандлёвага інвентару і абсталявання. Музей прыме з удзячнасцю фотаздымкі,
успаміны выпускнікоў, дакументы, падручнікі і рэчы – сведчанне гісторыі каледжа.
Аўтар запрашае ўсіх жадаючых прыняць удзел у гэтай патрэбнай і цікавай справе.

Ветэраны абмяркоўваюць змест стэндаў будучага музея. Кастрычнік 2005 г.
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ГІСТАРЫЧНЫЯ ВЕХІ
1957 год
1 кастрычніка пачаў работу Мінскі кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза
(Пастанова Праўлення Цэнтрасаюза спажывецкіх таварыстваў СССР № 273 ад 4.09.1957 г.,
Распараджэнне Савета Міністраў Беларускай ССР ад 6 верасня 1957 года № 1287-р,
Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 20 ад 20.09.1957 г.).
Сталі дзейнічаць дзённае і завочнае аддзяленні на базе няпоўнай сярэдняй і сярэдняй
адукацыі.
1959 год
1 кастрычніка ўведзены ў эксплуатацыю інтэрнат тэхнікума.
1960-1968 гг.
1 лістапада на вучэбна-матэрыяльнай базе завочнага аддзялення тэхнікума быў
адкрыты Рэспубліканскі завочны кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза, які дзейнічаў да 31
жніўня 1968 г. (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 37 ад 28 кастрычніка 1960 г.)
1960-1968 гг.
Пры тэхнікуме пачаў дзейнічаць вучэбна-кансультацыйны пункт Маскоўскага
кааператыўнага інстытута для студэнтаў завочнай формы навучання, які працаваў да 1968 г.
1967 год
Пры тэхнікуме адкрыта кааператыўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча па
падрыхтоўцы масавых прафесій (прадаўцоў) (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 26 ад
27.10.1967 г.).
1972 год
Пабудаваны спартыўны комплекс.
1974 год
Уведзены ў эксплуатацыю інтэрнат № 2 на 250 месцаў.
1976 год
З 1 студзеня вучылішча выдзелена на самастойны баланс з асобнай адміністрацыяй,
асабістым рахункам і бухгалтэрыяй. (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад 10.12.1975 г.)
1978 год
Пабудавана прыстройка к інтэрнату № 2 з інтэрнатам № 3 на 50 койка-месцаў і
сталовай на 100 пасадачных месцаў
1987 год
Вучылішча ператворана ў сярэдняе кааператыўнае ПТВ з падрыхтоўкай прадаўцоў
на аснове базавай адукацыі з трохгадовым тэрмінам навучання.
1990 год
Вучылішча перададзена на баланс тэхнікума (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза №
51 ад 14 мая 1990 г.).
1991 год
У тэхнікуме і вучылішчы пачалі рыхтаваць кадры толькі на аснове агульнай сярэдняй
адукацыі.
1993 год
Тэхнікум і вучылішча аб’яднаныя ў Мінскі вучэбна-вытворчы комплекс «ПТВтэхнікум» Белкаапсаюза (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 46 ад 30.06.1993 г.).
Вучылішча стала першай, тэхнікум – другой ступенню адукацыі.
2000 год
Вучэбна-вытворчы комплекс рэарганізаваны ва ўстанову адукацыі «Мінскі гандлёвы
каледж» Белкаапсаюза (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 12, п. 5 ад 24.08.2000 г.).
Вучылішча стала першым, каледж – другім узроўнем адукацыі.
2008 год
Дзённае і завочнае аддзяленні рэарганізаваны ў аддзяленні сярэдняй спецыяльнай
адукацыі (ССА) і інтэграванай адукацыі (ПТА-ССА) дзённай і завочнай формаў атрымання
адукацыі.
2010 год
Арганізаваны вучэбна-вылічальны цэнтр каледжа.
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2012 год
Вучэбна-вылічальны цэнтр рэарганізаваны ў аддзел інфармацыйных тэхналогій.
2007-2013 гг.
У каледжы здзяйснялася падрыхтоўка прадаўцоў харчовых і нехарчовых тавараў па
завочнай форме атрымання адукацыі.
2014 год
На дзённым аддзяленні пачалася падрыхтоўка на аснове базавай адукацыі па
спецыяльнасцях “Камерцыйная дзейнасць (таваразнаўства)”, “Маркетынг і “Правазнаўства”.
2015 год
У каледжы створана аддзяленне прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і
павышэння кваліфікацыі рабочых і служачых.
Дзённыя і завочныя аддзяленні ССА і ПТА-ССА рэарганізаваныя ў дзённыя
аддзяленні № 1 і № 2 і завочнае аддзяленне.
2016 год
Установа адукацыі «Мінскі гандлёвы каледж» Белкаапсаюза далучана да ўстановы
адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі” у якасці
адасобленага падраздзялення (філіяла) (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад 30.11.2016 г.
№ 310).
Зацверджаны Статут установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт
спажывецкай кааперацыі” у новай рэдакцыі (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад
30.12.2016 г. № 344).
Спыніўся прыём навучэнцаў па спецыяльнасці “Грамадскае харчаванне”. У снежні
2016 г. адбыўся апошні выпуск 17-ці навучэнцаў з кваліфікацыяй “бармен, афіцыянт”.
2017 год
4.01.2017 г. Статут установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт
спажывецкай кааперацыі” у новай рэдакцыі зарэгістраваны Гомельскім гарадскім
выканаўчым камітэтам (№ 4000/79828).
4.01.2017 г. БТЭУ СК зацвердзіў Палажэнне аб Мінскім філіяле ўстановы адукацыі
“Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі” (загад № 02 п).
30 чэрвеня адбыўся апошні выпуск навучэнцаў спецыяльнасці «Гандлёвая справа».
Падрыхтоўка на ўзроўні прафесійна-технічнай адукацыі ў філіале спынілася.
У жніўні ажыццёўлены набор студэнтаў на першую ступень вышэйшай адукацыі па
спецыяльнасцях “Менеджмент”, “Маркецінг”, “Фінансы і крэдыт”.
Сфарміравана кафедра гуманітарных, агульнапрафесійных і спецыяльных
дысцыплін. Яе ўзначаліла кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Кузменкова І. А.
Спыніў дзейнасць сектар метадычнага забеспячэння прафесійнай адукацыі
спажывецкай кааперацыі, які быў структурным падраздзяленнем філіяла (Пастанова
Праўлення Белкаапсаюза ад 24.10.2017 г. № 247).
2018 год
21.06.2018 г. пастановай праўлення Белкаапсаюза калектыву Мінскага філіяла УА
“Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі” за высокія
дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў прысуджаны шосты Ганаровы знак Белкаапсаюза.
2004 г.

Ганаровыя знакі Белкаапсаюза атрыманы ў
2008 г.
2012 г.
2015 г.
2016 г.
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2018 г.

СТЭНД
СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ БЕЛАРУСІ
Гісторыя кааператыўнага руху
Кааператыўны рух узнік у шэрагу еўрапейскіх краін і ЗША ў другой палове ХVIII першай палове XIX в.
19.08.1895 г. у Лондане на 1-м ўстаноўчым Міжнародным кааператыўным кангрэсе
быў утвораны Міжнародны кааператыўны альянс (МКА) са штаб-кватэрай ў Лондане.
Першым спажывецкім кааператывам на тэрыторыі Расіі прынята лічыць заснаванае
ў 1813 г. у г. Рыга таварыства ўзаемнай дапамогі “Узноўленая дружба”. Прыкладам
першых кааператываў былі аб’яднанні ссыльных дзекабрыстаў у Чыцінскім астрозе
“Вялікая арцель” і “Малая арцель”, заснаваныя ў 1827 г.
На тэрыторыі сучаснай Беларусі кааператыўны рух пачаўся ў 1860-1870-я гг. у
чыноўнічым асяроддзі як захапленне, што прыйшло з Заходняй Еўропы. Першая спроба
стварыць спажывецкае таварыства была зроблена ў Магілёве ў 1869 г. Першым
спажывецкім кааператывам, які дзейнічаў на аснове зарэгістраванага ў 1893 г. статута,
было Віцебскае таварыства спажыўцоў.
22 чэрвеня 1917 г. на з’ездзе кааператараў Мінскай губерніі у адпаведнасці з
законам ад 20.03.1917 г. “О кооперативных товариществах и их союзах” быў утвораны
Цэнтральны саюз спажывецкіх таварыстваў Мінскага раёна. Гэта дата лічыцца днём
утварэння Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў (Белкаапсаюз) як
адзінай кааператыўнай сістэмы.
У 1926 г. Белкаапсаюз стаў паўнапраўным членам МКА. Пасля ўтварэння ў 1928 г.
Цэнтрасаюза СССР Белкаапсаюз увайшоў у яго састаў.
Пасля ліквідацыі Цэнтрасаюза СССР, у 1992 г. на кангрэсе МКА ў Токіо было
прынята рашэнне аб узнаўленні членства Белкаапсаюза ў Міжнародным кааператыўным
альянсе.
У 1992 г. на сходзе прадстаўнікоў спажыўсаюзаў рэспублік былога СССР быў
створаны Міжнародны савет спажывецкай кааперацыі – Міжкаапсавет.
У 2002 г. спажыўсаюзы аб’ядналіся ў Лігу нацыянальных саюзаў кааператыўных
арганізацый спажывецкай кааперацыі краін СНД.
У 2005 г. у Мінску адбыўся чацверты кангрэс, на якім Прэзідэнтам Лігі быў
выбраны старшыня Прэзідыума Белкаапсаюза Куляшоў У.В. (з 2005 па 2009 гг.)
У ліпені 2015 г. Белкаапсаюз зноў прымаў удзельнікаў чарговага конгрэса Лігі.
Спажывецкая кааперацыя Беларусі: сучаснасць
Аснову спажывецкай кааперацыі састаўляюць філіялы Гродзенскага абласнога
спажывецкага таварыства і раённыя спажывецкія таварыствы, аб’яднаныя ў Брэсцкі,
Віцебскі, Гомельскі, Мінскі, Магілёўскі абласныя саюзы.
Спажывецкая кааперацыя Беларусі - шматгаліновая структура, якая ахоплівае ўсе
асноўныя сферы эканомікі, ўключае больш за 10 галін і звыш 70 напрамкаў. Важнейшыя з
іх: гандаль, грамадскае харчаванне, нарыхтоўка сельскагаспадарчай прадукцыі і сыравіны,
вытворчасць харчовых і нехарчовых тавараў і пушніны, капітальнае будаўніцтва,
транспарт, адукацыя.
ГАНДАЛЬ
Асноўная сфера дзейнасці Белкаапсаюза – рознічны гандаль. Насельніцтва
рэспублікі абслугоўваюць амаль 10 тысяч стацыянарных магазінаў і 790 аўтамагазінаў.
Гандлёвыя сетка арыентавана на продаж тавараў айчыннай вытворчасці. Усе гандлёвыя
аб’екты Белкаапсаюза распазнаюцца пад адзіным брэндам “Родны кут”.
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ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ
прадстаўлена 2100 аб’ектамі. Гэта кафэ, рэстараны, сталовыя, бары, закусачныя,
піццэрыі, шашлычныя і інш.
Здзяйсняецца пераход на індустрыяльную аснову, развіццё прадпрыемстваў з
беларускай кухняй, прыдарожнага сервіса, укараненне новых тэхналогій прыгатавання
паўфабрыкатаў і страў, у тым ліку шокавай замарозкі, для рэалізацыі ў гандлёвай сетцы і
аб’ектах грамадскага харчавання, якія не маюць кухні.
НАРЫХТОЎЧАЯ ГАЛІНА
Нарыхтоўка – адзін з традыцыйных відаў кааператыўнай дзейнасці.
Лішкі сельскагаспадарчай і дзікарослай прадукцыі закупляюцца ў сельскіх жыхароў,
членаў садова-агародніцкіх таварыстваў. Яе аб’ём састаўляе палову агульнага аб’ёму
нарыхтоўчага абароту.
У сістэме спажыўкааперацыі дзейнічае 700 прыёма-нарыхтоўчых пунктаў.
Нарыхтоўкай займаюцца амаль усе сельскія магазіны. Закупляецца больш за 30 відаў
сельгаспрадукцыі і сыравіны, прадугледжана яе перапрацоўка, у тым ліку шокавая
замарозка. За сезон замараражваецца да 2 –х тысяч тон чарніц, брусніц, парэчак, журавін,
клубнікі, маліны, грыбоў і іншую садавіну і гародніну.
КААПЕРАТЫЎНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ
Буйнейшыя прадпрыемствы Белкаапсаюза: УП “Белкаапзнешгандаль”, ПУП
«Парэчча Белкаапсаюза», УП “Вылічальны цэнтр Белкаапсаюза”, УП «Завод
Белкааппрагрэс», УП «Гомельскі завод гандлёвага абсталявання», УП «Барысаўскі камбінат
тэксцільных матэрыялаў», УП «Мінскі харчовы камбінат Белкаапсаюза», Пінская,
Калінкавічская, Баранавічская, Бабруйская зверагаспадаркі і іх філіялы ў Гродне і
Маладзечне.
Асартымент вырабаў кааператыўнай прамысловасці перавышае 700 найменняў.
Асноўная экспартная прадукцыя спажывецкай кааперацыі – пушніна. Яна мае
ўстойлівы попыт на міжнародных рынках. У шасці зверагаспадарках Белкаапсаюза
вырабляецца звыш 90 % усёй вытворчасці клетачнай пушніны рэспублікі.
ТРАНСПАРТНАЯ ГАЛІНА
Аўтамабільны парк Белкаапсаюза налічвае больш за 6 тысяч адзінак аўтатранспарту
і ў год наматвае амаль 160 млн. км., што на дзесяць млн.км. больш за адлегласць ад Зямлі да
Месяца.
Арганізацыі спажывецкай кааперацыі аказваюць паслугі перавозкі грузаў і
пасажыраў, выкарыстоўваюць транспарт для дастаўкі тавараў сельскаму насельніцтву.
ПАДРЫХТОЎКА КАДРАЎ
Адукацыйны комплекс Белкаапсаюза ўключае:
УА «Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі», г.
Гомель, дзе рэалізуюцца адукацыйныя праграмы 1 ступені вышэйшай адукацыі па 11-ці
спецыяльнасцях, 2 ступені (магістратура) па 7 спецыяльнасцях і ажыццяўляецца
падрыхтоўка навуковых кадраў ў аспірантуры і навучаецца каля 9 тысяч студэнтаў і
аспірантаў;
Мінскі філіял УА “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай
кааперацыі”;
Філіял установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай
кааперацыі” “Магілёўскі гандлёвы каледж”;
установа адукацыі “Баранавіцкі тэхналагічны каледж” Белкаапсаюза;
установа адукацыі “Гомельскі гандлёва-эканамічны каледж” Белкаапсаюза;
установа адукацыі “Гродненскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза;
установа адукацыі “Маладечненскі гандлёва-эканамічны каледж” Белкаапсаюза;
установа адукацыі ”Полацкі гандлёва-тэхналагічны каледж” Белкаапсаюза.
АСП «Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Белкаапсаюза».
У каледжах спажывецкай кааперацыі навучаеца каля 9 тысяч навучэнцаў.
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Павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ажыццяўляецца на базе АСП
ІПКіПК Белкаапсаюза, на аддзяленні ў Мінскім філіяле і курсах у каледжах – больш за 3
тысяч работнікаў штогод.
Установы адукацыі спажывецкай кааперацыі першымі ў рэспубліцы сталі
прымяняць сістэму бесперапыннай інтэграванай падрыхтоўкі спецыялістаў, што не толькі
скарачае тэрмін навучання, але і зніжае затраты на падрыхтоўку спецыялістаў.
Тыя, хто вучыцца за сродкі спажывецкай кааперацыі, атрымліваюць стыпендыі,
лепшым з іх назначаюцца спецыяльныя стыпендыі Старшыні Праўлення Белкаапсаюза,
стыпендыі Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай
кааперацыі. Усе навучэнцы забяспечаны месцам у інтэрнатах.
УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ БЕЛКААПСАЮЗА

УА “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”, г. Гомель

Мінскі філіял УА БГЭУ СК

Філіял УА БГЭУ СК “Магілёўскі гандлёвы каледж”

Баранавіцкі тэхналагічны каледж

Гомельскі гандлёва-эканамічны каледж

Гродненскі гандлёвы каледж

Маладзечненскі гандлёва-эканамічны каледж

Полацкі гандлёва-тэхналагічны каледж
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СТАРШЫНІ
ПРАЎЛЕННЯ БЕЛКААПСАЮЗА

3. Дыло
Восіп Лявонцьевіч

4. Наўлянскі
Міхаіл Міхайлавіч

1923-1929

6. Хаскін
Грыгорый Барысавіч

1920-1923
7. Царонак
Аляксандр Грыгор’евіч

1929-1930
9. Катаводаў
Пётр Іванавіч

1930-1933
10. Ахрэмчык
Іван Пятровіч

1933-1935
11. Абраменка
Мікалай Парфёнавіч

12. Якавенка
Уладзімір Кірылавіч

1938-1941, 1943-1945
13. Стрыжак
Трафім Мікалаевіч

1945-1957

1957-1965

1965-1970

14. Церах
Кандрат Зыгмундавіч

15. Чыгір
Уладзімір Ільіч

16. Грышчанкоў
Грыгорый Захаравіч

1970-1977
17. Уладыка
Віктар Станіслававіч

1977-1984
18. Куляшоў
Уладзімір Віктаравіч

1984-1987
19. Сідзько
Сяргей Дзмітравіч

1987-1994
20. Іваноў
Валерый Мікалаевіч

1994-2001

2001-2009

2009-2013

з 2013

1. Рудэнка
Пракофій Цімафеевіч
Першы старшыня Мінскага
саюза спажывецкіх
таварыстваў
з 22.06.1917
па 24.06.1918 гг.
Фота не захавалася

2. Турчыновіч
Ксаверый Казіміравіч
узначальваў Мінскі
саюз спажывецкіх
таварыстваў
з 24.06.1918
па 4.08.1920
Фота не захавалася

5. Балцін
Аўгуст Янавіч
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8. Баскін
Абрам Яфімавіч

1935-1937

СТЭНД
ПАЧАТАК ШЛЯХУ
Удзень і ўначы, не змаўкаючы, шуміць Партызанскі праспект, адна з галоўных
транспартных артэрый нашай сталіцы.
Сёння, праязджаючы па магістралі, мы любуемся велічным
абеліскам “Беларусь партызанская”, высотнымі будынкамі,
прыгожымі кветнікамі і цяністымі скверамі. Але яшчэ да 60-х гадоў
мінулага стагодзя гэта была ўскраіна сталіцы, дзе з аднаго боку
падступаў лес, а з другога – саўгасныя палі.
Тут у 1957 годзе адчыніў свае дзверы Мінскі кааператыўны
тэхнікум Белкаапсаюза.
А пачыналася ўсё ў пасляваенныя гады.
Паўставала з руінаў і папялішчаў Беларусь. Адкрываліся
новыя крамы, прадпрыемствы спажывецкай кааперацыі. І паўсюдна
не хапала кваліфікаваных кадраў. Цэнтрасаюз спажывецкіх
таварыстваў СССР прымае рашэнне аб будаўніцтве тэхнікума ў
горадзе Мінску (Пастанова Праўлення Цэнтрасаюза № 842 ад
27.08.1953 г.).
На ўскраіне Мінска па Магілёўскай шашы - так называўся ў
той час Партызанскі праспект, у раёне сучаснай плошчы Ванеева да
вайны была вёска Будзілава, якая доўжылася Заходнім пасёлкам. На
гэтым месцы пачалося ў красавіку 1954 года будаўніцтва Мінскага
кааператыўнага тэхнікума Белкаапсаюза на 400 месцаў.
6 верасня 1957 г. было выдадзена распараджэнне Савета Міністраў БССР № 1287/р
аб дазволу праўленню Белкаапсаюза на адкрыццё ў Мінску кааператыўнага тэхнікума.
20 верасня 1957 года на пасяджэнні праўлення Белкаапсаюза было прынята рашэнне
аб адкрыцці тэхнікума з 1 кастрычніка 1957 года з кантынгентам навучэнцаў на дзённым
аддзяленні 270 і на завочным 500 чалавек.
Дырэктарам быў прызначаны Папоў Васіль Іванавіч, які працаваў да гэтага
начальнікам арганізацыйнага аддзела Белкаапсаюза.
Прыём навучэнцаў быў аб’яўлены яшчэ ў жніўні. На дзённую форму навучання
падалі заявы 725 чалавек – 2,5 чалавек на месца.
Экзамены прайшлі з 1 па 15 верасня. Залічэнне навучэнцаў адбылося 1 кастрычніка
1957 г.
Без экзаменаў былі прыняты абітурыенты, якія закончылі школу з медалём або
Пахвальнай граматай, па-за конкурсам прайшлі тыя, хто працаваў або быў дэмабілізаваны
з радоў Савецкай Арміі.
Было сфарміравана 7 груп таваразнаўцаў прамысловых і харчовых тавараў з
тэрмінам навучання 3 гады і 1 група тэхнолагаў прыгатавання страў з тэрмінам навучання
4 гады (на базе 7 класаў), а таксама 1 група таваразнаўцаў кнігі і культтавараў з тэрмінам
навучання 2 гады (на базе 10 класаў).
12 кастрычніка 1957 года празвінеў першы званок, які абвясціў аб нараджэнні
Мінскага кааператыўнага тэхнікума.
У вучэбным корпусе былі абсталяваны 10 аудыторый, 6 кабінетаў, хімічная
лабараторыя.
Меліся бібліятэка, актавая зала, кабінеты дырэктара і намесніка дырэктара па
вучэбнай частцы, бухгалтэрыя, настаўніцкая, пакой для грамадскіх арганізацый, 3 пакоі
для завочнага аддзялення.
4 пакоі былі адведзены пад буфет.
Адзін пакой займаў навукова-даследчы інстытут жыўсыравіны і пушніны.
На першым паверсе ў пакоях, часова абсталяваных пад кватэры, пражывалі 2 сям’і
работнікаў тэхнікума.
Частка будынку тэхнікума ў першы навучальны год выкарыстоўвалася под інтэрнат
для навучэнцаў, дзе пражывала 165 чалавек.
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Летам 1958 года інтэрнат быў ліквідаваны ў сувязі з новым наборам навучэнцаў і
павелічэннем вучэбных груп.
Першыя загады по тэхнікуму былі аб прызначэнні кадраў.
Заняткі праводзіліся ў адну змену. Жыццё навучэнцаў было вельмі насычаным:
вучоба, практыка, заняткі ў прадметных гуртках, працоўныя справы, спорт, тэхнічная
творчасць, мастацкая самадзейнасць, экскурсіі, сустрэчы з цікавымі людзьмі, вечары
адпачынку.
У першым навучальным годзе, у сакавіку 1958 г. прайшла праверка Упраўленнем
кадраў і навучальных устаноў Центрасаюза, якая прызнала работу тэхнікума ў першы год
існавання здавальняючай.
У двары тэхнікума стаяў, як яго называлі “домік лесніка”, у якім жылі першыя 2 гады
выкладчыкі. Потым яго знеслі і пабудавалі спортпляцоўку і дзіцячы садок.
За больш чым шасцідзесяцігадовую гісторыю тэхнікум змяніў некалькі назваў:
Мінскі вучэбна-вытворчы комплекс “ПТВ-тэхнікум” Белкаапсаюза; установа адукацыі
“Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза; зараз ён - Мінскі філіял установы адукацыі
“Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”.
Увесь час нязменным застаецца высокая якасць падрыхтоўкі кадраў.

ДЫРЭКТАРЫ
Папоў Васіль Іванавіч
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч
Басаў Уладзімір Мікалаевіч
Трафімовіч Ігар Яфімавіч
Занковіч Мікалай Мікалаевіч
Лагунова Галіна Мікалаеўна
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з 1957 па 1961
з 1961 па 1976
з 1976 па 2000
з 2000 па 2009
з 2009 па 2012
з 2012

НАМЕСНІКІ ДЫРЭКТАРА ПА ВУЧЭБНАЙ РАБОЦЕ
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч
з 1957 па 1961
Коласава (Юфа) Акцябрына Дзмітраўна
з 1961 па 1962
Рутман Фелікс Львовіч
з 1962 па 1977
Трафімовіч Ігар Яфімавіч
з 1977 па 1994
Мезена Таісія Канстанцінаўна (СПТВ)
з 1877 па 1991
Гузіч Міхаіл Іванавіч
з 1994 па 2000
Бубыр Раіса Аляксандраўна
з 2000 па 2011
Раманоўская Раіса Мікалаеўна
з 2011 па 2012
Усеня Людміла Фёдараўна
з 2012 па 2012
Глякава Аксана Віктараўна
з 2013 па 2013
Мартыновіч Галіна Міхайлаўна
з 2013 па 2017
Ежаль Аксана Віктараўна – к.э.н., дацэнт
з 2017 па 2018
Язерская Таццяна Аляксандраўна – к.э.н., дацэнт з 2018

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ 1957-1961 гг.
Дырэктар Папоў Васіль Іванавіч
Намеснікі:
па вучэбнай частцы - Давыдаў А.А.
па вучэбна-вытворчай рабоце - Ісянава Л.А.
па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы - Уладзісенка І.І.
Загадчык дзённага аддзялення - Вотчанка Ф.А.
Загадчык завочнага аддзялення - Фрыд С.Т.
Старшы бухгалтар – Чусава Л.А.

Папоў Васіль Іванавіч
(25.08.1923-18.06.1996)
першы дырэктар тэхнікума ў 1957-1961 г.г.
Ураджэнец Саратаўскай вобласці.
Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Пасля цяжкага ранення і
працяглага лячэння з кастрычніка 1943 г. працуе ў сістэме
спажыўкааперацыі.
Скончыў Маскоўскі інстытут савецкага кааператыўнага
гандлю. Працаваў у Саратаўскім аблспажыўсаюзе.
Пасля заканчэння Маскоўскага вышэйшага педагагічнага
інстытута Цэнтрасаюза працуе ў Белкаапсаюзе, дзе ўзначальвае
спачатку аддзел навучальных устаноў, потым арганізацыйны. Быў
выбраны сакратаром партбюро Белкаапсаюза.
З 25 верасня 1957 года прызначаны дырэктарам Мінскага
кааператыўнага тэхнікума Белкаапсаюза.
Увод у строй вучэбнага будынка, яго абсталяванне, кадравае
і матэрыяльнае забеспячэнне тэхнікума, набор навучэнцаў,
арганізацыя
навучальна-выхаваўчага
працэсу,
будаўніцтва
інтэрната,
добраўпарадкаванне
тэрыторыі,
аб’яднанне
выкладчыкаў, персанала, навучэнцаў у калектыў аднадумцаў – усё гэта паспяхова
ажыццявіў першы дырэктар на працягу першых 4 –х год.
Потым Васіль Іванавіч працаваў у інстытуце народнай гаспадаркі, 12 гадоў дырэктарам тэхнікума савецкага гандлю, займаў кіруючыя пасады ў Міністэрстве гандлю
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БССР. Быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі, Ганаровымі граматамі,
значком “Выдатнік савецкага гандлю”.
Перыяд станаўлення тэхнікума адметны пошукам форм і метадаў работы с кадрамі і
навучэнцамі.
З супрацоўнікамі, якія не працавалі ў навучальных установах спажыўкааперацыі,
праводзяцца заняткі па вывучэнню арганізацыйнай пабудовы сістэмы спажыўкааперацыі і
эканомікі гандлю.
Для знаёмства з вопытам работы выкладчыкі тэхнікума выязджалі ў Маскоўскі, Рыжскі,
Вільнюскі кааператыўныя тэхнікумы.
Набыты рыдыёвузел. Члены гуртка радыётэхнікі (кіраўнік Чыгір Л.В.), рэгулярна
выпускаюць радыёгазеты па матэрыялах жыцця тэхнікума. Тэхнічнае забеспячэнне
здзяйсняе навучэнец І.К.Ваўчкоў.
Члены гуртка таваразнаўства прамысловых тавараў засвойваюць устройства
матацыкла і кіраванне ім.
У першы навучальны год напрыканцы сакавіка была праведзена праверка работы
тэхнікума брыгадай упраўлення кадраў і вучэбных устаноў Цэнтрасаюза, была адзначана
станоўчая работа тэхнікума.
Вясной 1958 г. адбылася першая вучэбная практыка 32 навучэнцаў аддзялення
“Таваразнаўства кнігі і культавараў” ў Цэнтральным кніжным магазіне Белкнігагандлю і
Мінскім Белунівермагу. Кіраўніцтва практыкай ажыццяўлялі Зарачанская Г.Д. і Рачок З.Р.
У верасні 1958 г. створаны 4 цыклавыя метадычныя камісіі: агульна-адукацыйных
дысцыплін (старшыня Ахрэмчык М.А.), сацыяльна-эканамічных (Нікіцін П.А.),
таваразнаўча-аргтэхнічных (Зарачанская Г.Д.), улікова-планавых (Шыкула А.М.).
Працуюць прадметныя гурткі, з’явіліся новыя творчыя аб’яднанні навучэнцаў:
танцавальны гурток, струнны, духавы аркестры. Доўгі час духавым кіраваў навучэнец, а
затым супрацоўнік тэхнікума Зубар Г.М.
Выдаецца насценная пячаць – газеты «Кааператар», «Калючка», сатырычны лісток
«Мятла», рэгулярна выпускаюцца літаратурная газета «Творчасць маладых», газета
«Дружба народаў» на нямецкай і англійскай мовах.
Паспяхова дзейнічаюць спартыўныя секцыі. На першынстве рэспублікі па лыжах
каманда тэхнікума заняла першае месца сярод навучальных устаноў і атрымала Ганаровы
прыз БКС. Яна брала першае месца некалькі гадоў запар.
У 1959 г. у жылым доме Белкаапсаюза, побач з тэхнікумам (зараз дом № 71 па
Партызанскаму праспекту) абсталяваны вучэбны магазін харчовых тавараў на пяць
рабочых месцаў. Ён меў штучны, хлебабулачны, бакалейны і гастранамічны аддзелы.
Продаж тавараў навучэнцы ажыццяўлялі пад кіраўніцтвам інструктара Вінакуравай
Тамары Фёдараўны, штатнага супрацоўніка тэхнікума.
Вельмі насычаным быў працоўны сяместр: навучэнцы рыхтуюць траншэі пад
цеплатрасу і кабель, многа працуюць на добраўпарадкаванні і азеляненні горада, тэрыторыі
тэхнікума, высаджваюць дрэўцы ў скверы перад будучым стадыёнам, на будаўніцтве
інтэрната, дапамагаюць калгасам.
1 кастрычніка 1959 г. адчыніў дзверы інтэрнат на 400 койка-месцаў.
У цокальным паверсе інтэрната абсталявана сталовая на 80 пасадачных месцаў, якая
працавала па прынцыпу самаабслугоўвання.
У вестыбюлі інтэрната арганізаваны вучэбны кніжны магазін, які абслугоўвалі
навучэнцы. Тут прадаваліся школьна-пісьмовыя тавары і прадметы першай неабходнасці.
Вучэбныя магазіны тэхнікума былі падпарадкаваны Мінскаму сельпо.
У 1959 г. адбыўся першы выпуск спецыялістаў на дзённым і завочным аддзяленнях.
У першыя гады асобных абітурыентаў, не прайшоўшых конкурс, залічвалі ў
кандыдаты. Затым кандыдатаў за добрую вучобу пераводзілі ў асноўны кантынгент з
выплатай стыпендыі і кватэрных грошай і наадварот, за недысцыплінаванасць на пэўны
тэрмін пераводзілі ў кандыдаты.
15

Навучэнцаў пакідалі на паўторны курс. Для павышэння паспяховасці праводзіліся
дадатковыя заняткі па агульнаадукацыйных дысцыплінах.
У 1960 г. метадычныя распрацоўкі В.І. Папова “Аб методыцы работы вучэбнага
магазіна” і “Аб даступнасці выкладання таваразнаўства прамысловых тавараў” напячатаны
ў журнале Цэнтрасаюза “Абмен вопытам работы”.
Развіваецца самаабслугоўванне навучэнцаў. Тэхнікум мае сталярную майстэрню і
майстэрню для прасцейшых сантэхнічных работ.
Тэхнікум шэфствуе над Дзяржынскім райспажыўсаюзам.
Праведзена цеплатраса да вучэбнага корпусу, вакол тэхнікума пабудавана капітальная
агароджа.
1 лістапада 1960 г. на базе завочнага аддзялення пачалі дзейнасць Мінскі
рэспубліканскі завочны кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза (РЗКТБ) і Вучэбнакансультацыйны пункт Маскоўскага кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза (ВКП МКІЦ).
РЗКТБ і ВКП МКІЦ праіснавалі да 31 жніўня 1968 г.
Адбыўся першы і апошні выпуск тэхнікаў-тэхнолагаў грамадскага харчавання.
Падрыхтоўка была закрыта па прычыне адсутнасці матэрыяльнай базы.
У пабудаваным доме Белкаапсаюза атрымалі добраўпарадкаваныя кватэры
6 супрацоўнікаў тэхнікума; побач адчыніў дзверы дзіцячы садок Белкаапсаюза.

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ 1961-1976 гг.
Дырэктар
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч
Намеснікі:
па вучэбнай частцы - Юфа А. Дз., Рутман Ф. Л.
па вучэбна-вытворчай рабоце - Рутман Ф. Л., Вінакурава Т. Ф., Мельнікаў Б.М.
па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы - Красій Б. І., Ракусевіч В.В.
Загадчыкі дзённага аддзялення – Каргіна Я.А., Ядчанка Ц.Ф.
Загадчык завочнага аддзялення – Зарачанская Г.Д.
Кіраўнік вучылішча – Шыкула А.М.
Старшыя бухгалтары - Лелонг Н.П., Кароткіх Г.Ц., Чарнова Г.М.

Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч
14.06.1922-19.04.1988
Нарадзіўся 14.06.1922 г. у г. Клімавічы Магілёўскай вобласці ў
сялянскай сям’і. З 1940 па 1944 г. служыў у войсках НКУС па ахове
чыгункі ў Мурманскай вобласці. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.
Скончыў Саратаўскае ваенна-палітычнае вучылішча Савецкай Арміі,
потым Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя
В.У.Куйбышэва з адзнакай і Маскоўскі вышэйшы педагагічны інстытут
Цэнтрасаюза. Працаваў дырэктарам вучэбна-курсавога камбіната
Міністэрства гандлю БССР, начальнікам аддзела Міністэрства
гандлю, намеснікам старшыні Чэрвеньскага райспажыўсаюза,
выкладчыкам Мінскага вучэбнага камбіната Белкаапсаюза.
15 жніўня 1957 г. прызначаны першым намеснікам дырэктара
па вучэбнай частцы тэхнікума. З 22 чэрвеня 1961 па 16 лістапада 1976
года ўзначальваў тэхнікум. Затым працаваў выкладчыкам да 1986 г.
Быў персанальным пенсіянерам рэспубліканскага значэння.
Узнагароджаны ордэнам “Знак Пашаны”, шасцю медалямі,
знакам “Выдатнік савецкай спажыўкааперацыі”, многімі граматамі,
яму прысвоена званне “Заслужаны настаўнік БССР”.
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З першых гадоў вядзецца настойлівая работа па павышэнню паспяховасці
навучэнцаў і якасці падрыхтоўкі спецыяліста.
У 60-я г.г. з мэтай аздараўлення калектыва групы асобных нядбайных навучэнцаў
пераводзілі ў другія, больш дысцыплінаваныя групы і наадварот – больш паспяховых
навучэнцаў - у группы, дзе сістэматычна парушалася дысцыпліна; к адстаючым
прымацоўвалі паспяховых, і гэта давала станоўчыя вынікі.
Выдатнікам на 25% павялічвалася стыпендыя. Звычайная была 140 рублёў.
Перавагай пры паступленні ў тэхнікум карысталіся практычныя работнікі
спажыўкааперацыі і члены сямей пайшчыкаў. Звыш 80% кантынгента было з Мінскай,
Брэсцкай і Магілёўскай абласцей.(Паводле гадавых справаздач).
У маі 1962 г. група навучэнцаў – спартсменаў, удзельнікаў мастацкай самадзейнасці і
5 выкладчыкаў першы раз ездзілі ў Вільнюс на фестываль дружбы Мінскага, Вільнюскага,
Рыжскага і Талінскага тэхнікумаў. Фестывалі затым сталі штогадовымі.
18 чэрвеня 1962 г. прайшла першая канферэнцыя выпускнікоў, адбыўся цікавы і
неабходны абмен думкамі, як удасканаліць падрыхтоўку спецыяліста.
Летам навучэнцы 26-й групы наведалі ў г. Пяцігорску пісьменніка В. Гарбука “беларускага Мікалая Астроўскага”, з якім вялася перапіска.
У верасні 1962 г. створаны метадычны кабінет, загадчыкам прызначана Юфа
Акцябрына Дзмітраўна, якая ўзначальвала яго да звальнення ў 1979 г.
Рутман Фелікс Львовіч прызначаны намеснікам дырэктара па вучэбнай частцы,
Ваўрышчук Надзея Ніканораўна - загадчыца вытворчай практыкі.
Тэхнікум шэфствуе над школамі-магазінамі і школамі-сталовымі некаторых
райспажыўсаюзаў.
Каманды веласіпедыстаў і валейбалістаў - шматразовыя пераможцы рэспубліканскіх
і ўсесаюзных спаборніцтваў сярод навучальных устаноў спажыўкааперацыі. 10 навучэнцаў
- члены зборнай каманды рэспубліканскага ЦС ДССО “Ураджай” па веласіпеду, волейболу,
лыжах.
У спартыўных секцыях – 226 чалавек, у мастацкай самадзейнасці –154 навучэнцы.
У 1962/1963 навучальным годзе, як сведчыць даведка, падрыхтаваная для
Белкаапсаюза, ў тэхнікуме набываюць веды 617 навучэнцаў дзённага аддзялення, 2232 –
РЗКТБ і 800 студэнтаў вучэбна-кансультацыйнага пункта Маскоўскага кааператыўнага
інстытута Цэнтрасаюза. Загадчык пункта – намеснік дырэктара РЗКТБ Куксо Мікіта
Ігнацьевіч.
У 1963 г. навучэнцы Ільюцік прысвоена ганаровае званне “Майстар спорту СССР” па
веласіпеду.
У 1964 г. адбылася другая праверка тэхнікума камісіяй Цэнтрасаюза. Кіраўніцтва
тэхнікума даказала неабходнасць стаўкі выхавацеля ў інтэрнаце.
У 1968 г. на базе тэхнікума створана кааператыўнае прафесіянальна-тэхнічнае
вучылішча.
Юфа А.Д. разам з выкладчыкамі працуе над укараненнем у педагагічную практыку
вопыта ліпецкіх настаўнікаў.
У 1969 г. выкладчык Трафімовіч І. Я. распрацаваў методыку выкладання тэмы
“Асновы упраўлення кааператыўнай гаспадаркай “, якая была ўключана ў зборнік
прыватных методык НІСКТ.
Выкладчык Камісараў Э.Г. падрыхтаваў да выдання падручнік па курсу “Тэхніка
вылічэнняў і механізацыі вылічальных работ”. Ён загадвае кабінетам тэхнічных сродкаў і
вучыць выкладчыкаў і лабарантаў карыстацца імі. Ствараецца кінафільм аб тэхнікуме, які,
на жаль, не захаваўся.
У маі 1967 г. на базе Мінскага кааператыўнага тэхнікума праведзены Усесаюзны
семінар выкладчыкаў таваразнаўства харчовых тавараў. Дырэктару Давыдаву А.А.
Цэнтрасаюзам аб’яўлена падзяка.
У 1968 г. Давыдаву А.А. прысвоена званне «Заслужаны настаўнік БССР».
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У 1970/71 нав.г. уведзена пачатковая ваенная падрыхтоўка, створаны абаронныя
гурткі: асновы ваеннай справы, стралковы, аўтагурток. Падрыхтавана 28 шафёраўпрафесіяналаў. Ваянруком працуе Фядосаў П.Т.
У перыяд з 1970 па 1974 год па распараджэнню Цэнтрасаюза ў Мінскім, Кіеўскім і
Растоўскім кааператыўных тэхнікумах ажыццяўлялася эксперыментальная падрыхтоўка
новай спецыяльнасці "Арганізацыя і упраўленне кааператыўнага гандлю”.
У выніку настойлівай працы педагагічных калектываў была распрацавана неабходная
вучэбная дакументацыя, вызначаны аптымальныя патрабаванні да новай спецыяльнасці,
якая была ўзаконена Мінвузам СССР і стала неабходнай для падрыхтоўкі кіруючых кадраў
сярэдняга звяна.
70-я г.г. вызначаюцца высокім прэстыжам адукацыі і нашага тэхнікума: конкурс на
асобныя спецыяльнасці (таваразнаўства і арганізацыя гандлю прамтаварамі) састаўляе да
15 чалавек на адно месца.
Быў устаноўлены парадак: навучэнец, які прапусціў урок, абавязкова адказваў тэму
на наступным уроку. Праводзіліся зрэзы ведаў, пісьмовыя кантрольныя работы і залікі па
тэмах
Адбываюцца калектыўныя паходы ў тэатры, музеі, кіно, абмеркаванне ўбачанага,
сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады, кіраўнікамі спажыўкааперацыі, работнікамі гандлю,
знакамітымі асобамі.
У тэхнікуме, які набывае свой росквіт, стартуе завочная экспедыцыя “Мая Радзіма –
СССР”.
Становяцца традыцыйнымі перапіска, сустрэчы, вечары дружбы з зарубежнымі
калегамі-кааператарамі, студэнтамі з афрыканскіх краін, В’етнама, Афганістана, з
навучэнцамі Вільнюскага, Рыжскага, Талінскага, Кішынёўскага, Жытомірскага, Кіеўскага,
іншых кааператыўных тэхнікумаў.
На летніх канікулах на базе абласнога ДССО “Ураджай” працуе многа гадоў запар
спартыўна-аздараўленчы лагер, дзе навучэнцы займаліся спортам, каля 4-х гадзін працавалі
у саўгасе “Ждановічы”, адпачывалі. На заробленыя грошы ездзілі ў Маскву, Ленінград,
другія гарады і памятныя мясціны.
У 1970 годзе камітэту камсамола тэхнікума прыданы правы райкома.
Ленінскія урокі, прагляды калекцый ў Доме мадэляў, запрашэнне мадэльераў з
калекцыямі ў тэхнікум, вечары пытанняў і адказаў на медыцынскія, прававыя, палітычныя,
іншыя тэмы, КВН, конкурсы, алімпіяды, урокі на прадпрыемствах спажыўкааперацыі,
сустрэчы з артыстамі, паходы ў тэатры, музеі, цыклы лекцый высокакваліфікаваных
работнікаў музеяў “Буйнейшыя музеі міру”, паходы ўсім калектывам тэхнікума на оперу
“Кармен” і сустрэча затым з рэжысёрам опернага тэатра і выканаўцамі – прыкметы жыцця
тэхнікума ў 70-я гады.
Навучэнцы па месяцу працуюць на уборцы бульбы, прымаюць удзел у будаўніцтве
гасцініцы “Турыст”, у Ленінскіх суботніках і г.д. У памяшканні інтэрната ў 1975 г. адкрыта
чытальная зала
Арганізавана сацыялістычнае спаборніцтва паміж сярэднімі спецыяльнымі
установамі СССР. Права быць сфатаграфаванай у Сцяга Перамогі ў г. Маскве атрымала
выдатніца вучобы, навучэнка 34-й групы Іванова Галіна.
Ажыццяўляецца работа Клуба выхаднога дня – кожная група рыхтуе праграму:
турніры, паходы, гульні, танцы, атракцыёны, гумар, вершы, песні, гутаркі, лыжныя прагулкі
і інш.
Працуе кіналекторый рознай тэматыкі.
У тэхнікуме праведзена паказальнае паседжанне арбітража Белкаапсаюза.
Дабраахвотная народная дружына налічвае 150 чалавек. Кіруе ёй выхавальнік
інтэрната Абрашына Н.М.
У перыяд летніх канікулаў усе групы па тыдню працавалі на будаўніцтве інтэрната і
спартыўнага комплексу.
У 1972 г. пры актыўным удзелу ўсіх работнікаў и навучэнцаў тэхнікума завершана
прыбудова да інтэрната на 250 койка-месцаў.
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Заўсёды вывучаўся і распаўсюджваўся перадавы педагагічны вопыт. Кожная
прадметная і цыклавая камісія рыхтавала нумар “Педагагічнага бюлетэня”, дзе
адлюстроўвалася работа прадметных гурткоў, вучэбных кабінетаў, педагагічныя
эксперыменты, праблемнае навучанне і г. д.
З выкладчыкамі праводзяцца экскурсіі на гандлёвыя прадпрыемствы спажывецкай
кааперацыі Мінска, Брэста, Баранавічаў і інш.
У 1972 г. атрымалі кватэры работнікі тэхнікума: Трафімовіч І.Я., Шчуцкі А.А.,
Станкевіч Л.Г., Грыбоўская Б.У., Шарыхіна В.П., Кудраўцава А.Ф., Пяцко Н.Н., Міхаленка
М.Р. і інш.
У 1973-74 г.г. - выкладчыкамі і членамі гуртка “Таваразнаўства харчовых тавараў” у
двары тэхнікума зроблены вопытны участак рэдкіх у Беларусі раслін.
Праведзены групай і кл.кіраўніком Сакаловай А.Ф. “Агеньчык дружбы”, на якім
прысутнічалі навучэнцы Жытомірскага кааператыўнага тэхнікума і студэнты Афганістана,
В’етнама, Нігерыі, Малі, якія вучыліся ў БДУ.
Намаганнямі дырэктара Давыдава А.А., загадчыцы кабінета фізікі Чыгір Л.В. і
загадчыка кабінета тэхнічных сродкаў Камісарава Э.Г. пераабсталяваны кабінет фізікі:
устаноўлены кінапраектар, дыяпраектар. Шторы, экран, электрычнае святло ўпраўляюцца
пультам са стала выкладчыка.
У пачатку студзеня 1973 года адбылося адкрыццё спорткомплексу (спартыўная зала
18х36 м з неабходнымі падсобнымі памяшканнямі і спортінвентаром).
С першага выпуска надоўга становяцца традыцыйнымі сустрэчы, канферэнцыі з
выпускнікамі ў першую суботу ліпеня – Міжнародны дзень кааперацыі.
Многія выкладчыкі займаліся на курсах павышэння кваліфікацыі пры Львоўскім
гандлёва-эканамічным інстытуце.
Праводзілася вучоба педагогаў у сетцы палітычнай асветы, працаваў семінар
“Праблемы маральнага выхавання савецкага чалавека”.
Паводле штогадовых справаздач у Белкаапсаюз, метадычная работа сканцэнтравана
на выкарыстанні у навучальна-выхаваўчым працэсе тэхнічных сродкаў, безмашыннага
праграмавання.
З 1973/74 н.г. тэхнікум становіцца базай педагагічнай практыкі для студэнтаў
педфака Маскоўскага кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза.
1974/75 н.г. – гэта святкаванне 30-годдзя Перамогі. 120 навучэнцаў прынялі ўдзел у
паходзе па памятным месцам баявой славы і ўсклалі вянкі на месцы пахавання воінаў і
партызан.
Праводзіліся “Агеньчыкі дружбы”.
Метадысты-выкладчыкі Вінакурава Т.Ф., Дорахава С.В., Станкевіч Л.Г., па ацэнцы
кіраўніцтва педфака МКІ, паспяхова забяспечваюць кіраўніцтва педпрактыкай студэнтаў. За
час работы завочнага аддзялення педфака МКІ ўжо 19 выкладчыкаў спецдысцыплін
атрымалі педагагічную адукацыю.
Уведзены ў дзеянне другі інтэрнат на 250 койка-месцаў. Забяспечанасць інтэрнатам
састаўляе 90%.
У 1975/1976 н.г. у кантынгенце жыхароў сяла - 89%.
Лектарская група навучэнцаў у саставе 32 чалавек выступала перад навучэнцамі з
дакладамі, правяла ленінскі урок, тэарэтычныя канферэнцыі. Прайшоў Ленінскі залік
”Рашэнні ХХIУ з’езда КПСС – у жыццё!”.
Па выніках Ленінскага заліку 30 навучэнцаў узнагароджаны значком ЦК ВЛКСМ
“Ленинский зачет”. Праходзіць абмен камсамольскіх білетаў. Для ўручэння новых білетаў
запрашаліся ветэраны партыі і вайны.
У дзень адкрыцця ХХУ з’езда КПСС быў арганізаваны ў актавай зале для ўсіх
навучэнцаў прагляд тэлевізійнай трансляцыі з Крамлёўскага палацу з’ездаў. Арганізаваны
подпісы ўсіх пад Стакгольмскім заклікам.
Адбыўся вечар-сустрэча з удзельнікамі Ш Міжнароднай канферэнцыі маладых
кааператараў.
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Арганізаваны культпаход у Рускі драматычны тэатр імя М.Горкага на спектакль
“Апошняя інстанцыя”, а затым абмеркаванне з аўтарамі спектакля і артыстамі.
Прайшла бацькоўская канферэнцыя, на якой выступіў памочнік пракурора
Заводскага раёна.
У гэтым годзе працавалі ў саўгасах “Волма” і “Мінскі”.
Агульнатэхнікумаўскія мерапрыемствы - гэта вечар таваразнаўства кнігі, КВЗ па
прамысловых таварах.
Прывіваліся навыкі арганізацыі і правядзення масава-палітычнай і выхаваўчай
работы.
Праводзілася грамадска-палітычная атэстацыя ўсіх навучэнцаў.
Былі заведзены грамадскія пашпарты на кожнага навучэнца і групу, дзе
адлюстроўвалася грамадская работа за кожны сяместр і ацэнка, якая давалася на групавым
камсамольскім сходзе. Данныя такіх паспартоў выкарыстоўваліся класнымі кіраўнікамі для
напісання характарыстык, пры назначэнні стыпендыі навучэнцам. Вёў грамадскія пашпарты
камсорг групы. Пасля абмеркавання і ацэнкі грамадскай работы навучэнца пашпарт
здаваўся ў камітэт камсамола тэхнікума.
Упершыню (паводле справаздачы) па выніках тэхналагічнай практыкі праведзена
канферэнцыя, на якой выступілі 6 навучэнцаў, начальнік упраўлення БКС Грыбок А.А.,
начальнік планавага аддзела Дзяржынскага райпо Багушэвіч А.С. На канферэнцыі
праведзена анкетаванне.
У снежні 1975 г. у тэхнікуме праведзена паказальнае комплекснае аб’ектавае вучэнне
Грамадзянскай абароны з удзелам усіх фарміраванняў. Удзельнічалі 270 чалавек навучэнцаў і работнікаў.
У чэрвені 1976 адбыўся вечар інтэрнацыянальнай дружбы з зарубежнымі
кааператарамі, які стаў яскравым прыкладам інтэрнацыянальнай салідарнасці і дружбы
працоўных.
26 лістапада 1976 г. пачаў сваю дзейнасць у тэхнікуме музей спажыўкааперацыі
БССР.
За 15 гадоў дзейнасці Аляксандра Аляксандравіча ў якасці дырэктара ўзмацнілася
матэрыяльная база тэхнікума: пабудаваны другі інтэрнат, сталовая, спартыўная зала; былі
абсталяваны на сучасным узроўні вучэбныя кабінеты і аўдыторыі; педагагічны калектыў
займае перадавыя пазіцыі сярод навучальных устаноў спажыўкааперацыі Савецкага Саюза.
За гэты час было падрыхтавана для сістэмы спажыўкааперацыі звыш 9 тысяч
спецыялістаў сярэдняй кваліфікацыі.

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ 1976-2000 гг.
Дырэктар
Басаў Уладзімір Мікалаевіч
Намеснікі:
па вучэбнай рабоце - Трафімовіч І.Я., Гузіч М.І.
па вучэбна-вытворчай рабоце – Вінакурава Т.Ф., Станкевіч Л.Г., Зубар А.М.
па выхаваўчай рабоце – Анісімава Т.В., Еловік А.М.
па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы – Бабук Ф.І., Снытко Я.М.
Загадчыкі дзённага аддзялення – Ядчанка Ц.Ф., Шэлег Т.М., Бубыр Р.А.
Загадчыкі завочнага аддзялення – Алексіевіч І.П., Шарыхіна В.П., Кудраўцава Я.В.
Кіраўнікі вучылішча – Арэшка Е.А., Шэлег Т.М., Навумчанка М.А.
Галоўныя бухгалтары – Чарнова Г.М., Кароткіх Г.Ц., Міроненка Т.Дз., Варанцова Т.У.
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Басаў
Уладзімір Мікалаевіч
1.07.1941-6.03.2013
Нарадзіўся ў в. В. Холм Туманаўскага р-на
Смаленскай вобласці. Разам з бацькамі прыехаў у
Беларусь, дзе пасля вучобы ў тэхнічным вучылішчы
працаваў фрэзероўшчыкам. Служыў у ВМФ.
Скончыў БДУ імя Леніна, працаваў у абкоме
камсамола,
затым
начальнікам
аддзела
аблспажыўсаюза,
аддзела
вучэбных
устаноў
Белкаапсаюза.
У снежані 1976 года быў зацверджаны на
пасадзе дырэктара тэхнікума.
У 1987 г. Уладзіміру Мікалаевічу была
прысуджана вучоная ступень кандыдата гістарычных
навук.
Басаў У.М. узнагароджаны знакамі “Выдатнік
адукацыі Рэспублікі Беларусь”, “Выдатнік савецкай
спажывецкай кааперацыі”, многімі граматамі і
падзякамі, медалём “Ветэран працы”.
Пасля тэхнікума Уладзімір Мікалаевіч працаваў
прарэктарам
па
вучэбна-выхаваўчай
рабоце
Міжнароднага інстытута працоўных і сацыяльных
зносін Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, дырэктарам
Цэнтральнага музея гісторыі спажывецкай кааперацыі
Беларусі.
6.12.1976 г. дырэктарам тэхнікума прызначаны Басаў Уладзімір Мікалаевіч.
Ідзе далейшы пошук шляхоў удасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў, набліжэння
навучальна-выхаваўчага працэсу да практычнай дзейнасці, распрацоўка актыўных форм і
метадаў работы з навучэнцамі, абнаўленне і ўмацаванне матэрыяльнай базы.
1 студзеня 1976 года рашэннем Цэнтрасаюза вучылішчы спажывецкай кааперацыі
пераводзяцца на самастойны баланс з асабістай бухгалтэрыяй, органамі кіраўніцтва пад
агульным кіраўніцтвам Басава У.М. (Пастанова БКС ад 10.12.1975 г.).
Гэта доўжылася да 1989 года.
З 1978 г. у вучылішчы акрамя прадаўцоў сталі рыхтаваць афіцыянтаў.
У час кіравання Басава У.М. вучылішча было рэарганізавана ў сярэдняе
кааператыўнае ПТВ з падрыхтоўкай прадаўцоў на аснове базавай адукацыі з трохгадовым
тэрмінам навучання, і пасля двух выпускаў, у 1991 г., падрыхтоўка кадраў на аснове
базавай адукацыі спынілася і ў вучылішчы, і ў тэхнікуме.
У гэты час уведзена ў дзеянне стацыянарная шырокафарматная кінаўстаноўка.
У 1978 г. здадзена ў эксплуатацыю прыбудова са сталовай на 100 пасадачных месцаў
і інтэрнатам № 3 на 50 койка-месцаў.
Тэхнікум з’яўляецца адным з цэнтраў метадычнай работы, якая падзелена паміж
навучальнымі ўстановамі спажыўкааперацыі СССР.
Да 1992 г. тэхнікум з’яўляецца адной з десяці ў СССР баз педагагічнай практыкі
студэнтаў Маскоўскага кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза.
Чыгір Л.В. напісала вучэбны дапаможнік “Сувязь фізікі з таваразнаўствам
прамысловых і харчовых тавараў”.
Метадычныя распрацоўкі Зялінскай В.М. “Ахоўваць прыроду – значыць любіць
Радзіму” экспанавалася на ВДНГ СССР у Маскве.
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Методыка выкладання тэмы “Асновы ўпраўлення кааператыўнай гаспадаркай“
Трафімовіча І. Я. была ўключана ў зборнік прыватных методык НІСКТ.
Пархоменко Г.К. распрацавала метадычны камплект “Курсавые работы”.
Выкладчык Дорахава С.В. выступіла з метадычным дакладам на IV Усесаюзнай
навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Баку.
Зарачанскай Г.Д. і Чыгір Л.В. прысвоена званне “Заслужаны настаўнік БССР”.
У 1980 г. на базе тэхнікума праведзена Усесаюзная нарада начальнікаў інспекцый
сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў пры Мінвузах саюзных рэспублік.
Пры арганізацыі вучэбнай работы ў канцы 70-х–80-я г.г. выкарыстоўваліся
практычныя матэрыялы кааператыўных арганізацый, прымянялася праблемна-сітуацыйная
форма навучання, тэхнічныя сродкі, урокі на вытворчасці, урокі-экскурсіі, арганізацыя
самастойнай работы навучэнцаў, пасяджэнні Клуба вясёлых і знаходлівых, алімпіяды па
вучэбных прадметах і інш.
У той час выкладанне грамадскіх дысцыплін (палітэканоміі, гісторыі СССР і
грамадазнаўства), якія былі прызваныя фарміраваць светапогляд моладзі, кантралявалася
партыйнымі органамі.
Палітэканомія ўваходзіла ў састаў дзяржаўнага экзамена.
Дзейнічае універсітэт грамадскіх прафесій, дзе навучэнцы набываюць навыкі
грамадскай дзейнасці.
.«Усе навучэнцы праходзяць практыку грамадска-палітычнай, арганізатарскай і
выхаваўчай работы. Працуе універсітэт грамадскіх прафесій з наступнымі аддзяленнямі:
школа маладога прапагандыста; школа маладога лектара; школа афарміцеляў; школа
фотарэпарцёраў; экскурсаводы музея (пры тэхнікуме); школа рэдактараў насценнай
пячаці; школа грамадскіх інспектароў гандлю (усяго 194 чал); школы камсамольскага і
прафсаюзнага актыву (74 чал.) Усе навучэнцы ахоплены грамадскімі даручэннямі.
Навыкі грамадскай дзейнасці ўдасканальваюцца ў працэсе вучобы і тэхналагічнай
практыкі” (Паводле справаздачы за 1979/80 нав.г.)
У гэты час вучэбная, рознабаковая ідэйна-выхаваўчая, культурна-масавая і
спартыўна-масавая работа грунтавалася на рашэннях з’ездаў КПСС і КПБ, ВЛКСМ і
ЛКСМБ, пастановах Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі.
Усе навучэнцы ўдзельнічалі ў Ленінскім заліку “Рашэнні з’езда КПСС – у жыццё!”
Залік завяршаўся грамадска-палітычнай атэстацыяй.
Праводзяцца тэматычныя вечары з удзелам артыстаў Белдзяржфілармоніі, акцёраў
тэатраў, воінаў падшэфнай часці, дні працы пад дэвізам: “Табе, Радзіма, ударную працу!”.
Навучэнцы ўдзельнічаюць у суботніках на будаўніцтве розных аб’ектаў, работаюць ў
калгасах і саўгасах.
Праводзяцца экскурсіі па памятных мясцінах, шэфства над помнікамі і ветэранамі,
Вахты памяці, “Зорныя паходы” па месцах баявой і працоўнай славы, мітынг-рэквіем
“Навечна ўстановім мір на зямлі”, праведзены ў Хатыні ў прысутнасці 300 навучэнцаў.
Адбыліся сустрэчы з кінаакцёрам Уладзімірам Конкіным і паэтэсай Рымай Казаковай
і інш.
Арганізуюцца агульнатэхнікумаўскія канферэнцыі, на якія запрашаюцца знакамітыя
людзі, практычныя работнікі, ветэраны, выпускнікі тэхнікума, супрацоўнікі апарата
Белкаапсаюза.
Праводзяцца Дні навукі, спорту, прапагандыста, лекторыі і інш.
Пры камітэце камсамола дзейнічае клуб інтэрнацыянальнай дружбы, усе групы
ўдзельнічаюць у экспедыцыі “Мая Радзіма – СССР”. Праводзяцца вечары дружбы з
маладымі кааператарамі краін Афрыкі, сустрэчы з прадстаўнікамі кааператыўных
арганізацый Англіі, Швецыі, другіх краін і рэспублік.
На святкаванне 30-годдзя тэхнікума навучэнцы Адэскага кааператыўнага тэхнікума
прывезлі спектакль “Сакрэты нашай маладасці, або ў ноч на 32 снежня”.
Каманды тэхнікума па валейболу, баскетболу, веласпорту займаюць першыя месцы ў
рэспубліканскіх, гарадскіх, раённых спаборніцтвах.
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Калектыў мастацкай самадзейнасці пастаянна займае на аглядах прызавыя месцы.
Вакальна-инструментальны ансамбль (ВІА) тэхнікума пад кіраўніцтвам Снытко Я. М. мае
мужчынскі і жаночы састаў и карыстаецца папулярнасцю. На Усесаюзным аглядзе
мастацкай самадзейнасці щ Маскве яму прысуджана другое месца сярод навучальных
устаноў спажыўкааперацыі Савецкага Саюза, тэхнікуму прысуджаны Пераходны Чырвоны
сцяг Цэнтрасаюза, які ўручыў другі сакратар ЦК ЛКСМБ Хандогін Аляксандр.
4 гады, з 1976 па 1980 на базе тэхнікума размяшчаўся музей гісторыі спажывецкай
кааперацыі БССР і выкарыстоўваўся выкладчыкамі ў выхаваўчай і адукацыйнай рабоце.
Але пасля пераезду ў 1980 г. музея ў будынак БКС частка яго матерыялаў засталася ў
тэхнікуме, і там па-ранейшаму праходзілі экскурсіі і урокі – амаль да 2000-га года.
Адказнай за музейныя экспанаты была прызначана Касцюк Роза Сяргееўна.
Паводле справаздач, у канцы 80-х гг. разгортваецца дабрачынная дзейнасць
калектыва тэхнікума. Арганізавана шэфства над школай-інтэрнатам № 5 г. Мінска.
У савецкі фонд Міру навучэнцы пералічылі 2000 рублёў.
У 1984 г. камсамольская арганізацыя тэхнікума зацверджана ЦК ЛКСМБ як база
перадавога вопыту па арганізацыі і правядзенню Ленінскага заліку ў рэспубліцы.
Канец 80-х гадоў і 90-я гады, перыяд распаду Савецкага Саюза і страты
Комуністычнай партыяй кіруючай ролі, адзначаны станаўленнем рэспубліканскіх
метадычных службаў, пошукам новых форм навучальнай і выхаваўчай работы, узрастаннем
ролі індывідуальнай работы з навучэнцамі.
Уводзіцца ў дзеянне Канцэпцыя і Праграма выхаваўчай работы з моладдзю
Рэспублікі Беларусь.
У 1991 годзе ў тэхнікуме пачалі рыхтаваць юрыстаў.
У 1993 годзе тэхнікум і вучылішча аб’яднаны ў вучэбна-вытворчы комплекс “ПТВтэхнікум” Белкаапсаюза. Навучанне стала інтэгрыраваным. Мінскі ВВК “ПТВ-тэхнікум”
Белкаапсаюза вучыцца жыць ва ўмовах рыначнай эканомікі.
У 1987 г. Басаву У. М. прысвоена вучоная ступень кандыдата гістарычных навук.
Тэмай яго даследаванняў была гісторыя спажывецкай кааперацыі Беларусі з
дарэвалюцыйных часоў па даваенны, 1941 год.
У 1997 г. Басаў У.М. узнагароджаны знакам “Выдатнік адукацыі БССР”.
Яго Курсам лекцый “Асновы кооперативного строительства” 1999 г. выдання і зараз
карыстаюцца навучэнцы. У 2010 г. у выдавецтве ГІВЦ Мінсельгасхарча выйшла манаграфія
У.М.Басава “История потребительской кооперации Беларуси: события, факты, комментарии
1869-1941 годы».
За гады кіраўніцтва Уладзіміра Мікалаевіча атрымала далейшае развіццё
матэрыяльная база, навучальная ўстанова мела поспех у розных галінах сваёй дзейнасці.

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ 2000-2009 гг.
Дырэктар
Трафімовіч Ігар Яфімавіч
Намеснікі:
па вучэбнай рабоце – Бубыр Р.М.
па вучэбна-вытворчай рабоце – Беразоўская Р.К., Раманоўская Р.М.
па выхаваўчай рабоце –Еловік А.М., Кавалеўская Н.М.
па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце – Снытко Я.М., Лагунова Г.М.
Загадчык дзённага аддзялення –Усеня Л.Ф.
Загадчык завочнага аддзялення –Кудраўцава Я.В., Маёрава Т.А.
Кіраўнікі вучылішча – Шарамет Г.В., Сямёнава І.Я.
Галоўны бухгалтар – Варанцова Т.У.

23

Трафімовіч Ігар Яфімавіч
нарадзіўся 19.02.1946 г. у г.п. Бераставіца Гродзенскай
вобласці.
Скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай
гаспадаркі імя В.У.Куйбышэва. Працаваў тавараведам,
эканамістам Гомельскага аблспажыўсаюза.
Пасля заканчэння педагагічнага факультэта
Маскоўскага кааператыўнага інстытута працуе ў Мінскім
кааператыўным
тэхнікуме
выкладчыкам,
затым
намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце.
З 1994 года знаходзіцца на розных пасадах у
Навукова-даследчым
інстытуце
спажывецкай
кааперацыі, намеснікам начальніка упраўлення кадраў і
навучальных
устаноў,
начальнікам
упраўлення
арганізацыйна-кааператыўнай работы і міжнародных
сувязей, начальнікам кадраў Белкаапсаюза.
30 жніўня 2000 года прызначаны дырэктарам
Мінскага вучэбна-вытворчага комплекса «ПТВ-тэхнікум»
Белкаапсаюза.
Трафімовіч
І.Я.
узнагароджаны
Ганаровай
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, знакам
“Выдатнік савецкай спажывецкай кааперацыі”, знакам
“40 гадоў дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”,
медалём “Ветэран працы”, Ганаровымі граматамі
Белкаапсаюза, іншых ведамстваў.
30.08.2000 г. дырэктарам прызначаны Трафімовіч Ігар Яфімавіч.
7 лістапада Мінскі ВВК “ПТВ-тэхнікум” Белкаапсаюза рэарганізаваны ва ўстанову
адукацыі “Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза. Вучылішча стала першым, каледж –
другім узроўнем адукацыі.
З’явіліся новыя прафесіі і спецыяльнасці, якія адпавядалі запатрабованням часу:
афіцыянт, бармен, буфетчык; юрыст; эканаміст; прадпрымальнік.
Адукацыя стала платнай. Частка навучэнцаў набывае прафесію або спецыяльнасць
па мэтавых накіраваннях арганізацый спажывецкай кааперацыі, большая частка – за
асабістыя грошы.
Абнаўляецца матэрыяльная база. Капітальна рамантуюцца аудыторыі, калідоры,
спартыўная і актавая залы, інжынерныя сістэмы, бібліятэка, інтэрнат. Абсталяваны пяць
кампьютарных класаў, аудыторыі, вучэбны магазін нехарчовых тавараў, трэнажорная зала,
лабараторыя “Банкетная зала”.
Набываецца новае вучэбнае і спартыўнае абсталяванне.
Усе навучэнцы, у тым ліку і завочнікі, забяспечаны месцам ў інтэрнаце.
Вядзецца метадычная работа. З грыфам Міністэрства адукацыі РБ выдадзены
падручнік “Арганізацыя і тэхналогія гандлю” Станкевіч Л.Г., практыкум і падручнік
Мезенай Т.К. “Гандлёва-тэхналагічнае абсталяванне”, практыкум “Прыкладная
інфарматыка” Койпыша С.К., практыкум “Таваразнаўства нехарчовых тавараў” пад
агульнай рэдакцыяй Федарцовай Р.П., Кудраўцавай Я.В., Беразоўскай Р.К.
На базе каледжа праводзяцца гарадскія і рэспубліканскія семінары выкладчыкаў,
дырэктароў устаноў адукацыі.
У 2003 г. аднавіліся агляды-конкурсы мастацкай самадзейнасці, якія не праводзіліся
з пачатку 90-х гадоў.
Спартыўныя каманды займаюць прызавыя месцы.
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У 2005 г. каледжу прысуджана першае месца сярод арганізацый Заводскага раёна г.
Мінска за работу па прафілактыцы СНІДа.
Ажыццяўляецца дабрачынная дзейнасць.
У 2006 г. створаны кабінет-музей гісторыі каледжа і кааператыўнага руху.
У 2004 і ў 2008 гг. за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў каледж
узнагароджаны Ганаровым знакам Белкаапсаюза.
У 2007 г. за плённую работу па падрыхтоўцы кадраў для народнай гаспадаркі і
рэалізацыі сацыяльнай палітыкі Рэспублікі Беларусь– Ганаровай граматай Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь (рашэнне Палаты прадстаўнікоў і Пастанова Прэзідыума Савета
Рэспублікі).
У 2004 і ў 2009 гг. адбылася акрэдытацыя каледжа. Выдадзены неабходныя для яго
дзейнасці сертыфікаты. Ліцэнзія на адукацыйную дзейнасць прадоўжана да 2014 года.
З 2005 г. арганізавалася падрыхтоўка юрыстаў і на завочным аддзяленні.
З 2007 г. па завочнай форме сталі рыхтаваць прадаўцоў па спецыяльнасці “Гандлёвая
справа”. Падрыхтоўка прадаўжалася да 2013 г.
У 2007 г. распрацаваны супрацоўнікам Белкаапсаюза Цімашэнка М.У. сайт каледжа,
які паступова ўдасканальваўся.
У 2008 г. дзённае і завочнае аддзяленні рэарганізаваныя ў аддзяленні сярэдняй
спецыяльнай (ССА) і аддзяленні інтэграванай адукацыі (ПТА-ССА). Яны будуць
дзейнічаць да 2015 г.
У лютым 2008 г. каледж адсвяткаваў сваё 50-годдзе.
За гэты час падрыхтавана каля 33 тысяч кваліфікаваных кадраў рабочых прафесій і
спецыялістаў сярэдняга звяна.
Удасканальваецца адукацыйны працэс. Ён арыентаваны на цесную сувязь з
практычнай дзейнасцю арганізацый спажывецкай кааперацыі.
Ствараецца першы прэзентацыйны ролік аб дзейнасці каледжа.

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ 2009-2012 гг.
Дырэктар
Занковіч Мікалай Мікалаевіч
Намеснікі:
па вучэбнай рабоце – Бубыр Р.А., Раманоўская Р.М.
па вучэбна-вытворчай рабоце – Раманоўская Р.М., Усеня
Ю.А.
па выхаваўчай рабоце – Кавалеўская Н.М., Куцаў А.А.
па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце – Лагунова Г.М.
Загадчыкі дзённага аддзялення ССА– Усеня Л.Ф.
Загадчык дзённага інтэграванага аддзялення (ПТА-ССА) –
Паляшчук М.К.
Загадчыкі завочных аддзяленняў ССА і ПТА-ССА –
Кудраўцава Я.В., Маёрава Т.А., Сямёнава І.Я., Іеўлева Н.І.
Галоўны бухгалтар - Варанцова Т.У.

Занковіч Мікалай Мікалаевіч
Нарадзіўся 20.03.1958 г. у в. Іжа Вілейскага раёна
Мінскай вобласці. Працаваў на заводзе, служыў у радах
Савецкай Арміі. Скончыў Мінскі кааператыўны тэхнікум у
1981 г., Гомельскі кааператыўны інстытут Цэнтрасаюза ў
1986 г., нямецкую акадэмію менеджмента.
Працаваў у апараце Мінскага аблспажыўсаюза,
дырэктарам
камерцыйнага
цэнтра
Белкаапсаюза,
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намеснікам генеральнага дырэктара Мінскага гарадскога вытворча-нарыхтоўчага
аб’яднання “Мінсккаапдругрэсурсы”, дырэктарам Камерцыйнага цэнтра Белкаапсаюза,
намеснікам, старшынёй праўлення Мінскага аблспажыўсаюза, генеральным дырэктарам
унітарных прадпрыемстваў Беларускай чыгункі, намеснікам старшыні Праўлення
Белкаапсаюза.
З кастрычніка 2009 года - дырэктар установы адукацыі “Мінскі гандлёвы каледж”
Белкаапсаюза.
Член Прэзідыума БРК прафсаюза работнікаў спажыўкааперацыі.
У жніўні 2012 г. пераведзены на пасаду намесніка старшыні Праўлення
Белкаапсаюза. Потым працуе ў ДА “Белрэсурсы”.
Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Белкаапсаюза, знакам «Выдатнік гандлю
Рэспублікі Беларусь».
3.10.2009 г. дырэктарам каледжа прызначаны Занковіч Мікалай Мікалаевіч.
Набыты новы спецаўтатранспарт. Кабінеты і лабараторыі аснашчаюцца найноўшым,
у тым ліку мультымедыйным абсталяваннем; створаны вучэбна-вылічальны цэнтр,
удасканальваецца сайт каледжа. У выкладанні і выхаванні ўкараняюцца камп’ютарныя
тэхналогіі. У вестыбюлі ўстаноўлены вадкакрысталічны экран.
Арганізаваны вучэбна-вылічальны цэнтр каледжа, затым ВВЦ рэарганізаваны ў
аддзел інфармацыйных тэхналогій.
Каледж удзельнічае ў адукацыйных програмах Міністэрства адукацыі,
супрацоўнічае ў сферы абмена прафесійным вопытам з установамі адукацыі зарубежных
дзяржаў. Наладжваюцца сувязі і абмен вопытам работы з калегамі Украіны, Расіі, іншых
краін. Каледж прымае да сябе дэлегацыі Харкаўскага гандлёва-эканамічнага каледжа,
Кіеўскага кааператыўнага інстытута, Барнаульскага кааператыўнага тэхнікума і Алтайскага
краявога прафсаюза спажыўкааперацыі.
І нашы работнікі таксама наведваюць Сімферопальскі кааператыўны каледж,
арганізацыі спажывецкай кааперацыі Львоўшчыны; праходзяць стажыроўку ў Германіі,
прымаюць удзел у навукова-практычным семінары ва ўстановах адукацыі краін Еўрасаюза,
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў Маскве.
Навучэнцы ўдзельнічаюць у Міжнародным on-line конкурсе “Інавацыйныя праекты
маладых”, арганізаваным Чэбаксарскім кааператыўным тэхнікумам і іншых конкурсах, у
тым ліку ў рэжыме рэальнага часу.
Праводзяцца выязныя педсаветы ў арганізацыях спажывецкай кааперацыі,
пасяджэнне суда Заводскага раёна ў каледжы. У метадычных, вучэбных і выхаваўчых
мерапрыемствах прымаюць удзел спецыялісты сістэмы спажывецкай кааперацыі, іншых
прадпрыемстваў.
У каледжы праводзяцца рэкламныя акцыі прамысловых прадпрыемстваў Мінскага
абласнога саюза спажывецкіх таварыстваў. Арганізуюцца сустрэчы спецыялістаў АСС па
кадрах з выпускнікамі каледжа.
Практыкуюцца разнастайныя формы прафарыентацыйнай работы: інфармацыя ў
метро, на тэлеканалах, у журнале “Кем быть?”, прэзентацыі, фільм пра каледж, лістоўкі,
календары, праспекты; арганізуюцца сустрэчы з вучнямі ў раёнах, школах, з моладдзю на
прадпрыемствах; Дні адчыненых дзвярэй у каледжы. Выдадзены прэзентацыйны ролік у
2010 і ў 2012 гг., пераведзены на англійскую мову і разасланы па замежных амбасадах.
Адкрыта новая спецыяльнасць “Маркетынг”.
Праводзяцца традыцыйныя эканамічныя канферэнцыі па выніках тэхналагічнай
практыкі, конкурсы майстэрства “Малады прадавец”, сярод афіцыянтаў – “Лепшы
тэматычны стол”.
На рэспубліканскіх аглядах-конкурсах мастацкай самадзейнасці, у круглагадовых
спартакіядах каледж займае прызавыя месцы. Навучэнка каледжа Ганна Лукашык
неаднаразова становіцца чэмпіёнам раёна, рэспублікі па шашках, Яна Шычко –
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дыпламантам рэспубліканскага конкурсу вакалістаў. Поспехі навучэнцаў заахвочваюцца
граматамі, прэміямі, экскурсіямі.
Пашыраецца валанцёрская дзейнасць навучэнцаў. Створаны савет навучэнцаў.
Актыўна дзейнічаюць першасныя арганізацыі БРСМ, прафсаюза, “Белай Русі”, іншыя
грамадскія арганізацыі; выдаецца інфармацыйны веснік “Калейдаскоп”.
Працоўны калектыў у 2011/2012 нав. годзе складае 198 чалавек, у тым ліку 81
выкладчык, 7 майстроў вытворчага навучання, 4 выхавацелі.
У 2012 годзе за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў каледж узнагароджаны
трэцім Ганаровым знакам Белкаапсаюза.

СТЭНД
- НАША ГІСТОРЫЯ з 2012 года
Дырэктар
Лагунова Галіна Мікалаеўна
Намеснікі:
па вучэбнай рабоце – Усеня Л.Ф., Глякава А.В., Мартыновіч Г.М., Ежаль А.В., Язерская Т.А.
па вучэбна-вытворчай рабоце – Усеня Ю.А., Болдзіна Н.І., Сямёнава І.Я. і в.а.: Шарамет
Г.В., Галубоўская Н.І., Кудрэйка І. С.
па выхаваўчай рабоце – Кавалеўская Н.М., Курыла А.К., Міжэвіч В.М.
па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце – Байкова С.В., Паддубоцкая М.М., Спаткай Л.У.,
Арцем’еў Ю.А., Ежаль Г.В., Шуша Дз.Г., Лацецкі А.С.
Загадчыкі дзённых аддзяленняў № 1 і № 2 – Паляшчук М.К., Банкецік А.І., Бічык А.М.,
Муравіцкая А.Ф., Чарнюк А.М., Лабаноўскі С.І.
Загадчыкі завочнага аддзялення –Маёрава Т.А., Іеўлева Н.І., Каракіна Т.К., Курыла А.К.,
Шэндзераў М.У.
Галоўныя бухгалтары - Варанцова Т.У., Янкоўскі А.В., Звяровіч Т.І., Яфіменка І.А.

Лагунова Галіна Мікалаеўна
Нарадзілася 22.11.1964 г. ў г. Слаўгарад
Магілёўскай вобласці. Скончыла Мінскае кааператыўнае
вучылішча з адзнакай, Мінскі дзяржаўны педагагічны
інстытут імя А.М.Горкага. Працавала настаўнікам
матэматыкі, намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце,
дырэктарам школы ў Браслаўскім раёне Віцебскай
вобласці, намеснікам дырэктара па адміністрацыйнагаспадарчай рабоце Мінскага гандлёвага каледжа
Белкаапсаюза.
З жніўня 2012 года - дырэктар установы адукацыі
“Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза, з 04.01.2017 г. –
дырэктар Мінскага філіяла УА “Беларускі гандлёваэканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”.
Выкладчык вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі.
Узнагароджана нагруднымі знакамі “Выдатнік адукацыі”,
“Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі”, медалём
“Заслужаны міратворца”, юбілейным медалём Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі, Ганаровымі граматамі і Граматамі
ўпраўлення
адукацыі
Віцебскага
аблвыканкама,
Белкаапсаюза, адміністрацыі Заводскага раёна г.Мінска і
інш.
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3.08.2012 г. дырэктарам прызначана Лагунова Галіна Мікалаеўна.
Дзейнасць калектыву філіяла накіравана на павышэнне якасці прадастаўлення
адукацыйных паслуг у адпаведнасці з сучаснымі патрэбамі развіцця асобы, грамадства і
дзяржавы. З 2012 г. была укаранёна і паспяхова выкарыстоўвалася сістэма менеджмента
якасці СТБ ISO 9001-2009 у Нацыянальнай сістэме пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі
Беларусь. Каледж пацвярдзіў адпаведнасць прадастаўлення паслуг па падрыхтоўцы
спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай і рабочых з прафесіянальна-тэхнічнай адукацыяй, па
павышэнню кваліфікацыі кіраўнікоў і спецыялістаў, ажыццяўленне выхаваўчай дзейнасці
патрабаванням DIN EN ISO 9001:2008.
Прайшла аккрэдытацыю спецыяльнасць “Маркетынг”.
Аднавілася падрыхтоўка кадраў на аснове базавай адукацыі.
У каледжы створаны аддзел прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння
кваліфікацыі рабочых і служачых.
Дзённыя і завочныя аддзяленні ССА і ПТА-ССА рэарганізаваныя ў дзённыя
аддзяленні № 1 і № 2 і завочнае аддзяленне.
У 2015 і 2016 гадах за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў каледж
узнагароджаны чацвёртым і пятым Ганаровым знакам Белкаапсаюза.
Спынілася падрыхтоўка на ўзроўні прафесійна-технічнай адукацыі.
Спыніў дзейнасць сектар метадычнага забеспячэння прафесійнай адукацыі
спажывецкай кааперацыі, які быў структурным падраздзяленнем філіяла.
Установа адукацыі «Мінскі гандлёвы каледж» Белкаапсаюза набыла статус Мінскага
філіяла установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай
кааперацыі”.
У філіяле пачалася падрыхтоўка кадраў на ўзроўні першай ступені вышэйшай
адукацыі. Арганізавана кафедра гуманітарных, агульнапрафесійных і спецыяльных
дысцыплін.
Зараз у Мінскім філіяле УА "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт
спажывецкай кааперацыі" створаны ўсе неабходныя ўмовы для ажыццяўлення
адукацыйнай дзейнасці.
Дзейнічаюць 3 інтэрнаты, сталовая, пункт аховы здароўя, працуе сацыяльнапедагагічная і псіхалагічная служба.
Філіял мае 27 спецыялізаваных аўдыторый, у тым ліку 7 камп'ютарных класаў,
вучэбныя лабараторыі «Вучэбны магазін харчовых тавараў», «Вучэбны магазін нехарчовых
тавараў». Гэта лабараторыя абсталявана апаратна-праграмнымі комплексамі LS Trade Fusio
і SET Retail, сумяшчальнымі з карпаратыўнай інфармацыйнай сістэмай Белкаапсаюза.
Апаратны комплекс для адукацыйнага працэсу складаецца з касава-вагавага абсталявання,
праграмнага забеспячэння SET Retail 10 і касавых боксаў.
Сфарміравана інфармацыйнае адукацыйнае асяроддзе. Выкарыстоўваюцца рэсурсы
сеткі Інтэрнэт і Інтранэт, электронныя вучэбныя выданні, выпускаецца інфармацыйны
веснік «Калейдаскоп»; функцыянуюць інфармацыйныя экраны, сайт, комплекснаінфармацыйная сістэма «1С КолледжПРОФ», праграмны модуль «Абітурыент» і іншыя
састаўныя часткі адзінай інфармацыйнай прасторы.
Канферэнц-зала аснашчана сучасным абсталяваннем для дыстанцыйнага
навучання. У рэжыме on-line праводзяцца міжнародныя канферэнцыі, аддаленыя лекцыі
вядучых
выкладчыкаў,
ажыццяўляецца
сувязь
з
універсітэтам,
установамі
спажыўкааперацыі і Белкаапсаюзам.
Пастаянна папаўняецца і абнаўляецца бібліятэчны фонд. Бібліятэка ўкамплектавана
9 камп'ютарамі. Колькасны склад фонду ў электронным каталозе складае больш за 61 тыс.
экз.
Адміністрацыя надае асаблівую ўвагу ўмацаванню здароўя навучэнцаў, арганізацыі
бяспекі іх жыццядзейнасці. Ва ўсіх будынках устаноўлена аўтаматычная пажарная
сігналізацыя і сістэма апавяшчэння аб пажары з вывадам сігналу на пункт дыспетчарызацыі
МНС Рэспублікі Беларусь. Кругласутачна працуюць камеры відэаназірання.
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Маюцца спартыўны, 2 трэнажорныя залы. Дзейнічаюць шматлікія спартыўныя
секцыі.
Сёння падрыхтоўка кадраў на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі
ажыццяўляецца па спецыяльнасцях «Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства)»,
«Маркетынг», «Правазнаўства». Кваліфікацыі адказваюць патрэбам часу: таваразнаўца
харчовых і нехарчовых тавараў, эканаміст па маркетынгу, юрыст.
На ўзроўні першай ступені вышэйшай адукацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка па
спецыяльнасцях
"Фінансы
і
крэдыт"
і
"Менеджмент
(сацыяльнаадміністрацыйны)". Навучанне студэнтаў ажыццяўляецца на аснове сярэдняй спецыяльнай
адукацыі ў дзённай форме атрымання адукацыі.
Ажыццяўляюць адукацыйны працэс 62 выкладчыка. Намеснікі дырэктара па
вучэбнай, метадычнай і выхаваўчай рабоце маюць вучоную ступень кандыдата навук і
званне дацэнта. У складзе кафедры – 2 доктары навук, прафесары, 5 кандыдатаў навук,
дацэнтаў.
Педагогі, якія працуюць на ўзроўні ССА, аб'яднаныя ў 5 цыклавых камісій. Сярод
педагогаў 3 аспіранты, 3 бакалаўры, 4 магістры, 20 маюць вышэйшую кваліфікацыйную
катэгорыю.
Працуе школа пачаткоўца-выкладчыка, школа маладых куратараў, метадычнае
аб'яднанне куратараў. У сістэме метадычнай работы – адкрытыя вучэбныя заняткі, майстаркласы педагогаў вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. У канцы навучальнага года
праводзіцца фестываль педагагічнага майстэрства, дзе педагогі дэманструюць свае
напрацоўкі, дзеляцца вопытам.
Выкладчыкі выкарыстоўваюць сучасныя адукацыйныя тэхналогіі, разнастайныя
педагагічныя прыёмы, метады і сродкі для развіцця прафесійна значных якасцяў асобы як
на вучэбных занятках, так і на пазавучэбных мерапрыемствах.
Практыкаарыентаванае навучанне забяспечваецца больш за 260 прадпрыемствамі –
базамі вытворчай практыкі навучэнцаў.
З 2015 года на базавым гандлёвым аб’екце філіяла “Родны кут” у аграгарадку
“Лясны” рэалізуецца праграма Белкаапсаюза, адпрацоўваецца алгарытм сумеснай дзейнасці
“Выкладчык – навучэнец – практычны работнік”.
ПВС кафедры і выкладчыкі ўзроўню ССА прымаюць актыўны ўдзел у адукацыйных
праграмах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, супрацоўнічаюць у сферы абмену
прафесійным вопытам з замежнымі ўстановамі адукацыі.
У арганізацыі пазааўдыторнай работы студэнтаў і навучэнцаў вялікае месца
адводзіцца даследчай дзейнасці. Традыцыйнымі сталі алімпіяды, канферэнцыі, удзел
выкладчыкаў і навучэнцаў у міжнародных спецыялізаваных выставах і форумах,
міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, міжнародным конкурсе моладзевых
аўтарскіх і калектыўных праектаў, публікацыі ў часопісах і міжнародных выданнях.
Нашы навучэнцы i супрацоўнікі дабіваюцца поспехаў у розных галінах дзейнасці.
У Рэспубліканскім конкурсу «100 ідэй для Беларусі» навучэнцы прэзентавалі 2
сацыяльных праекта.
Дыпломамі I, II, III ступені на I Міжнародным конкурсе творчых работ у форме
мультымедыйных прэзентацый «След вайны ў нашых сэрцах» ўзнагароджаны 6
навучэнцаў.
Дыпломам у намінацыі «Лепшы сацыяльны праект» ў 3-яй лізе VII Міжнароднага
чэмпіянату «Моладзь у прадпрымальніцтве» - ўзнагароджана каманда навучэнцаў (6
чалавек), якія вучацца па спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць (таваразнаўства)».
У 2018 годзе ў фінале Х Міжнароднага чэмпіянату «Моладзь і прадпрымальніцтва2018», які сабраў 14 каманд з Беларусі, Расіі і Украіны, каманда Мінскага філіяла заваявала
3-е месца і дыплом лаўрэата ў намінацыі «Лепшы бізнес-праект».
Дыпломамі I, II, III ступені на III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
"Актуальныя праблемы развіцця права ў нацыянальным і міжнародным заканадаўстве"
ўзнагароджаны 7 навучэнцаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Правазнаўства».
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Дыпломы I, II, III ступені на VII (I) Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
па выніках тэхналагічнай практыкі сярод навучэнцаў III курса напрамку спецыяльнасці
«Камерцыйная дзейнасць (эканамічная дзейнасць і паслугі)» і спецыяльнасці "Маркетынг"
атрымалі 6 навучэнцаў.
Дыпломам лаўрэата ў намінацыі «Лепшы StartUp-праект у галіне IT-тэхналогій» ў
Моладзевым конкурсе бізнес-праектаў «StartUp-Кааперацыя» - ўзнагароджана каманда ў
складзе Цімафеева Паўла і Стражэнка Уладзіміра, якія вучацца па спецыяльнасці
"Маркетынг".
За актыўны ўдзел у ХIII і ХIV Міжнародных спецыялізаваных выставах «Адукацыя і
кар'ера» філіял узнагароджаны Дыпломамі Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама і
выставачнага прадпрыемства Экспафорум.
Навучэнцы і студэнты паказваюць трывалыя веды па сваёй спецыяльнасці на
рэспубліканскіх алімпіядах.
Сумесна з УА "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі»
у рэжыме рэальнага часу адбылася прадметная алімпіяда "Філасофія і культура Беларусі», у
якой 2 нашы студэнты занялі другое месца.
У 2018 годзе камандзе філіяла прысуджана I месца ў Рэспубліканскай алімпіядзе
прафесійнага майстэрства сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі
спажывецкай кааперацыі па спецыяльнасці 2-25 01 10 «Камерцыйная дзейнасць (па
напрамках) спецыялізацыі 2-25 01 10-02 35« Таваразнаўства харчовых і нехарчовых
тавараў»;
Навучэнкі філіяла атрымалі II месца (Прачкис Інга) і III месца (Насека Паліна) у X
Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі «Адаптацыя малога і
сярэдняга бізнесу да ўмоў інавацыйнай эканомікі».
У філіяле створаны неабходныя ўмовы для развіцця творчых, мастацкіх здольнасцяў.
Працуюць гурткі эстраднага вакалу, сучаснага танца. У інтэрнаце дзейнічаюць
разнастайныя аб'яднанні па інтарэсах.
У 2018 г. у ХIII Рэспубліканскім аглядзе-конкурсе самадзейнай мастацкай творчасці
студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі спажывецкай кааперацыі Мінскі філіял атрымаў I
месца.
Рабоце навучэнцаў прысуджана I месца ў раённым фотаконкурсе «Я студэнт».
Дыпломам лаўрэата II ступені ў Моладзевым конкурсе патрыятычнай песні
Заводскага раёна г. Мінска ўзнагароджаны Пілахоўскі Руслан і інш.
З пачатку дзейнасці вучэбная ўстанова з'яўляецца адным з мацнейшых спартыўных
калектываў у сістэме спажывецкай кааперацыі і Заводскага раёна сталіцы.
2 гады запар па выніках 2016 і 2017 гадоў мы займаем 1 месца ў круглагадовай
Спартакіядзе калектываў фізічнай культуры арганізацый, прадпрыемстваў, студэнцкай і
вучнёўскай моладзі Заводскага раёна горада Мінска.
Навучэнкі Матвейкова Вікторыя і Насека Паліна ўключаны ў зборную г. Мінска па
лёгкай атлетыцы. Яны адстойвалі гонар горада і каледжа ў Чэмпіянаце і першынстве
Рэспублікі Беларусь па лёгкаатлетычным кросе на Кубак газеты «Народная газета» і ў
Міжнародным турніры па лёгкай атлетыцы памяці заслужанага трэнера Рэспублікі
Беларусь Хомчука С.А.
Ханецкая Анастасія - чэмпіён Рэспублікі Беларусь па настольнаму тэнісу, пераможца
шматлікіх турніраў.
Стасіловіч Вольга - прызёр спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы.
У філіяле ёсць магчымасць праявіць грамадскую актыўнасць, набыць навыкі
самакіравання. Тут актыўна працуюць прафсаюзныя арганізацыі навучэнцаў і работнікаў;
першасныя арганізацыі грамадскага аб'яднання "Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі»,
рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Белая Русь», валанцёрскі атрад «Адкрытае
сэрца», моладзевы атрад аховы правапарадку, актывісты Фонду міру, Беларускага саюза
жанчын, "Чырвонага крыжа".
Граматай Адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска ўзнагароджана першасная
арганізацыя ГА «БРСМ» за праяўленую ініцыятыву, творчасць і актыўны ўдзел у акцыях і
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праектах Заводскай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі
саюз моладзі».
Тэрытарыяльную арганізацыю Заводскага раёна Беларускага фонду міру ўзначальвае
дырэктар філіяла Лагунова Г.М., узнагароджаная ў 2016 г. медалём "Заслужаны
міратворца".
Планамерна ажыццяўляе дзейнасць Савет навучэнцаў, старастат, Саветы інтэрнатаў,
камісія па сацыяльнай абароне навучэнцаў, Савет прафілактыкі безнагляднасці і
правапарушэнняў, грамадскі савет па кантролю за арганізацыяй харчавання навучэнцаў,
Школа лідэра.
Лепшыя навучэнцы заахвочваюцца імяннымі стыпендыямі Белкаапсаюза.
Стыпендыю Праўлення Белкаапсаюза і Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза
работнікаў спажывецкай кааперацыі атрымлівалі Альшэўская Анастасія і Ханяўка Юлія. У
2018/2019 навуч. годзе стыпендыя Старшыні Праўлення Белкаапсаюза прызначана
навучэнцы групы 31Т (спецыяльнасць “Камерцыйная дзейнасць”) Будзько Дар’і.
За шматгадовую плённую працу па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў,
высокі прафесіяналізм і актыўны ўдзел у грамадскіх мерапрыемствах калектыву філіяла
аб’яўлена Падзяка адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска.
За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў вучэбная ўстанова ўзнагароджана ў
2018 годзе шостым Ганаровым знакам Белкаапсаюза, у тым ліку 3 з іх атрыманы за
апошнія 4 гады.
Калектывам паспяхова вырашаецца галоўная задача - якасная падрыхтоўка
кваліфікаваных спецыялістаў з развітымі агульнакультурнымі і прафесійнымі
кампетэнцыямі, грамадзян з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, патрыётаў сваёй Радзімы.

СТЭНД
ПЕРШЫЯ ВЫПУСКНІКІ
12 чэрвеня 1959 г. у тэхнікуме быў выдадзены
першы загад аб допуску да здачы дзяржаўных экзаменаў.
На дзённым аддзяленні атрымалі дыпломы 32
таваразнаўцы кнігі і культавараў, на завочным – 10
планавікоў-эканамістаў, 39 бухгалтараў, 73 таваразнаўцы
харчовых і прамысловых тавараў.
Дыпломы з адзнакай атрымалі “кніжнікі” Нагорны
Л.С., Казак Т.В. і Кананчук А.Я., які потым стане
выкладчыкам інстытута народнай гаспадаркі. Сярод
завочнікаў “чырвоны” дыплом атрымалі Самура А.М.,
Андрэева Н.М., Архіпаў Г.П., Бялько Р.Я., Багданаў П.А.,
Гурэвіч Я.Г., Марон Г.А., Новік І.С.
У 1960 г. на дзённым аддзяленні выпушчана 187
таваразнаўцаў прамысловых і харчовых тавараў; дыпломы
з адзнакай атрымалі Гардзей К.А., Анісімава В.Н., Букавец
М.В., Прашковіч М.А., Скутава Л.Н.
30 чэрвеня 1961 г. адбыўся першы і адзіны выпуск
тэхнікаў-тэхнолагаў грамадскага харчавання. Дыпломы з
адзнакай уручаны Навічэнку А.А., Скапцовай А.К.
“Нашы выпускнікі працуюць групамі ў магазінах
брыгаднай матэрыяльнай адказнасці і дабіваюцца добрых
паказчыкаў у працы. Так, напрыклад, у Бярозаўскім - 4, у Талочынскім райпо 11, у
Салігорскім гарпо 20 выпускнікоў тэхнікума першымі ў рэспубліцы ўключыліся ў
сацыялістычнае спаборніцтва за званне брыгады камуністычнай працы” (Са справаздачы
тэхнікума за 1959/1960 нав. г).
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СТЭНД
НАШ ГОНАР – ВЫПУСКНІКІ
За 61 год існавання нашай установы адукацыі выпушчана
42115 кваліфікаваных кадраў:
- 12507 спецыялістаў сярэдняга звяна дзённай формы
навучання;
- 16415 спецыялістаў сярэдняй спецыяльнай адукацыі
завочнай формы навучання;
- 13193 прадстаўнікі масавых прафесій дзённай і завочнай
формы атрымання адукацыі.
У розных кутках нашай Радзімы, у краінах СНД і далёкім
замежжы працуюць тыя, каму даў крылы наш каледж.
Мы ганарымся сваімі знакамітымі выпускнікамі,
прысвяціўшымі сябе спажывецкай кааперацыі.
Гэта выпускнікі, якія працавалі і працуюць у вёсках, аграгарадках;
асобы, занесеныя у кнігу гонару Белкаапсаюза, праца якіх ў свой
час была адзначана высокімі ўзнагародамі Саюза Савецкіх
Сацыялістычных Рэспублік: Шышонак Галіна Паўлаўна,
дырэктар універмага ў Чэрвеньскім раёне - ардэнамі Леніна,
Працоўнага Чырвонага Сцяга, Ганаровай граматай Вярхоўнага
Савета БССР; Кацюба Зоя Гаўрылаўна, загадчыца магазіна ардэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга і “Знак Пашаны”;
Яроменка Зінаіда Іванаўна, загадчыца магазіна ў Аршанскім
раёне - ардэнамі Дружбы народаў і “Знак Пашаны”; Бяляўская Галіна Мікалаеўна, загадчыца
магазіна в. Мышкавічы - ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР; Бялятка Пётр Віктаравіч, старшы юрысконсульт Дзяржынскага
райпо і Дзьякаў Іван Гаўрылавіч, загадчык магазіна ў Кобрынскім раёне - ордэнамі СССР
“Знак Пашаны”; Бандарык Галіна Аляксееўна, загадчыца магазіна ў в. Вязань Дзяржынскага
райпо - ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета
БССР; Галубко Вера Фёдараўна, загадчыца магазіна, намеснік старшыні праўлення
Вальнянскага спажыўтаварыства, узнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга,
Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, знакам “Выдатнік савецкай спажывецкай
кааперацыі”, ёй прысвоена званне “Заслужаны работнік гандлю і грамадскага харчавання
БССР”; Емельяновіч Любоў Міхайлаўна, загадчыца магазіна, дэлегат IX з’езда
спажыўкааперацыі СССР - ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і медалямі; Пархоц
Кацярына Барысаўна, загадчыца магазіна ў в. Чарнаўцы Брэсцкага р-на - ордэнам «Знак
Пашаны»; яна дэпутат 2-х созываў Брэсцкага абласнога і раённага Савета дэпутатаў, ёй
прысвоена званне «Заслужаны работнік гандлю і грамадскага харчавання БССР» і многія
іншыя.
Былі вылучаны ў свой час на савецкую і партыйную работу Садоўскі Анатолій
Іванавіч, Юрэвіч Тамара Аляксееўна, Іванкоў Аляксандр Іванавіч і інш.
Шэлег Тамара Міхайлаўна ў 2000-2012 гг. працавала саветнікам Камісіі
Парламентскага Сходу Саюза Беларусі і Расіі.
Каленік Уладзімір Леанідавіч з 2001 па 2017 год быў супрацоўнікам, начальнікам
галоўнага ўпраўлення кантролю спажывецкага рынку і сферы паслуг у Камітэце
Дзяржкантролю рэспублікі.
Шэлег Тамара Міхайлаўна ў 2000-2012 гг. працавала саветнікам Камісіі
Парламентскага Сходу Саюза Беларусі і Расіі.
Каленік Уладзімір Леанідавіч з 2001 па 2017 год быў супрацоўнікам, начальнікам
галоўнага ўпраўлення кантролю спажывецкага рынку і сферы паслуг у Камітэце
Дзяржкантролю рэспублікі.
Сярод нашых выпускнікоў дырэктары каледжа Занковіч Мікалай Мікалаевіч і
Лагунова Галіна Мікалаеўна.
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Высокую пасаду міністра гандлю Рэспублікі Беларусь займаў Іванкоў Аляксандр
Іванавіч.
Зараз міністрам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь працуе
Калтовіч Уладзімір Васільевіч.
Матэльская Ганна Мар’янаўна - кіраўнік справамі Мінгарвыканкама.
Займалі кіруючыя пасады Бесман Міхаіл Апалінар’евіч - начальнік фінансавага
ўпраўлення, Мацулевіч Аляксандр Віктаравіч, выпускнік 1961 г. (2-й выпуск) – начальнік
упраўлення нарыхтовак Белкаапсаюза (ён узнагароджаны знакам “50 гадоў працоўнай
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі” № 1); Гурыновіч Віктар Іванавіч – працаваў
старшынёй Віцебскага АСС і інш.
Шпілеўская Ірына Мікалаеўна, Субоціна Святлана Генадзьеўна, Кулак Таццяна
Яўгенаўна, Булаш Таццяна Яфімаўна, Дабравольская Вольга Генадзьеўна, Балыш Аляксандр
Уладзіміравіч, Паўлючэнка Надзея Уладзіміраўна, Рабушка Марыя Віктараўна, Казлова
Ларыса Уладзіміраўна, Валчаніна Вольга Васільеўна і інш. – у розны час супрацоўнікі
апарата Белкаапсаюза.
Рудзянок Тамара Васільеўна – зараз першы намеснік старшыні Праўлення Мінскага
аблспажыўсаюза.
Многія выпускнікі ўзначальвалі раённыя спажывецкія саюзы і таварыствы:
Марусевіч Іван Аляксеевіч - Бабруйскі, Смалявіцкі; Хаткевіч Грыгорый Грыгор’евіч –
Маладзечненскую міжрайбазу, Бараноўскі Тадеуш Францавіч – Слуцкае; Мось Тамара
Іосіфаўна – Дзяржынскае, Бародзіч Зінаіда Паўлаўна і Жыдаловіч Андрэй Міраслававіч –
Вілейскае, Бірук Алена Міхайлаўна – Мядзельскае, Андрушкевіч Александр Анатольевіч –
Нясвіжскае, Гардзіенка Кацярына Мікалаеўна – Салігорскае, Луцэвіч Анатоль Юльянавіч –
Уздзенскае, Кулак Аляксандр Іванавіч – Ганцавіцкае, Мурашка Надзея Пятроўна –
Жыткавіцкае, Піванкова Наталля Мікалаеўна – Краснапольскае і інш. Намеснікамі працавалі
Аноскіна Святлана Іванаўна – Дрыбінскага, Аханькова Валянціна Фёдараўна – Круглянскага,
Пінчук Марыя Аляксандраўна – Вілейскага і многія, многія іншыя, хто аддаваў і аддае свае
сілы, веды і вопыт спажывецкай кааперацыі.
Зараз нашы выпускнікі кіруюць райспажыўтаварыствамі: Дзяржынскім - Кучарава
Алена Грыгор’еўна, Любанскім з 2002 года - Корбут Мікалай Іванавіч, Лагойскім з 2000
года - Парахневіч Ірына Міхайлаўна, член пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэту і
фінансах Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь 4-га склікання.
Сярод вядомых людзей – нашы выпускнікі: Карачун Мікалай Мікалаевіч – дырэктар
Мінскага ГУМа у 2005-2018 гг.; Рошчына Алена Васільеўна – кандыдат тэхнічных навук,
дацэнт, загадчык кафедры таваразнаўства УА БГЭУ ПК; Алесь Пісарык – паэт, членкарэспандэнт Расійскай Акадэміі паэзіі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Расіі, Марчанка
Уладзімір Сямёнавіч – памочнік рэктара духоўнай акадэміі і многія іншыя.
Выпускнікі першых выпускаў Кананчук А.Я., Зуеўскі Б.А., Войцік Н.К,
Памбухчыянц В.К. пайшлі ў навуку, сталі выкладчыкамі ВНУ. Памбухчыянц Валерый
Кеворкавіч - Заслужаны дзеяч вышэйшай школы Расійскай Федэрацыі, акадэмік
Міжнароднай акадэміі навук педагагічнай адукацыі, прафесар Маскоўскага кааператыўнага
інстытута, аўтар многіх падручнікаў па камерцыйнай дзейнасці.
Выпускнікі падтрымліваюць сувязь са сваімі настаўнікамі, арганізуюць сустрэчы
праз многа гадоў у сваёй alma mater.
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Многія нашы выпускнікі працавалі і працуюць у сваёй навучальнай установе.
Нашы выпускнікі – работнікі філіяла ў 2018/2019 н.г.
Акенчыц Кацярына Віктараўна - выкладчык
Анішчанка Наталля Генадзьеўна - выкладчык
Гайдук Вераніка Андрэеўна – лаборант
Ганцук Ала Мікалаеўна – дзяжурная па інтэрнату
Гуткоўская Алена Іванаўна – аператар ЭВМ
Камлюк Таццяна Васільеўна – дзяжурная па інтэрнату
Кароткіх Галіна Мікалаеўна - бухгалтар
Каракіна Таццяна Канстанцінаўна – выкладчык
Катлярова Кацярына Мікалаеўна - выкладчык
Круглік Анастасія Сяргееўна – аператар ЭВМ
Лагунова Галіна Мікалаеўна - дырэктар
Парахненка Людміла Леанідаўна - выкладчык
Сакерына Алеся Уладзіміраўна - выкладчык, старшыня прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў
Сямёнава Іна Яўгеньеўна – намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню
Саламаха Алена Мікалаеўна – аператар ЭВМ
Таміла Святлана Васільеўна - выкладчык
Хвашчэўская Таццяна Валянцінаўна – сакратар вучэбнай часткі
Цэдрык Алена Вітальеўна - лабарант
Цітавец Лілія Мікалаеўна - камендант вучэбнага корпусу
Якімчук Вольга Аляксандраўна – сакратар прыёмнай кіраўніка
Якуніна Алеся Аляксандраўна – загадчык інтэрната № 2

Колькасць выпускнікоў па гадах 1959-2018
Гады

ССА д/ф

ССА д/ф

ПТА д/ф

Гады

ССА д/ф

ССА з/ф

ПТА д/ф

32
120
196
94
440
1959
1990
261
187
83
98
532
1960
1991
225
308
107
378
1961
1992
235
403
273
114
288
1962
1993
251
441
84
248
296
1963
1994
169
415
63
97
255
1964
1995
166
433
174
94
166
1965
1996
190
332
169
157
154
1966
1997
173
447
190
156
191
1967
1998
233
418
285
295
217
1968
1999
163
410
176
202
246
233
1969
2000
150
614
231
206
201
294
1970
2001
174
328
207
262
307
177
1971
2002
128
291
223
262
257
211
1972
2003
209
242
237
275
357
218
1973
2004
213
216
271
302
375
194
1974
2005
ПТА
161
197
307
201
367
262
1975
2006
завочная
208
199
309
82
337
293
1976
2007
форма
210
158
249
294
484
231
1977
2008
217
161
298
209
272
158
130
1978
2009
178
170
363
363
502
170
101
1979
2010
233
169
358
343
581
133
60
1980
2011
259
171
377
334
641
52
135
1981
2012
222
213
381
285
515
63
11
1982
2013
227
176
351
199
402
55
12
1983
2014
235
170
375
241
317
49
1984
2015
Усяго 449
233
193
430
196
233
46
1985
2016
ПТА
173
190
456
331
212
47
1986
2017
дзённая
169
182
502
307
159
1987
2018
і завочная
163
157
445
1988
Усяго ССА д.ф. ССА з.ф. ПТА д.ф.
13193
12507
16415
12744
129
96
401
1989
УСЯГО на 31 жніўня 2018 года падрыхтавана 42115 спецыялістаў сярэдняй спецыяльнай і
прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, у тым ліку ССА дзённай формы 12507, ССА завочнай
формы 16415, ПТА дзённай формы 12744, ПТА завочнай формы 449
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ВЫПУСКІ па СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ
сярэдняй спецыяльнай адукацыі (1957-2018 гг.)
Спецыяльнасць

год вып-ку

Тэхналогія прыгатавання ежы
1961
Планаванне савецкага кааператыўнага гандлю
1959,1961
Бухулік у савецкім кааператыўным гандлі
1959-1964
Бухгалтарскі ўлік
1965-1973
Таваразнаўства кнігі і культавараў
1959-1991
Арганізацыя кааператыўнага гандлю і таваразнаўства кнігі
1992-1994
Арганізацыя кааператыўнага гандлю і таваразнаўства тавараў
1992-1994
народнага спажывання
Арганізацыя і кіраванне гандлем. Таваразнаўства
1972-1974
прамысловых і харчовых тавараў
Арганізацыя і кіраванне кааператыўным гандлем
1976-1991
Таваразнаўства і арганізацыя гандлю культтаварамі
1973-1977
Таваразнаўства прамысловых і харчовых тавараў
1959-1990
Таваразнаўства харчовых і нехарчовых тавараў
1991-1998
Камерц. дзейнасць. Таваразнаўства харч. і нехарчовых тавараў
з 1999
Арганізацыя камерц. дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі
1994-1998
Арганізацыя камерцыйнай дзейнасці і прэтэнзійная работа ў
1996
спажывецкай кааперацыі
Камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў і паслуг
1997,1998
Менеджмент у гандлю
1998,1999
Гасп.-прававая, арганізац.-кааператыўная і кадравая работа
1993,1994
Правазнаўства (гаспадарча-прававая і кадравая работа)
з 2003
Камерцыйная дзейнасць. Эканамічная дзейнасць і паслугі.
2010-2013
Камерцыйная дзейнасць прадпрыемства гандлю
Камерцыйная дзейнасць. Эканамічная дзейнасць і паслугі.
2004-2019
Інфармацыйнае забеспячэнне бізнеса
Маркетынг
з 2013
На ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі падрыхтавана 28922 чал.
Усяго падрыхтавана кадраў з ССА і ПТА на 31.08.2018 г.: 42115

кол-сць
вып-коў
28
10

кваліфікацыя
тэхнік-тэхнолаг
планавік
бухгалтар

1601

таваразнаўца
тавар-ўца-арг-р
таваразнаўцаарганізатар
тэхнік-арганіз-р
гандлю
арган-ар гандлю

1706
686
87
825

таваразнаўца

19973

камерсант
камерсантпрэтэнзіяніст
тав-ца-камерсант
тав-ца-менеджар

1044

юрыст

1441

29
109
69

136
эканаміст
эк-ст па марк-гу

812
+27(2019 г.)
366
28922

ВЫПУСКІ па СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ
прафесійна-тэхнічнай адукацыі (1957-2017 гг.)
Спецыяль
-насць

-

Гандлёвая
справа

Прафесія (кваліфікацыя)
Інвентарызатар
Прадавец сельмага
Прадавец прамысловых і харчовых тавараў
Прадавец кнігі
Прадавец культтавараў
Прадавец харчовых і нехарчовых тавараў
Прадавец харчовых тавараў з уменнем гандляваць нехарчовымі
таварамі (таварамі штодзённага попыту)
Прадавец харч., прадавец нехарч. тавараў штодзённпага попыту
Прадавец тавараў народнага спажывання
Прадавец харчовых, прадавец нехарчовых тавараў
Прадавец харч., прадавец нехарчовых тавараў, кантралёр-касір
Прадавец, кантралёр-касір (кантралёр)

Год
выпуску
1969
1969
1970-1989
1970-1975
1971-1975
1990

Колькасць
выпускнікоў
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11693
1992
1993-1998
1999-2001
2002-2008
2009-2017

Афіцыянт-метрдатэль
1970
Афіцыянт
1979-1989
Афіцыянт
1990-1992
1993-2005
Грамадскае Афіцыянт-буфетчык
харчаванне Бармен, Афіцыянт, Буфетчык
2006-2012
Бармен, Афіцыянт
2013-2016
На ўзроўні прафесійна-тэхнічнай адукацыі падрыхтавана на 31.08.2018 г.: 13193 чал.
-
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СТЭНД
ПЕРШЫЯ ВЫКЛАДЧЫКІ
Адначасова з адкрыццём тэхнікума ў 1957 годзе камплектаваўся і выкладчыцкі
састаў. Асновай яго былі выкладчыкі вучэбна-курсавога
камбіната Белкаапсаюза і настаўнікі школ з вопытам
педагагічнай дзейнасці.
У першы год працавалі 16 штатных і 12 пазаштатных
выкладчыкаў, якіх прымалі на працягу года.
Усе першыя выкладчыкі мелі вышэйшую адукацыю,
атрыманую ў стацыянарных навучальных установах,
педагагічны стаж да 1 году – 3, ад 1 да 5 гадоў – 11, ад 5 да 10
гадоў – 7, звыш 10 гадоў – 7 чалавек.
Былі створаны і паспяхова дзейнічалі 2 цыклавыя камісіі:
сацыяльна-эканамічных (старшыня Абраменка С.М.) і
агульнаадукацыйных (стар-шыня Сідарэнка Л.А.) дысцыплін.
Яны ставілі першапачатковую задачу арганізаваць навучальнавыхаваўчы працэс, навучыць выкладчыкаў, у большасці
школьных педагогаў і практычных работнікаў, працаваць ва
ўмовах тэхнікума.
Мардыкіна Лілія Мітрафанаўна, выкладчык хіміі, была
першай, хто у студзені 1959 г. паступіў ў аспірантуру. Затым у
1963 г. прадоўжыла навучанне ў аспірантуры Маясеянка
Кацярына Сідараўна, выкладчык аргтэхнікі гандлю.
Супрацоўнікі і выпускнікі з цеплынёй і ўдзячнасцю
ўспамінаюць першых выкладчыкаў Папова В.І., Коласаву А.Д., Зарэчанскую А.Д.,
Давыдава А.А., Шыкула А.М., Ахрэмчык М.І., Сакалову А.Ф., Чыгір Л.В., Якімовіч З.А.,
Бяссонаву Л.А., Давыдаву А.М., Гіндзіна Л.А., Заполь К.М., Нікіціна Б.А., Сідарэнка Л.А.,
Фрыда С.Т., Кудраўцаву А.Ф.
Яны пачыналі і пражылі з тэхнікумам цікавае жыццё, напоўненае творчай працай,
поспехамі і дасягненнямі і заўсёды адчувалі сябе адказнымі за лёс моладзі. Сёння гэтых
выдатных асоб няма сярод нас, але іх справу прадаўжаюць новыя пакаленні.

1967 г. Першыя выкладчыкі на 10-гадовым юбілеі тэхнікума
1 рад: Якімовіч З.А., Давыдаў А.А., Юфа А.Дз.
2 рад: Запаль К.М., Зарачанская Г.Д., Чыгір Л.В.
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ВЫКЛАДЧЫКІ 1957, 1958 гадоў
Абраменка Сяргей Мікалаевіч – выкл. гісторыі;
Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч – выкл. таваразн. харчовых тавараў;
Антух Ада Антонаўна – выкл. фізічнага выхавання;
Арцёмаў Анатоль Іванавіч – выкл. фізічнай культуры;
Ахрэмчык Марыя Іванаўна – выкл. рускай мовы і літаратуры;
Вотчанка Філіп Аляксандравіч - выкл. гіст. КПСС і народаў СССР;
Гершан Паліна Сяменаўна – выкл. хіміі;
Гіндзін Лазар Абрамавіч – выкл. таваразнаўства прамысл. тавараў;
Грынберг Ірына Яфімаўна - выкл. матэматыкі;
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч – нам. дырэктара па вучэбнай частцы,
выкладчык палітэканоміі і аргтэхнікі гандлю;
Запаль Кіма Міхайлаўна – выкл. матэматыкі;
Зарэчанская Ганна Давыдаўна – выкл. таваразн. Нехарч. Тавараў;
Ісянава Лідзія Анатольеўна – выкл. бухгалтарскага ўліку;
Калініна Ганна Грыгор’еўна – выкл. нямецкай мовы;
Кудраўцава Алена Фёдараўна – выкл. гаспадарчых вылічэнняў і бух. уліку;
Мардыкіна Лілія Мітрафанаўна – выкл. хіміі;
Маісеенка Кацярына Сідараўна – выкл. аргтэхнікі гандлю;
Маскалевіч Генадзь Аляксандравіч – выкл. гісторыі, палітэканоміі;
Навасёлава Раіса Іванаўна – выкл. таваразн. прамысловых тавараў;
Несцярэнка Мікалай Уладзіміравіч – выкл. фіз.культ. і ваен. справы;
Нікіцін Барыс Аляксеевіч – выкл. геаграфіі;
Папкова Тамара Ціханаўна-выкл. нямецкай мовы;
Папова Зоя Фёдараўна – выкл. тэхналогіі прыгатавання страў;
Папоў Васіль Іванавіч - дырэктар, выкл. таваразн. прам. тавараў;
Радзько Сцяпан Лявонцьевіч – выкладчык хіміі;
Рачок Зінаіда Георгіеўна – выкл. гісторыі кнігі і пісьменства,
таваразнаўства кнігі;
Сакалова Аляксандра Фёдараўна - выкл. гісторыі;
Сідарэнка Ларыса Аляксееўна – выкл. матэматыкі;
Фішэль Іосіф Міхайлавіч – выкл. асноў выдавецкай справы і кнігапячатання;
Фрыд Самуіл Тэвелевіч – намеснік дырэктара па завочнаму навучанню, выкл.
матэматыкі;
Чыгір Людміла Васільеўна – выкл. фізікі;
Шаткін Дзмітрый Грыгор’евіч – выкл. гіст. народаў СССР, КПСС;
Шлапок Міхаіл Міхайлавіч – выкл. гісторыі;
Шурупава Іля Анісомаўна – выкл. чарчэння;
Шыкула Анастасія Максімаўна – выкл. экан. і планавання гандлю;
Шырокаў Мікалай Арцёмавіч – выкл. асноў выдавецкай справы і
кнігапячатання;
Цёплая Капіталіна Якаўлеўна - выкл. фізікі;
Шэршань Валянціна Пятроўна- выкл. англійскай мовы;
Юфа Акцябрына Дзмітрыеўна – выкл. рускай мовы і літаратуры;
Якімовіч Зоя Аляксандраўна – выкл. рускай мовы і літаратуры.
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СТЭНД
ВЕТЭРАНЫ ФІЛІЯЛА
Калектыў работнікаў каледжа вызначаецца стабільнасцю і пераемнасцю добрых
спраў і традыцый. Пачэснае званне “Вэтэран філіяла” даецца работнікам, якія адпрацавалі ў
нас 10 і больш гадоў і дасягнулі пенсійнага ўзросту.
Вялікі ўклад у скарбніцу педагагічнага вопыту ўнеслі заслужаныя настаўнікі БССР:
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч, Зарачанская Ганна Давыдаўна, Чыгір Людміла
Васільеўна, якія атрымалі гэта высокае званне ў час працы ў тэхнікуме.

Здымак на памяць у музеі. 2007 г.
Дань павагі і памяці мы аддаем нашым выкладчыкам, адміністрацыйным і
тэхнічным работнікам - удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, якія выхоўвалі ў навучэнцаў
высокае пачуццё адказнасці за Радзіму.
Удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны,працаваўшыя ў тэхнікуме
Алексіевіч Іван Паўлавіч
Пашкоўская Ніна Грыгор’еўна
Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч
Песнякевіч Георгій Ціханавіч
Бабук Федар Іванавіч
Папоў Васіль Іванавіч
Бялько Мікалай Міхайлавіч
Пуссель Рамуальд Федаравіч
Вотчанка Філіп Аляксандравіч
Раманенка Канстанцін Васільевіч
Гіндзін Лазар Абрамавіч
Рутман Фелікс Львовіч
Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч
Самохін Гаўрыіл Іванавіч
Дубінін Уладзімір Іванавіч
Самусенка Мікалай Дзмітравіч
Захараў Адам Цімафеевіч
Філіповіч Васіль Раманавіч
Зіневіч Марыя Фадзееўна
Фядосаў Павел Ціханавіч
Коласава Акцябрына Дзмітраўна
Чэрвякоў Аляксандр Сцяпанавіч
Красій Барыс Ігнацьевіч
Шымановіч Анатоль Паўлавіч
Мельнікаў Барыс Мікалаевіч
Шыпаў Уладзімір Сяргеевіч
Маскаленка Аляксандр Пятровіч
Юшко Мікалай Аляксандравіч
Мсхіладзе Георгій Мікалаевіч
Ягорава Марыя Васільеўна
Нікіцін Барыс Аляксеевіч
і інш.
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Прыкладам высокага майстэрства і прафесіяналізму, адданасці справе і спажывецкай
кааперацыі з’яўляюцца работнікі, што працавалі ў нашай навучальнай установе больш
за 40 гадоў:
Буняк Ніна Андрэеўна (з 1969 па 2011) - выкладчык
асноў кааператыўнага руху, таваразнаўства кнігі; Вінакурава
Тамара Фёдараўна (з 1957 па 2007) – выкладчык
таваразнаўства; Грыбоўская Браніслава Уладзіміраўна (з 1969
па 2012) - бібліятэкар; Даўгалава Раіса Васільеўна (з 1960 па
2000) – выкладчык таваразнаўства; Зялінская Валянціна
Міхайлаўна (з 1961 па 2005) – выкладчык эканамічных
дысцыплін; Станкевіч Людміла Георгіеўна (з 1966 па 2011) –
выкладчык арганізацыі і тэхналогіі гандлю; Паціюк Соф’я
Вікенцьеўна (з 1973 па 2014) - бухгалтар, гардэробшчыца;
Пяцко Надзея Ніканораўна (з 1960 па 2001) – выкладчык
таваразнаўства; Федарцова Раіса Пятроўна (з 1965 па 2011) –
выкладчык таваразнаўства; Шарыхіна Валянціна Пятроўна (з
1962 па 2004) – выкладчык сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін, загадчык завочнага аддзялення; Шчуцкі
Аляксандр Аляксандравіч (з 1963 па 2011) - выкладчык,
загадчык фізвыхавання; Якубоўская Святлана Іванаўна (з 1962
па 2011) – лабарант, тэхнічны работнік.
Многія адпрацавалі і працуюць у філіяле больш за двадцаць
гадоў:
Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч (1961-1983) загадчык
практыкі,
выкладчык;
Арэшка
Алена
Аляксееўна (1972–2008) - загадчык аддзялення ПТА,
выкладчык; Басаў Уладзімір Мікалаевіч (1976-2000) дырэктар; Белікава Ларыса Якаўлеўна (1972–1993) выкладчык таваразнаўства, майстар; Беразоўская Раіса
Кузьмінічна (1984-1987, 1993-2007) - нам.дырэктара па
ВВР, выкладчык таваразнаўства прамысловых тавараў;
Бесараб Бэла Фёдараўна (1965–1994) - выкладчык.б/у і
ганд. вылічэнняў; Браслаўская Рэгіна Іванаўна (19842009) - лабарант, сакратар; Бубыр Раіса Аляксандраўна
(1979-2017) - выкладчык, першы намеснік дырэктара;
Быкава Вольга Аляксееўна (1986-2018) - выкладчык
таваразнаўства нехарчовых тавараў; Быцкевіч Марыя
Пятроўна (1988-2010) - касцялянша, лабарант, сакратар,
дыспетчар; Бяссонава Лідзія Анатольеўна (1958–1991) выкладчык бухгалтарскага ўліку; Валаховіч Галіна
Іванаўна (1985-2010) - майстра вытворчага навучання,
выкладчык; Васіленка Зінаіда Уладзіміраўна (1960–1992)
- кіраўнік фізічнага выхавання; Вашчанка Мацільда
Адамаўна (1964-1985) - выкладчык таваразнаўства
нехарчовых тавараў; Вяль Мікалай Іванавіч (1973–1994) выкладчык палітэканоміі; Гардзеева Глікерыя Ермалаеўна
(1963–1985) - вахцёр, гардэробшчык; Гіндзін Лазар
Абрамавіч (1958–1981) - выкладчык таваразнаўства
нехарчовых тавараў; Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч (1957–1988) - дырэктар,
выкладчык; Давыдава Анастасія Мікалаеўна (1959–1985) - выкладчык таваразнаўства
харчовых тавараў; Дайнека Марыя Антонаўна (1962–1989) - гардэробшчык, дворнік;
Дорахава Софія Васільеўна (1960–1986) - выкладчык аргтэхналогіі гандлю; Доўнар Ганна
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Аляксандраўна (1961–1992) - выкладчык нямецкай мовы, выхавальнік інтэрната; Дубініна
Фядора Сідараўна (1962–1989) - бібліятэкар; Еловік Алена Мацвееўна (1977–1986, 19942011) - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, педагог сацыяльны; Заполь Кіма
Міхайлаўна (1957–1983) - выкладчык матэматыкі; Зарачанская Ганна Давыдаўна (1957–
1987) - выкладчык, загадчык завочнага аддзялення; Захараў Адам Цімафеевіч (1962–1982) выкладчык палітэканоміі і навучнага атэізму; Звяровіч Таццяна Іванаўна (1986-2017) нам.галоўнага бухгалтара; Зубар Аліна Мікалаеўна (1980–2003) - выкладчык таваразнаўства
кнігі; Кавалёва Кацярына Пятроўна (1958–1984) - прыбіральшчыца; Кавалёва Галіна
Іванаўна (1976-2008 г.) - загадчык бібліятэкі, бібліятэкар; Кавалёва Ларыса Ануфрыеўна
(1981-2011) - лабарант, сакратар; Камісараў Эдуард Сцяпанавіч (1959–1990) - выкл.
матэматыкі; Канановіч Раіса Паўлаўна (1977–2001) - бібліятэкар; Кандрацьева Валянціна
Андрэеўна (1974-2011) - лабарант; Кароткая Лідзія Іосіфаўна (1959–1984) - выкладчык
хіміі; Кароткіх Ганна Цімафееўна (1968–1998) - ст.бухгалтар; Каржанеўская Любоў
Іосіфаўна (1977–1999) - майстар вытворчага навучання, выкладчык тэхналогіі гандлю;
Касцюк Роза Сяргееўна (1961–1966, 1985-2004) - выкладчык таваразнаўства харчовых
тавараў; Кірэенка Клара Дзмітраўна (1985–2007) - майстар вытворчага навучання; Койпыш
Галіна Сяргееўна (1959–1999) - выкладчык таваразнаўства харчовых тавараў; Коласава
Акцябрына Дзмітраўна (1957–1979) - выкладчык рускай мовы і літаратуры; Коршун Тамара
Купрыянаўна (1960–1989) - выкладчык хіміі; Кошаль Ала Яўгеньеўна (1977–2000) лабарант, гардеробшчыца; Красантовіч Таццяна Іванаўна (1976-2008) - майстар, старшы
майстар вытворчага навучання, выкладчык тэхналогіі гандлю; Краснова Галіна Віктараўна
(1986-2013) - лабарант; Кудраўцава Алена Фёдараўна (1958–1984) - выкладчык б/уліку і
гасвылічэнняў; Кудраўцава Яўгенія Віктараўна (1984-2012) - загадчык завочнага
аддзялення; Курыльчык Стэфаніда Антонаўна (1968–1995) - прыбіральшчыца, вахцёр;
Ларыёнава Зоя Іванаўна (1983-2009) – майстар, выкладчык арганізацыі і тэхналогіі гандлю;
Лебедзева Эмма Казіміраўна (1975-2010) - выхавацель; Лебедзева Яніна Іосіфаўна (1961–
1994) - выкладчык арганізацыі і тэхналогіі гандлю; Ляшок Уладзімір Аляксандравіч (1981–
2005) - выкладчык соцыяльна-гуманітарных дысцыплін; Мазурава Таццяна Валянцінаўна
(1975-2008) - лабарант; Мацкевіч Вольга Канстанцінаўна (1962–1995) - прыбіральшчык,
лабарант, вахцёр; Мезена Таіса Канстанцінаўна (1987-2006 г.) - выкладчык арганізацыі і
тэхналогіі гандлю; Мельнікаў Барыс Мікалаевіч (1961–1990) - выкладчык правазнаўчых
дысцыплін; Міхаленка Марыя Раманаўна (1962-1992) – сакратар-машыністка; Навумчанка
Марыя Аляксееўна (1971–2001) - выкладчык таваразнаўства нехарчовых тавараў; майстар;
Нарэйка Рэгіна Міхайлаўна (1971–1991) - гардэробшчык, камендант інтэрната; Пармон
Таццяна Уладзіміраўна (з 1987 г.) – бухгалтар, выкладчык; Патаповіч Валянціна Антонаўна
(1965–1986) - прыбіральшчыца; Перуноўская Надзея Уладзіміраўна (1964–1984) касцялянша-кладаўшчык; Пуссель Рамуальд Фёдаравіч (1966–1990) - выкладчык
таварзнаўства кнігі; Пяцко Надзея Ніканораўна (1960–2001) - выкладчык таваразнаўства
харчовых тавараў; майстар; Рутман Фелікс Львовіч (1962–1988) - выкладчык аргтэхналогіі,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, ст. майстар; Сакалова Аляксандра Фёдараўна
(1958–1989) - выкладчык гісторыі; Самусенка Алена Грыгор’еўна (1961–1983) - выкладчык
таваразнаўства харчовых тавараў; Самусенка Мікалай Дзмітрыевіч (1960-1986) – выкл.
палітэканоміі, дырэктар РЗКТБ, выкладчык; Саўчанка Людміла Дзмітраўна (з 1987) загадчык склада; Сапронава Галіна Станіславаўна (1986-2017) - выкладчык таваразнаўства
харчовых тавараў; Сіняк Марына Андрэеўна (1979–2003) - майстар вытворчага навучання;
Снытко Яўгеній Мікалаевіч (1977-2016) - намеснік дырэктара па АГР, лабарант;
Сухаржэўская Аляксандра Грыгор’еўна (1958–1992) - гардэробшчык, прыбіральшчыца;
Трафімовіч Ігар Яфімавіч (1969–1994, 2000-2013) - намеснік дырэктара па вучэвнай рабоце,
дырэктар; Усеня Людміла Фёдараўна (1984-2012) - выкладчык, загадчык дзённага
аддзялення, нам. дырэктара па вуч. рабоце; Фаставец Люся Фёдараўна (1975-2011) метадыст завочнага аддялення, майстар ПТВ, выкладчык; Філіповіч Васіль Раманавіч
(1962–1985) - выкладчык эканомікі і планавання; Халапук Антаніна Ільінічна (1976–2004) майстар вытворчага навучанн, выкладчык; Цітавец Лілія Мікалаеўна (з 1980) – лабарант,
камендант вучэбнага корпуса; Чарнова Галіна Нікіцічна (1966–1988) - бухгалтар, ст.
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бухгалтар ПТВ; Чарнова Надзея Канстанцінаўна (1975-2011) - выхавацель; Чурносава
Варвара Спірыдонаўна (1960–1987) - прыбіральшчыца; Чыгір Людміла Васільеўна (1957–
1988) - выкладчык фізікі, заслужаны настаўнік БССР; Шыкула Анастасія Максімаўна
(1958–1989) - выкладчык, кіраўнік ПТВ; Ягорава Марыя Васільеўна (1963–1986) - сакратар,
лабарант; Ядчанка Цэцылія Францаўна (1965–2003) - выкладчык б/уліку, загадчык дзённага
аддзялення; Ярашэўская Людміла Іванаўна (1960–1993) - выкладчык таваразнаўства
прамысловых тавараў.
Больш 10 гадоў працавалі ў нас ветэраны:
Акуліч Леанард Іосіфавіч (1983-1994) - выкладчык; Анісімава Таццяна Васільеўна
(1978–1989) - намеснік дырэктара па ВВР вучылішча; Бабук Фёдар Іванавіч (1976–1988) намеснік дырэктара па АГЧ; Брэйдзіна Рыва Маісееўна (1961–1972) - выкладчык
фінансавання і крэдытавання; Валаховіч Галіна Іванаўна (1985–1988, 1995-2010) - майстар
вытворчага навучання; Валіцкая Надзея Міхайлаўна (1976–1992) - лабарант; Верына Ніна
Вікенцьеўна (1976–1993) - бухгалтар-касір; Вотчанка Філіп Аляксандравіч (1958–1970) выкладчык палітэканоміі; Галенчык Тамара Іванаўна (1975–1993) - выхавацель інтэрната;
Галюватая Ева Іванаўна (1996-2011) - выкладчык; Дорахаў Ігар Анатольевіч (1986-1992,
1999-2012) - кіраўнік фізвыхавання; Каргіна Яўгенія Анісімаўна (1969–1976) - выкладчык
эканомікі і планавання, загадчык дзённага аддзялення; Касацкая Тамара Васільеўна (19882008) - майстар вытворчага навучання, выкладчык таваразнаўства харчовых тавараў;
Комлева Лідзія Іосіфаўна (1958-1976) - загадчык бібліятэкі; Корж Марыя Антонаўна (1964–
1983) - гардэробшчыца, прыбіральшчыца; Красій Барыс Ігнацьевіч (1959-1968, 1971-1973) нам.дырэктара па АГЧ; Літошык Ніна Нікіфараўна (1986–2007) - майстар, вахцёр; Манеціна
Лідзія Мікалаеўна (1978-1989) - заг аддзял., выкладчык рус. мовы і літаратуры; Маскаленка
Аляксандр Пятровіч (1959-1971) - выкладчык эканомікі і планавання, метадыст завочнага
аддзялення; Новік Лілія Аляксандраўна (2001-2014) - выкладчык; Суботка Марыя
Васільеўна (1972–1993) - лабарант, паспартыстка, камендант інтэрната №1; Чарноў Барыс
Васільевіч (1991-1993, 2002-2010) – выкладчык, юрысконсульт; Чэрвякоў Аляксандр
Сцяпанавіч (1965–1976) - выкладчык палітэканоміі; Чэкан Яўгенія Пятроўна (1961–1981) сакратар-машыністка завочнага аддзядення, гардэробшчыца; Юшко Мікалай Аляксандравіч
(1959–1971) - выкладчык хіміі; Якавішэна Ганна Іванаўна (1978–1991) - выкладчык
гандлёвых вылічэнняў і бух.уліку; Ясюкевіч Святлана Іванаўна (1979-1996) - выкладчык
фізвыхавання, член зборнай рэспублікі па баскетболу і многія іншыя.
У калектыве працавалі і атрымалі прызначэнні на адказныя пасады ў другія
арганізацыі Срэбнік Б.У., Маісеенка Е.С., Ільін М.М., Пархоменка Г.К., Халапоўскі В.П.,
Бубыр М.А., Міроненка Т.Д., Шэлег Т.М., Хлебародава А.П. і іншыя работнікі.

Калектыў у лістападзе 2017 г.
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СТЭНД
МЕТАДЫЧНАЯ РАБОТА
Якасць падрыхтоўкі кадраў залежыць перш за ўсё ад прафесійнага ўзроўню
педагогаў: выкладчыкаў, майстроў вытворчага навучання,
выхавацеляў.
З першых дзён дзейнасці тэхнікума была
арганізавана метадычная работа з педагогамі.
Выкладчыкі
займаліся
самаадукаваннем,
павышэннем свайго прафесіянальнага майстэрства праз
курсы, гурткі, пашыралі свой кругагляд у семінарах па
найбольш актуальных праблемах выхавання моладзі, ва
ўніверсітэце марксізму-ленінізму.
У першыя гады для педагогаў, якія дагэтуль не
працавалі ў навучальных установах і ў сістэме
спажывецкай кааперацыі, наладжваліся заняткі па
вывучэнню
арганізацыйнай
пабудовы
сістэмы
спажывецкай кааперацыі і эканомікі гандлю.
1962 г. быў утвораны метадычны кабінет. Яго
першым загадчыкам на грамадскіх пачатках 17 гадоў
працавала Юфа Акцябрына Дзмітраўна.
Выкладчыкі спецдысцыплін праходзілі, як і зараз,
стажыроўку
на
прадпрыемствах
сістэмы
спажыўкааперацыі, падтрымліваючы сувязь адукацыі з
практыкай і вытворчасцю.
Большасць тых, хто не меў педагагічнай адукацыі,
набывалі яе на педагагічным факультэце Маскоўскага
кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза.
Многія выкладчыкі павышалі сваю кваліфікацыю на курсах пры Львоўскім гандлёваэканамічным інстытуце, Маскоўскім і нават Навасібірскім кааператыўных інстытутах
Цэнтрасаюза.
Высокі ўзровень прафесійнага майстэрства выкладчыкаў, матэрыяльнага і
арганізацыйнага забеспячэння працэсу навучання дазволіў Міністэрству адукацыі СССР і
Центрасаюзу адкрыць ў 1960 г. пры тэхнікуме для студэнтаў-завочнікаў Маскоўскага
кааператыўнага інстытута вучэбна-кансультацыйны пункт, які дзейнічаў да 1968 г.
Загадчыкам ВКП МКІ працаваў Куксо Мікіта Ігнацьевіч.
Вывучаўся і распаўсюджваўся перадавы педагагічны вопыт, у тым ліку метад
безмашыннага праграміравання, вопыт ліпецкіх педагогаў, сістэма В.Ф.Шаталава і іншыя
навацыі ў педагагічнай дзейнасці.
Кожная прадметная камісія рыхтавала нумар «Педагагічнага бюлетэня», дзе
адлюстроўвалася работа прадметных гурткоў, вучэбных кабінетаў, педагагічныя
эксперыменты, праблемы навучальнага года.
Аб вялікім прэстыжы тэхнікума сярод навучальных устаноў СССР сведчыць
распараджэнне Цэнтрасаюза СССР аб арганізацыі у 1970 г. у тэхнікуме эксперыментальнай
падрыхтоўкі спецыяльнасці “Арганізацыя і ўпраўленне кааператыўным гандлем”.
З 1973 да 1991 г. тэхнікум становіцца адной з десяці ў СССР баз педагагічнай
практыкі Маскоўскага кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза з назвай Завочнае аддзяленне
педагагічнага факультэта МКІ. Тут практыкаваліся будучыя педагогі-кааператары з усіх
рэспублік Савецкага Саюза, з краін далёкага замежжа – афрыканскага, азіятскага рэгіёнаў.
Кіраўнікамі педпрактыкі будучых выкладчыкаў кааператыўных вучэбных устаноў
прызначаліся лепшыя выкладчыкі: Даўгалава Р.В., Дорахава С.В., Федарцова Р.П.,
Ярашэўская Л.І., Вінакурава Т.Ф., Станкевіч Л.Г., Лебедзева Я.І., Пархоменка Г.К., якія
вучылі студэнтаў сакрэтам педагагічнага майстэрства.
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У справаздачы тэхнікума за 1974/1975 нав. г. гаворыцца: “За час работы ў тэхнікуме
завочнага аддзялення педфака МКІ (2 гады) ужо 19 выкладчыкаў атрымалі педагагічную
адукацыю”.
Многія з тых студэнтаў сталі вучонымі, у тым ліку працуюць у Беларускім гандлёваэканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі, узначальваюць арганізацыі
спажывецкай кааперацыі.
Укараненне прагрэсіўных форм і метадаў навучання, конкурсы, дзелавыя гульні,
правядзенне ў тэхнікуме педагагічных эксперыментаў па рашэнню вытворчых сітуацый,
паказальных пасяджэнняў арбітража, таварыскага суда, стварэнне вучэбна-метадычных
камплектаў, а потым комплексаў па вучэбных прадметах і дысцыплінах, арганізацыя
планавай даследчай работы – гэта паказчык рознабаковай і плённай метадычнай работы.
“Распрацоўваюцца і ўкараняюцца прагрэсіўныя формы і метады навучання.
Конкурсы, дзелавыя гульні, урокі на вытворчасці (236), алімпіяды. Праводзіцца планавая
даследчая работа. Цыклавыя камісіі зацвярджаюць тэматыку даследванняў. Напрыклад,
на уроку эканомікі па тэме “Выдаткі абарота” заслухана 5 рэфератаў, напісаных
навучэнцамі на основе аналіза выдаткаў абарота ў Маладзечненскім, Салігорскім,
Асіповічскім райпо. Праведзена даследаванне бюджэта працоўнага часу кіраўнікоў і
спецыялістаў кааператыўных арганізацый, на уроку “Арганізацыя працы кіраўніка”
навучэнцы прааналізавалі рэзервы павышэння эфектыўнасці ўпраўленчай працы.
Сацыялагічныя даследаванні на тэмы: “Што ты ведаеш пра сваю прафесію”, НОТ
навучэнца”, “Што ведаеш ты пра сябе?”, “У чым бачыш прыгажосць чалавека?”,
“Маральныя праблемы моладзі” і інш. Праводзяцца прадметныя тыдні. Кіналекторый
“Закон – твой сябра”. У тэхнікуме праводзяцца паседжанні арбітража, таварыскага
суда.
Ствараюцца вучэбна-метадычныя комплексы па прадметах, прадугледжаных
вучэбнымі планамі (разработка заданняў, тэхналагічных карт для практычных,
лабараторных і другіх відаў заняткаў, для самастойнай работы ў пазаўрочны час.
У Пухавічскім райпо праведзена выяздное пасяджэнне цыклавых камісій тэхналогіі
гандлю, таваразнаўства, грамадскіх і эканамічных дысцыплін па вывучэнню вопыта
работы выкладчыка Дорахавай С.В. па кіраўніцтву практыкай.
Прадаўжалася работа па распрацоўцы актыўных форм і метадаў работы з
навучэнцамі. Праведзены педагагічны эксперымент па рашэнню вытворчых сітуацый”
(Паводле справаздачы тэхнікума за 1981/1982 нав.г.)
Нашы педагогі ўдзельнічалі ў розных мерапрыемствах, якія праводзіў Цэнтрасаюз у
рэспубліках Савецкага Саюза.
І зараз педагогі ўдзельнічаюць у розных адукацыйных праектах, у тым ліку
міжнароджных, якія прапаноўваюць Белкаапсаюз і Міністэрства адукацыі.
Прымаюць да сябе калег з Расійскай Федэрацыі, Украіны. І самі знаёмяцца з
дасягненнямі ў галіне адукацыі краін СНД, Еўрасаюза.
На базе Мінскага кааператыўнага тэхнікума заўсёды праводзіліся Усесаюзныя і
рэспубліканскія нарады, семінары, курсы павышэння кваліфікацыі для розных катэгорый
работнікаў спажывецкай кааперацыі.
Ужо ў пачатку 60-х гадоў у тэхнікуме адбыліся семінары выкладчыкаў таваразнаўства
харчовых, прамысловых тавараў.
У лістападзе 1976 г. - Усесаюзны семінар дырэктароў кааператыўных тэхнікумаў.
У 1980 г. – Усесаюзная нарада начальнікаў інспекцый сярэдніх спецыяльных
навучальных устаноў пры Мінвузах саюзных рэспублік СССР і інш.
Выкладчыкамі тэхнікума распрацоўваліся вучэбныя планы, метадычныя
дапаможнікі, рэкамендацыі, якімі карысталіся ўсе навучальныя ўстановы спажывецкай
кааперацыі Савецкага Саюза.
Па падручніку Э.С. Камісарава “Тэхніка вылічэнняў і механізацыі вылічальных
работ”, які вытрымаў 2 выданні, не адно дзесяцігоддзе працавалі выкладчыкі тэхнікумаў
СССР.
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Установы адукацыі рэспублікі сёння карыстаюцца падручнікамі і дапаможнікамі
выкладчыкаў Станкевіч Л.Г., Мезенай Т.К., Федарцовай Р.П., Беразоўскай Р.К., Кудраўцавай
Я.В., Койпыша С.К., Забелінай А. А., надрукаванымі ў апошнія гады.
Выкладчыкі філіяла прымаюць удзел у распрацоўцы новых праграм, падручнікаў і
дапаможнікаў, вучэбна-метадычных комплексаў, у тым ліку электронных.
За апошнія 10 гадоў супрацоўнікамі філіяла выдадзена каля 30 дапаможнікаў для
навучальных устаноў сістэмы спажывецкай кааперацыі рэспублікі.
Намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце і метадыст філіяла
забяспечваюць патрэбы педагагічных работнікаў у павышэнні кваліфікацыі і адукацыйнага
ўзроўню, знаёмяць іх з новымі педагагічнымі тэхналогіямі, арганізуюць работу цыклавых
камісій у адпаведнасці з патрабаваннямі часу, абагульняюць вопыт педагогаў, арганізуюць
работу атэстацыйнай камісіі.
З пачатку работы тэхнікума праходзіла атэстацыя педагогаў. Камісія, зацверджаная
Праўленнем Белкаапсаюза, падходзіла прынцыпова; здараліся выпадкі, калі некаторыя
педагогі былі неатэставаныя. Пэўны час выкладчыкі працавалі над ліквідацыяй сваіх
недахопаў і паўторна атэстоўваліся.
З 1983 г. па выніках атэстацыі камісія стала прымаць рашэнне наконт выкладчыка:
“адпавядае пасадзе, якую займае”, “старэйшы выкладчык” і “выкладчык-метадыст”.
Атрымалі высокае званне выкладчыка-метадыста Федарцова Р.П., Станкевіч Л.Г.,
Вінакурава Т.Ф., Зялінская В.М., Пархоменка Г.К., Трафімовіч І.Я.
З 1991 года па выніках атэстацыі атэстацыйная камісія навучальнай установы
прымае рашэнне прысвоіць другую, першую або вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю.
З 2012 г. у адзіны кваліфікацыйны даведнік пасад службоўцаў ўключана і кваліфікацыйная
катэгорыя “настаўнік-метадыст”.
Вышэйшую катэгорыю атрымліваюць педагогі, якія здаюць ў рэспубліканскіх
установах павышэння кваліфікацыі атэстацыйны экзамен. У выключных выпадках
педагагічны работнік можа быць дапушчаны да атэстацыі на першую і вышэйшую
катэгорыі без уліку прысвоенай раней.
Зараз экзамен пры праходжанні атэстацыі на прысваенне і пацвярджэнне вышэйшай
кваліфікацыйнай катэгорыі праводзіцца ў дзяржаўных установах адукацыі «Акадэмія
паслядыпломнай адукацыі», «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы», «Інстытут
культуры Беларусі», «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»,
установах адукацыі «Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі», «Беларуская
дзяржаўная акадэмія музыкі», «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»,
абласных (Мінскім гарадскім) інстытутах развіцця адукацыі; на прысваенне і пацвярджэнне
катэгорыі «выкладчык-метадыст» - ў ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі».
З верасня 2012 г. павялічыліся надбаўкі за кваліфікацыйныя катэгорыі, пры гэтым
катэгорыі “настаўнік-метадыст” і вышэйшую неабходна было да 1 верасня 2017 г.
пацвердзіць тым, каму яны былі прысвоены больш пяці гадоў назад. Пастановай МА у маі
2017 г. патрабаванне аб абавязковым пацверджанні было адменена. Але ўсе нашы
выкладчыкі, за выключэннем двух, ужо прайшлі працэдуру пацверджання, заплаціўшы пры
гэтым немалыя грошы.
Кожны выкладчык павінен мець педагагічную адукацыю. Яе як дадатковую педагогі
філіяла могуць набываць у Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажывецкай
кааперацыі, у Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы, у Дзяржаўным педагагічным
універсітэце, у Рэспубліканскім інстытуце прафесійнай адукацыі, іншых установах.
Педагогі філіяла займаюцца ў семінары “Педагагічнае майстэрства і сучасныя
тэхналогіі навучання і выхавання” і ў “Школе пачынаючага выкладчыка”.
Штогод ў чэрвені адбываецца традыцыйны Фестываль педагагічнага майстэрства, на
якім педагогі філіяла дэманструюць свае здабыткі і напрацоўкі.
У розны час метадычную работу арганізоўвалі загадчыкі метадычных кабінетаў,
метадысты, , намеснікі дырэктара па метадычнай рабоце.
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КІРАЎНІКІ МЕТАДЫЧНАЙ СЛУЖБЫ, МЕТАДЫСТЫ
Коласава (Юфа) Акцябрына Дзмітраўна (в.а.)
з 1962 па 1979
Лазоўскі Вячаслаў Антонавіч (в.а.)
з 1979 па 1984
Станкевіч Людміла Георгіеўна (в.а.)
з 1984 па 1986
Федарцова Раіса Пятроўна (в.а.)
з 1986 па 1993
Ляльчук Ганна Зянонаўна - заг. метадкабінета
з 1988 па 1997
Беразоўская Раіса Кузьмінічна - загадчык метадкабінета
з 1997 па 1997
Федарцова Раіса Пятроўна – загадчык метадкабінета, метадыст з 1997 па 2006
Лембовіч Ірына Іванаўна - метадыст,
з 2006 па 2008
нам. дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце
з 2008 па 2011
Курыла Алена Канстанцінаўна - метадыст, метадыст СМЯ
з 2008 па 2011
Галубоўская Наталля Іванаўна - метадыст
з 2012 па 2013
Бірук Віктар Уладзіміравіч - метадыст СМЯ
з 2012 па 2014
Балыш Алена Мікалаеўна - метадыст
з 2013 па 2013
Салівон Ірына Аляксандраўна - метадыст
з 2013 па 2015
Банкецік Ала Іванаўна - метадыст
з 2015 па 2015
Шарамет Ганна Валянцінаўна - метадыст
з 2015
Бірук Вольга Мікалаеўна - метадыст СМЯ
з 2014
Мякота Людміла Мікалаеўна - намеснік дырэктара па вучэбна- з 2017 па 2018
метадычнай рабоце
Кузьмянкова Іна Аляксандраўна, к.ф.-м.н., дацэнт – намеснік
з 10.09.2018
дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце
АДДЗЯЛЕННЕ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ, ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ
І ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ РАБОЧЫХ І СЛУЖАЧЫХ
Пры навучальных установах заўсёды дзейнічалі і курсы павышэння кваліфікацыі
работнікаў адпаведнай галіны.
Арганізацыяй работы курсаў у Мінскім кааператыўным тэхнікуме займаліся
загадчыкі метадычнага кабінета.
Да 1993 года пасада загадчыка была нявызваленай. У абавязкі загадчыка
метадкабінета ўваходзіла і кіраўніцтва курсамі.
На працягу 17 гадоў гэтай справай займалася Коласава А.Д., затым Лазоўскі В.А.,
Станкевіч Л.Г., Федарцова Р.П.
Першым вызваленым загадчыкам метадычнага кабінета і адначасова кіраўніком
курсаў павышэння кваліфікацыі была Ляльчук А.З.
На працягу 11 наступных гадоў работай курсаў зноў займалася загадчык
метадкабінета, потым метадыст Раіса Пятроўна Федарцова, якую змяніла метадыст Курыла
А.К., затым Бірук В.У.
1 сакавіка 2015 года ў каледжы створана аддзяленне прафесійнай падрыхтоўкі,
перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі рабочых і служачых; пасада загадчыка
аддзялення прадугледжвае 0,5 стаўкі.
Першым загадчыкам была прызначана па сумяшчальніцтве метадыст Бірук В.М.
ЗАГАДЧЫКІ АДДЗЯЛЕННЯ ПРАФЕСІЙНАЙ
ПАДРЫХТОЎКІ, ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ І
ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ
РАБОЧЫХ І СЛУЖАЧЫХ
Бірук Вольга Мікалаеўна
з 1.04.2015
Шчурко Дар’я Васільеўна
2017-2017
Шасціна Святлана Канстанцінаўна 2017-2018
Маслан Святлана Міхайлаўна
з 1.09.2018
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З пачатку дзейнасці тэхнікума педагогі-прадметнікі былі аб’яднаныя ў прадметныя,
затым цыклавыя камісіі, якія мянялі назву, састаў вучэбных дысцыплін і выкладчыкаў,
але прытрымліваліся спецыяльнасцяў і цыклаў.
З 1968 года дзейнічала метадычнае аб’яднанне майстроў вытворчага навучання, якім
кіраваў загадчык практыкі каледжа. Яно было рэарганізавана ў цыклавую камісію
арганізацыі і тэхналогіі гандлю і вытворчага навучання, затым у цыклавую камісію
прафесійнага кампанента.
У філіяле ў 2018/2019 навучальным годзе дзейнічаюць цыклавыя камісіі
агульнаадукацыйных і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і фізкультуры (старшыня Цітова
І.А.); эканамічных дысцыплін і інфармацыйных тэхналогій (старшыня Улезла А.С.);
камерцыйнай дзейнасці, маркетынга і менеджмента (старшыня Аверына Ю.А.);
таваразнаўчых дысцыплін (старшыня Машковіч Т.В.); прававых дысцыплін (старшыня
Канановіч Л.В.).
Старшыні цыклавых камісій у розны час:
Агульнаадукацыйных дысцыплін
Арганізацыі і тэхналогіі гандлю;
Сідарэнка Ларыса Аляксееўна
Камерцыйнай дзейнасці, маркецінга
Ахрэмчык Марына Іванаўна
і прадпрымальнасці;
Юфа Акцябрына Дзмітраўна
Камерцыйнай дзейнасці і маркецінга;
Якімовіч Зоя Аляксандраўна
Камерцыйнай дзейнасці, маркецінга
Коршун Тамара Канстанцінаўна
і менеджмента
Чыгір Людміла Васільеўна
Мельнікаў Барыс Мікалаевіч
Камісараў Эдуард Сцяпанавіч
Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч
Юфа Акцябрына Дзмітраўна
Шыкула Анастасія Максімаўна
Кароткая Лідзія Іосіфаўна
Лебедзева Яніна Іосіфаўна
Вінакурава Тамара Фёдараўна
Станкевіч Людміла Георгіеўна
Грамадскіх, сацыяльна-гуманітарных
Таміла Святлана Васільеўна
дысцыплін,
Абраменка Сяргей Мікалаевіч
Аверына Юлія Андрэеўна
Нікіцін Барыс Аляксеевіч
Вотчанка Філіп Аляксандравіч
Таваразнаўчых дысцыплін;
Сакалова Аляксандра Фёдараўна
Таваразнаўчых і тэхналагічных дысцыплін
Захараў Адам Цімафеевіч
Зарачанская Ганна Давыдаўна
Вяль Мікалай Іванавіч
Давыдава Анастасія Мікалаеўна
Шарыхіна Валянціна Пятроўна
Касцюк Роза Сяргееўна
Драбышэўская Валянціна Мікалаеўна
Ярашэўская Людміла Іванаўна
Навумчанка Марыя Аляксееўна
Койпыш Галіна Сяргееўна
Грамадскіх, сац.-гум. дысцыплін,
Федарцова Раіса Пятроўна
менеджмента і фізічнай культуры;
Фаставец Люся Фёдараўна
Агульнаадукацыйных, сацыяльнагуманітарных дысцыплін і фізкультуры Сапронава Галіна Станіславаўна
Хлебародава Алена Паўлаўна
Быкава Вольга Аляксееўна
Кушнер Галіна Іванаўна
Машковіч Таццяна Васільеўна
Лабаноўскі Сяргей Іванавіч
Цітова Ірына Адамаўна
Улікова-планавых, эканамічных дысцыплін;
Эканамічн. дысцыплін і інфармац. тэхналогій
Шыкула Анастасія Максімаўна
Прававых дысцыплін
Салонская Лілія Валянцінаўна
Ісянава Лідзія Анатольеўна
Азарка Аксана Анатольеўна
Філіповіч Васіль Раманавіч
Канановіч Людміла Валер’еўна
Арэшка Алена Аляксееўна
Зялінская Валянціна Міхайлаўна
Бубыр Раіса Аляксандраўна
Арганізацыі і тэхналогіі гандлю
Усеня Людміла Фёдараўна
і вытворчага навучання;
Забеліна Алена Анатольеўна
Прафесійнага кампанента
Усеня Юлія Аляксееўна
Улезла Алена Станіславаўна
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ВУЧЭБНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ,
ПАДРЫХТАВАНЫЯ ВЫКЛАДЧЫКАМІ ФІЛІЯЛА
Для навучальных устаноў спажывецкай кааперацыі СССР
Попов В.И. О методике работы учебного магазина»: метод. разработка. – ж. «Обмен опытом работы»,
Центросоюз, 1960 г.
Попов В.И. О доступности преподавания товароведения промышленных товаров»: метод. разработка.
- ж. «Обмен опытом работы», Центросоюз, 1960 г.
Гиндин Л.А. «Программа и методика по товароведению промтоваров для учащихся-заочников
техникумов Центросоюза». М: «Экономика», 1965 г.
Комиссаров Э.С. Техника вычислений и механизация вычислительных работ: Учебник для
кооперативных техникумов. –М.: Экономика, 1974
Комиссаров Э.С. Техника вычислений и механизация вычислительных работ: Учебник для
кооперативных техникумов. –2-е изд., доп. и перераб. – М.: Экономика, 1980.- 208 с.
Федорцова Р.П. и др. Методические рекомендации и задания для учащихся заочной формы обучения
техни кумов Центросоюза. – М. «Экономика», 1988.

Дапаможнікі, рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь
для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі
1. Станкевич Л.Г. Организация и технология торговли: Сб. заданий: Учебное пособие.- Мн.: Дизайн ПРО,
2000.-160 с.
2. Прикладная информатика: Практикум: Учебное пособие / Е.А. Гришина, С.К. Койпыш, М.Г.Манюк, С.В.
Сочнев, С.А. Толокнова, Т.Г. Шевченко; Под общей ред. С.В. Сочнева.- Мн.: Выш.шк., 2002.-224 с.
3. Мезена Т.К. Торговое оборудование и инвентарь: Учебное пособие /Т.К. Мезена. – Мн.: РИПО, 2004. –
302 с.
4. Информационные технологии: Практикум: Учебное пособие/ С.К. Койпыш,
М.Г. Манюк, Л.В. Плющ, М.М.Сагайдак, С.В. Сочнев. Под общей ред. С.К. Койпыша. – Мн.: Выш. шк., 2005. –
220 с.
5. Федорцова Р.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: Учебное пособие / Р.П.
Федорцова, Р.К. Березовская, Е.В. Кудрявцева; Под общ. ред. Р.П. Федорцовой. – Мн.: Выш. шк., 2005. –113с.
6. Мезена Т.К. Торговое оборудование: Учебное пособие /Т.К. Мезена. – Мн.: РИПО, 2010. – 328 с.
7. А.В.Сакерина, Ю.Л. Курганович, Ю.А.Усеня Торговое дело. Производственное обучение: учебное
пособие. – Минск: РИПО, 2016. - 320 с.
8. Е.А.Забелина Учебная практика: пособие – Минск: РИПО, 2016. - 270 с.
9.
Формирование семейных ценностей у учащейся молодежи: Сб. метод. материалов / под ред.
О.С.Поповой, А.В.Самуль, Л.И.Саранской. – Минск : РИПО, 2015. - 324 с.

Дапаможнікі, рэкамендаваныя НДІ БКС для ўстаноў адукацыі Белкаапсаюза:
Станкевич Л.Г. Организация и технология торговли: Сб. заданий к практическим занятиям для учащихся
учебно-производственных комплексов “ПТУ-техникум” (II ступень). – Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 1998. – 65 с.
Мезена Т.К. Торгово-технологическое оборудование: Курс лекций для учащихся УПК «ПТУ-техникум»,
училищ Белкоопсоюза и слушателей системы непрерывного профессионального обучения кадров. Ч.1-2. –
Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 1999. – 135 с.
Мезена Т.К. Торгово-технологическое оборудование: Курс лекций для учащихся УПК «ПТУ-техникум»,
училищ Белкоопсоюза и слушателей системы непрерывного профессионального обучения кадров. Ч. 3-5 –
Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2000. – 144 с.
Мезена Т.К. Торгово-технологическое оборудование: Сб. диктантов, ситуаций и тестового контроля
знаний для учащихся УПК «ПТУ-техникум» и слушателей системы непрерывного профессионального
обучения кадров Белкоопсоюза. Ч.1-2.–Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2000.–32 с.
Койпыш С.К. Информационные технологии: Задания домашней контрольной работы для учащихся
заочных отделений УПК “ПТУ-техникум” Белкоопсоюза по специальности “Коммерческая деятельность” –
МН.: НИИ Белкоопсоюза, 2000. - 32 с.
Семенюк Л.А. Организация заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в потребительской
кооперации: Тексты лекций для учащихся УПК “ПТУ-техникум” и ПТУ, обучающихся по специальности
“Коммерческая деятельность” и профессии “Продавец продовольственных товаров”, слушателей системы
непрерывного профессионального обучения кадров Белкоопсоюза, 2000. – 79 с.
Мезена Т.К. и др. Учебная практика: Сб. заданий и дидактический материал для мастеров
производственного обучения по специальности “Коммерческая деятельность” и профессии “Продавец
продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров”, слушателей системы непрерывного
47

профессионального обучения кадров, /Т.К. Мезена, О.И. Сташкевич, И.Д. Шавлюга; Под ред. Т.К. Мезеной.Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2001. – 77 с.
Мезена Т.К. и др. Учебная практика ч.1: Сб. заданий и дидактический материал для учащихся колледжей
Белкоопсоюза и кооперативных училищ по специальности “Коммерческая деятельность” и профессии
“Продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров”, слушателей системы
непрерывного профессионального обучения кадров, /Т.К. Мезена, О.И. Сташкевич, И.Д. Шавлюга; Под
ред.Т.К. Мезеной.-Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2001.– 101с.
Мезена Т.К. и др. Учебная практика ч. 2: Сб. заданий и дидактический материал для учащихся колледжей
Белкоопсоюза и кооперативных училищ по специальности “Коммерческая деятельность” и профессии
“Продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров”, слушателей системы
непрерывного профессионального обучения кадров, /Т.К. Мезена, О.И. Сташкевич, И.Д. Шавлюга;Под
ред.Т.К. Мезеной. - Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2001.– 91 с.
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СТЭНД
СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ
Загадчыкі дзённага аддзялення
сярэдняй спецыяльнай адукацыі
Вотчанка Філіп Аляксандравіч
Куксо Мікіта Ігнацьевіч
Каргіна Яўгенія Анісімаўна
Ядчанка Цэцылія Францаўна
Манеціна Лідзія Мікалаеўна (аддз. арганізацыі і
кіравання гандлем)
Шэлег Тамара Міхайлаўна (II узровень)
Бубыр Раіса Аляксандраўна (II узровень)
Усеня Людміла Фёдараўна (II ступень)
Паляшчук Марыя Канстанц (ПТА-ССА),
(аддз. № 2)
Банкецік Ала Іванаўна (аддз. № 1)
Бічык Алена Мікалаеўна (аддз. № 1)
Муравіцкая Ала Фёдараўна (аддз. № 1)
Чарнюк Алена Мар’янаўна(аддз. № 1)
Лабаноўскі Сяргей Іванавіч (аддз. № 2)

з 1960 па 1961
з 1968 па 1969
з 1970 па 1974
з 1974 па 1992
з 1978 па 1988
з 1992 па 1998
з 1998 па 2000
з 2000 па 2012
з 2010 па 2015;
з 2015 па 2018
з 2015 па 2015
з 2015 па 2017
з 2017 па 2018
з 2018
з 2018

Уся дзейнасць нашай ўстановы адукацыі накіравана на падрыхтоўку кваліфікаваных
спецыялістаў для сістэмы спажыўкааперацыі з высокім
узроўнем культурнага, маральнага і інтэлектуальнага
развіцця. З 1957 да 1991 г. рыхтавалі спецыялістаў як на
аснове няпоўнай сярэдняй, базавай адукацыі, так і на
аснове сярэдняй адукацыі.
З 2015 года зноў ажыццяўляецца сярэдняя
спецыяльная адукацыя як на аснове сярэдняй, так і базавай.
Жыццё будучых спецыяліста заўсёды было
насычаным: вучобай, практыкай, даследчай дзейнасцю,
заняткамі ў прадметных гуртках, працоўнымі справамі,
спортам, тэхнічнай і мастацкай творчасцю, экскурсіямі,
сустрэчамі з цікавымі людзьмі, вечарамі адпачынку.
Напачатку заняткі праводзіліся ў адну змену. У
кантынгенце было больш за 90 % жыхароў сяла.
У першы час асобных абітурыентаў, не
прайшоўшых конкурс, залічвалі ў кандыдаты.
Затым кандыдатаў за добрую вучобу пераводзілі ў
асноўны кантынгент з выплатай стыпендыі і кватэрных
грошай; і наадварот, за недысцыплінаванасць - на пэўны
тэрмін - у кандыдаты.
Навучэнцаў пакідалі на паўторны курс. Кожны
навучэнец, які прапусціў урок, павінен быў быць апытаным
на наступным уроку.
Тыя, хто прапускаў заняткі і меў нездавальняючыя
адзнакі, пазбаўляліся стыпендыі, ім не выплачвалі кватэрныя грошы.
Выдатнікам павялічвалася стыпендыя на 25%.
У 60-тыя гады з мэтай аздараўлення калектыва групы асобных нядбайных
навучэнцаў пераводзілі ў другія, больш дысцыплінаваныя групы і наадварот – больш
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паспяховых навучэнцаў - у группы, дзе сістэматычна парушалася дысцыпліна; к адстаючым
прымацоўвалі паспяховых, і гэта давала станоўчыя вынікі.
Пазней практыкавалася сістэма залікаў па прапушчаных тэмах.
Кантроль за паспяховасцю навучэнцаў ажыццяўляўся штодзённа справаздачамі
групы перад загадчыкам аддзялення і саветам інтэрната, штотыднёвымі справаздачамі
перад камітэтам ЛКСМБ.
Вынікі бягучай паспяховасці адлюстроўваліся на экране агляду-конкурсу груп
(штотыднёва і па сяместрах), асвятляліся ў насценнай пячаці, па радыё; разглядаліся на
камсамольскіх,
прафсаюзных
сходах,
камсамольска-прафсаюзных
канферэнцыях,
пасяджэннях вучэбна-выхаваўчай камісіі, у час грамадска-палітычнай атэстацыі
навучэнцаў; на бацькоўскіх сходах. (Паводле справаздач тэхнікума).
У 70-я гг. выдатнікам вучобы можна было ў ліку 5% паступаць у ВНУ без экзаменаў.
Кожны наступны этап развіцця і кожная новая прафесія або спецыяльнасць – гэта
адлюстраванне патрэбы часу.
У 1970 г. па ініцыятыве Цэнтрасаюза ў тэхнікуме была арганізавана
эксперыментальная падрыхтоўка спецыяльнасці “Арганізацыя і упраўленне кааператыўным
гандлем” (кваліфікацыя “тэхнік-арганізатар гандлю”).
У 1972 годзе абыўся першы выпуск тэхнікаў-арганізатараў гандлю.
“У выніку настойлівай працы педагагічнага калектыву па эксперыментальнай
падрыхтоўцы новай спецыяльнасці "Арганізацыя і ўпраўленне кааператыўным гандлем”
была распрацавана неабходная вучэбная дакументацыя, вызначаны аптымальныя
патрабаванні да новай спецыяльнасці, якая была ўзаконена Мінвузам СССР і стала
неабходнай для падрыхтоўкі кіруючых кадраў сярэдняга звяна”. (З прамовы дырэктара
Басава У.М. на святкаванні 20-годдзя тэхнікума).
У 80-я гг. з’явілася вучэбная дысцыпліна “Аўтаматызацыя вытворчасці на аснове
электроннай вылічальнай тэхнікі і матэматыкі”.
У 90-я гады сярод выпускнікоў тэхнікума, спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай
адукацыяй з’явіліся камерсант, камерсант-прэтэнзіяніст, таваразнаўца-камерсант,
таваразнаўца-менеджар, юрыст.
З 2007 па 2013 год адбывалася падрыхтоўка эканамістаў па спецыяльнасці
Камерцыйная дзейнасць (Эканамічная дзейнасць і паслугі), спецыялізацыя Камерцыйная
дзейнасць прадпрыемства гандлю. Давалася дадаткова прафесія прадаўца харчовых тавараў.
Зроблены 4 выпускі
У 2018/2019 нав. годзе завяршаецца пачатая ў 2002 годзе падрыхтоўка эканамістаў
спецыяльнасці Камерцыйная дзейнасць (Эканамічная дзейнасць і паслугі), спецыялізацыя
Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу.
З 2011 года пачалася падрыхтоўка па запатрабаванай на рынку працы спецыяльнасці
Маркетынг з кваліфікацыяй Эканаміст па маркетынгу.
У 2003 г. каледж перайшоў на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў.
З 2010 па 2015 год вучэбныя групы дзяліліся на групы ССА і інтэграванай адукацыі
(ПТА-ССА), куды адносіліся групы ПТА і групы, навучэнцы якіх пасля ПТА прадоўжылі
адукацыю на ўзроўні ССА.
З верасня 2015 групы сталі фарміравацца ў аддзяленне № 1 і аддзяленне № 2.
Па стану на 31.08.2018 г. на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў дзённай і
завочнай формах падрыхтавана 28922 чал., у тым ліку тэхнікаў-тэхнолагаў прыгатавання
ежы – 28; бухгалтараў і планавікоў - 1611; тэхнікаў-арганізатараў, арганізатараў гандлю –
912; таваразнаўцаў кнігі і культтавараў– 1706; таваразнаўцаў харчовых і нехарчовых
тавараў,
таваразнаўцаў-арганізатараў,
таваразнаўцаў-камерсантаў,
таваразнаўцаўменеджэраў – 20837; камерсантаў-прэтэнзіяністаў, камерсантаў - 1073; эканамістаў і
эканамістаў па маркетынгу – 1314; юрыстаў – 1441.
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ПРАКТЫЧНАЯ ПАДРЫХТОЎКА
ЗАГАДЧЫКІ ВЫТВОРЧАЙ ПРАКТЫКІ 1958-1984
Ісянава Лідзія Анатольеўна
з 1958 па 1959
Койпыш Галіна Сяргееўна
з 1959 па 1960
Ваўрышчук Надзея Ніканораўна
з 1960 па 1961
Рутман Фелікс Львовіч
з 1961 па 1962
Маісеенка Кацярына Сідараўна
з 1962 па 1963
Вінакурава Тамара Фёдараўна
з 1963 па 1968
Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч
з 1968 па 1973
Мельнікаў Барыс Мікалаевіч
з 1973 па 1976
Вінакурава Тамара Фёдараўна
з 1976 па 1983
Каленік Мікалай Іванавіч
з 1983 па 1984
2002-2015
Раманоўская Раіса Мікалаеўна
з 2002 па 2006
Гарошка Наталля Ўладзіміраўна
з 2006 па 2010
Усеня Юлія Аляксееўна
з 2010 па 2011
Танковіч Кацярына Светаславаўна
з 2012 па 2014
Цішкова Алена Аляксандраўна
з 2015 па 2015
НАМЕСНІКІ ДЫРЭКТАРА
ПА ВЫТВОРЧАМУ НАВУЧАННЮ з 1984 г.
Каленік Мікалай Іванавіч
з 1984 па 1986
Арэшка Алена Аляксееўна (ПТВ)
з 1983 па 1993
Станкевіч Людміла Георгіеўна
з 1986 па 1989
Зубар Аліна Мікалаеўна
з 1989 па 1997
Беразоўская Раіса Кузьмінічна
з 1997 па 2006
Раманоўская Раіса Мікалаеўна
з 2006 па 2011
Усеня Юлія Аляксееўна
з 2011 па 2014
Болдзіна Наталля Іванаўна
з 2014 па 2015
Сямёнава Іна Яўгеньеўна
з 2015
Шарамет Ганна Валянцінаўна в.а.
з 2016 па 2017
Галубоўская Наталля Іванаўна в.а.
з 2017 па 2018
Кудрэйка Ірына Сяргееўна в.а.
з 2018
Практычнае навучанне – найважнейшая састаўная частка падрыхтоўкі спецыяліста.
Кіравалі практыкай да 1984 года загадчыкі вытворчай практыкі, затым статус загадчыка
павысілі да намесніка дырэктара па вытворчаму навучанню.
З 2002 да 2015 гг. разам з намеснікамі дырэктара працавалі загадчыкі практыкі, якія
займаліся ў асноўным арганізацыяй практыкі навучэнцаў узроўню ПТА.
У першы год навучання 32 навучэнцы аддзялення таваразнаўства кнігі і культтавараў
праходзілі на працягу 24-х рабочых дзён вучэбную практыку ў лепшых гандлёвых
прадпрыемствах: Цэнтральным кніжным магазіне Белкнігаторга, Мінскім Белунівермагу.
Агульнае кіраванне першай практыкай здзяйснялі Зарачанская Г.Д. і Рачок З.Р.
З мая 1959 г. у жылым доме Белкаапсаюза за нумарам 71 - побач з тэхнікумам стаў
дзейнічаць абсталяваны вучэбны магазін на 5 рабочых месцаў, які меў штучны, хлебабулачны, бакалейны і гастранамічны аддзелы.
Продаж тавараў ажыццяўлялі навучэнцы пад кіраўніцтвам дырэктара магазіна і
інструктара, які знаходзіўся ў штаце тэхнікума.
Гэту пасаду займала Вінакурава Тамара Фёдараўна.
У вестыбюлі інтэрната быў абсталяваны павільён па продажу кніг і пісьмовых
тавараў, які працаваў па прынцыпу самаабслугоўвання.
Пазней ён стаў вучэбным магазінам кнігі і культтавараў.
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У гэтых магазінах, якія былі падпарадкаваныя Мінскаму сельпо, гандлявалі і
адначасова праходзілі вучэбную і вытворчую практыку першыя навучэнцы.
Магазіны працавалі ў такім рэжыме 2 гады, да верасня 1961 г.
Потым на іх базе былі арганізаваны гастраном і кіёск пісьмова-школьных тавараў.
Загадчыкам кіёска з 1964 па 1969 гг. працаваў Гулякевіч А.П., выхавацель інтэрната.
12 мая 1960 года ў тэхнікуме пачаў дзейнічаць вучэбны харчовы кабінет-магазін,
потым кабінет-магазін прамысловых тавараў.
Зараз вучэбную практыку навучэнцы ажыццяўляюць у вучэбных лабараторыях
“Вучэбны магазін харчовых тавараў” і “Вучэбны магазін нехарчовых тавараў”, абсталяваны
апаратна-праграмнымі комплексамі LS Trade Fusio и SET Retail, сумяшчальнымі з
карпаратыўнай інфармацыйнай сістэмай Белкаапсаюза.
Да 2017 года навучэнцы ўзроўню ПТА (афіцыянты) практыкаваліся у вучэбнай
лабараторыі “Зал прыёмаў”.
Усе будучыя спецыялісты заўсёды праходзілі практыку на зацверджаных базах
практыкі, якія заўсёды старанна рыхтаваліся. Гэта былі лепшыя гандлёвыя прадпрыемствы
Мінскага аблспажыўсаюза.
І зараз, як раней, па кожнай базе практыкі састаўляюцца паспарты і спіскі
намячаемых кіраўнікоў практыкі на месцах. Яны зацвярджаюцца пастановай праўлення
Белкаапсаюза. З кіраўнікамі практыкі на месцах праводзіцца вучоба.
Доўгі час, да 90-х гадоў на вытворчай практыцы навучэнцы засвойвалі не толькі
навыкі работы па спецыяльнасці, але і вялі разнастайную грамадскую дзейнасць: чыталі
лекцыі, выступалі з канцэртамі мастацкай самадзейнасці, афармлялі вітрыны магазінаў,
праяўлялі сябе з лепшага боку.
Многія райспажыўсаюзы прысылалі заяўкі ў тэхнікум аб накіраванні сюды на працу
выпускнікоў, што праходзілі ў іх практыку.
Зараз таксама навучэнцы умела прымяняюць тэарэтычныя веды на практыцы.
Кіраўнікі практыкі кантралююць яе праходжанне.
Побач з практыкантамі прафесійна-тэхнічнай адукацыі ўвесь час знаходзіліся
майстры вытворчага навучання, якія дапамагалі выхаванцам авалодаць прафесійнымі
навыкамі.
Больш за 260 прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці, якія прымяняюць сучасныя
метады абслугоўвання і ўкамплектаваныя найноўшым абсталяваннем, даюць навучэнцам
месцы для праходжання вытворчай практыкі.
Гэта раённыя спажывецкія таварыствы, унітарныя прадпрыемствы сістэмы
спажывецкай кааперацыі, універсамы г. Мінска “Родны кут”, “Заводскі”, універмагі
“Гандлёвы дом “На Нямізе”, ГУМ, ЦУМ “Мінск”, ”Беларусь” і іншыя.
Будучым юрыстам ёсць магчымасць прайсці практыку ў судах, РАУС, Следчым
камітэце, аддзелах кадраў прадпрыемстваў Мінска і спажывецкай кааперацыі.
Многія з практыкантаў пад час практыкі замяняюць прадаўцоў, спецыялістаў.
У філіял з прадпрыемстваў, дзе адбываецца практыка, прыходзяць пісьмы з падзякай
за добрасумленную працу практыкантаў і просьбы направіць выпускнікоў на іх
прадпрыемствы. Запрашаюць цэлымі групамі.
З 2015 года па праграме Белкаапсаюза на базавым гандлёвым аб’екце філіяла –
універсаме “Родны кут” Мінскага райспажыўтаварыства ў аграгарадку “Лясны”, а з 2018
года на ўсіх базавых гандлёвых аб’ектах Мінскага раённага спажывецкага таварыства
выкладчыкамі Мінскага філіяла УА “БГЭУ ПК” адпрацоўваюцца новыя тэхналогіі
камерцыйнай дзейнасці ў сістэме спажывецкай кааперацыі і алгарытм сумеснай дзейнасці
“выкладчык-навучэнец-практычны работнік”, што дазваляе ў далейшым стварыць
адукацыйна-вытворчы кластэр.
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СТЭНД
ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЯ АДУКАЦЫЯ
КІРАЎНІКІ ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЙ АДУКАЦЫЯЙ
Шыкула Анастасія Максімаўна (нам.дыр.па вуч.)
Арэшка Алена Аляксееўна (нам. па ВВР вучыл.)
Шэлег Тамара Міхайлаўна (сумяшч. з II ступ,)
Навумчанка Марыя Аляксееўна (I ступень)
Лембовіч Ірына Іванаўна (I узровень)
Шарамет Ганна Валянцінаўна (I узровень), (водпуск)
Сямёнава Іна Яўгеньеўна (I узровень);
(Інтэграванае аддзяленне (ПТА-ССА)
Паляшчук Марыя Канстанцінаўна (ПТА-ССА);
дзённае аддзял. № 2)
Бічык Алена Мікалаеўна (дзённае аддзял. № 1)

з 1968 па 1983
з 1983 па 1995
з 1995 па 1998
з 1998 па 2001
з 2001 па 2005
з 2005 па 2008
з 2006 па 2008;
з 2008 па 2010
з 2010 па 2015;
з 2015 па 2017
з 2015 па 2017

Спажывецкай кааперацыі рэспублікі не хапала
кваліфікаваных кадраў масавых прафесій, асабліва для
Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Іх вучылі ў
райспажыўсаюзах
–
у
школах-магазінах,
на
кораткатэрміновых курсах. Але была неабходнасць і мелася
магчымасць рыхтаваць кадры больш кваліфікавана.
1 верасня 1968 года ў адпаведнасці з пастановай
Праўлення Белкаапсаюза № 26 ад 27.10.1967 г. пры Мінскім
кааператыўным тэхнікуме было арганізавана Мінскае
кааператыўнае прафесіянальна-тэхнічнае вучылішча па
падрыхтоўцы кадраў масавых прафесій – прадаўцоў. Былі
прыняты першыя 183 навучэнцы.
Намеснікам дырэктара па вучылішчу была прызначана
Шыкула Анастасія Максімаўна, якая кіравала вучылішчам да
1983 года.
У
першым
навучальным
годзе
вучылішча
падрыхтавала 150 прадаўцоў прамысловых і харчовых
тавараў паўсядзённага попыту і 26 інвентарызатараў.
Выкладанне дысцыплін забяспечвалі 25 выкладчыкаў
тэхнікума і сумяшчальнік.
Ужо
ў
першы
год
было
арганізавана
самаабслугоўванне.
Навучэнцы
займаліся
добраўпарадкаваннем горада, азеляненнем.
Наладжваліся экскурсіі на вытворчыя прадпрыемствы: фарфоравы завод,
трыкатажную фабрыку «Прагрэс», камвольны камбінат, швейную фабрыку, абутковае
аб’яднанне «Луч», малочны камбінат, хлебазавод і інш.
Пытанні паспяховасці асвятляліся ў газеце вучылішча «За прылаўкам», у
«Камсамольскім пражэктары» і радыёгазеце. Падтрымлівалася сувязь з бацькамі. Год
закончылі са 100%-й паспяховасцю.
Практычнае навучанне праводзілася ў тры этапы. Спачатку ў вучэбнатрэніровачных прадуктовым і прамтаварным магазінах тэхнікума. Потым у магазінах
Мінска на працягу 6 тыдняў. І затым вытворчая практыка праходзіла на працягу 7 тыдняў
у лепшых магазінах райспажыўсаюзаў Мінскай вобласці.
Праводзілася многа цікавых мерапрыемстваў. Запомніліся ўсім навучэнцам сустрэчы з
Героем Савецкага Саюза Аленай Мазанік, з Паповым і Моравай, якія сустракаліся з
Леніным, з удзельніцай Мінскага падполля Кашачкінай Л.М. і другімі знакамітымі асобамі.
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Частымі былі сустрэчы з практычнымі работнікамі спажыўкааперацыі. Вечары,
канферэнцыі, работа універсітэта «Здароўе», удзел у мастацкай самадзейнасці, у
спартыўных спаборніцтвах, экскурсіі, конкурсы прафесійнага майстэрства – такім
насычаным было жыццё навучэнцаў у першы і наступныя гады. (Паводле справаздачы ПТВ
за 1968/1969 нав.г.).
Намеснікамі дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце вучылішча (у тэхнікуме яшчэ
не было такой пасады) працавалі Анісімава Таццяна Васільеўна (з 1978 па 1988), Гузіч
Міхаіл Іванавіч (з 1988 па 1991), Кудраўцава Яўгенія Віктараўна (з 1991 па 1992).
У 1987 г. вучылішча было реарганізавана ў сярэдняе кааператыўнае вучылішча з
падрыхтоўкай прадаўцоў на аснове базавай адукацыі з трохгадовым тэрмінам навучання.
Завучам па агульнаадукацыйных вучэбных прадметах у групах ПТА на аснове базавай
адукацыі з 1987 па 1991 год працавала Мезена Таісія Канстанцінаўна.
Пасля двух выпускаў (у 1990 і 1991 гг.) падрыхтоўка на аснове базавай адукацыі
спынілася на ўзроўні і ПТА, і ССА.
Пасада старшага майстра вучылішча была не заўсёды. Яна існавала з 1976 па 1994,
затым з 2001 па 2002 гг. Канчаткова яе ліквідавалі ў 2002 годзе. Старшыя майстры
займаліся ў асноўным пытаннямі арганізацыі практычнага навучання і кіравалі майстрамі
вытворчага навучання, якія вучылі навучэнцаў навыкам сваёй прафесіі і былі для групы
класнымі кіраўнікамі.
СТАРШЫЯ МАЙСТРЫ ВУЧЫЛІШЧА
Красантовіч Таццяна Іванаўна
з 1976 па 1977
Рутман Фрыд Лейбавіч
з 1977 па 1988
Акуліч Леанард Іосіфавіч
з 1988 па 1994
Пяцко Надзея Ніканораўна
2001
Раманоўская Раіса Мікалаеўна
з 2001 па 2002
Памочнікамі дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце вучылішча
працавалі Крохмаль Дзмітрый Іванавіч (1976-1977), Ладуцька Ігар Фёдаравіч (19770-1978)
Валькевіч Уладзімір Іванавіч (1978-1979), Філатаў Віктар Аляксандравіч (1979-1980),
Бялько Мікалай Міхайлавіч (1988-1990) і інш.
Навучэнцы – будучыя прадаўцы і афіцыянты на практыцы заўсёды прыцягваліся да
правядзення розных значных мерапрыемстваў Мінскага абласнога спажыўсаюза,
Белкаапсаюза і заўсёды атрымлівалі падзяку, заахвочванне за высокую культуру
обслугоўвання, прафесійнасць і майстэрства.
З 1969 да 1981 года выпускнікам ПТВ выдаваліся Пасведчанні, з 1982 года сталі
выдаваць Дыпломы.
У 1976 годзе вучылішча было вылучана на самастойны баланс з намеснікам
дырэктара па вучэбна-вытворчай частцы вучылішча і асобнай бухгалтэрыяй. У такім
статусе вучылішча працавала 14 гадоў.
Увесь гэты час кіраўніком фізвыхавання ПТВ быў Шчуцкі Аляксандр Аляксандравіч,
які ўтрымліваў высокую планку нашых спартыўных дасягненняў; напаўняў сваю работу па
фізічнаму развіццю навучэнцаў інтэлектуальным і духоўным сэнсам.
1987 г. вучылішча ператворана ў сярэдняе кааператыўнае ПТВ з падрыхтоўкай
прадаўцоў на аснове базавай адукацыі з трохгадовым тэрмінам навучання.
У 1990 г. ПТВ перастала існаваць як самастойнае і зноў было перададзена на баланс
тэхнікума (паст. Праўлення Белкаапсаюза №51 ад 14 мая 1990 г.).
У 1991 г., пасля 2-х выпускаў, спынілася навучанне на аснове базавай адукацыі і ў
ПТВ, і ў тэхнікуме.
У 1993 г. тэхнікум і вучылішча рэарганізаваныя ў вучэбна-вытворчы комплекс “ПТВтэхнікум”, дзе вучылішча было першай ступенню адукацыі, тэхнікум – другой.
У 2000 г. комплекс набыў статус каледжа. Вучылішча стала першым узроўнем
адукацыі (узроўнем ПТА), а каледж другім узроўнем (узроўнем ССА).
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З 2008 па 2015 г. другі ўзровень адукацыі з групамі, залічанымі на аснове агульнай
сярэдняй адукацыі, быў ператвораны ў дзённае аддзяленне сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
а першы ўзровень – ў інтэграванае аддзяленне (ПТА-ССА). У яго ўключылі навучэнцаў
ПТВ і навучэнцаў, паступіўшых пасля заканчэння ПТВ на ўзровень ССА.
З 2015 інтэграваныя аддзяленні дзённай і завочнай формы адукацыі ліквідаваліся. У
дзённай форме групы сталі дзяліцца пароўну на аддзяленні № 1 і № 2; групы называліся да
2017 г. групы ўзроўня ПТА і ўзроўня ССА.
У 2016/2017 нав.г. адбыліся апошнія выпускі на ўзроўні ПТА: 26.12.2016 г. 17
выпускнікоў атрымалі дыпломы барменаў, афіцыянтаў; 30.06.2017 г. 47 выпускнікам былі
ўручаны дыпломы прадаўцоў, кантралёраў-касіраў (кантралёраў).
Падрыхтоўка кадраў на ўзроўні ПТА у філіяле спынілася.
Адбылося 49 выпускаў. Падрыхтавана 12744 кваліфікаваных кадраў.
У ліцэнзіі, выдадзенай Міністэрствам адукацыі БГЭУ ПК, дазвол на падрыхтоўку ў
Мінскім філіяле кадраў узроўню прафесійна-тэхнічнай адукацыі (50 чал.) пакуль захаваўся.
СТЭНД
ЗАВОЧНАЯ ФОРМА АТРЫМАННЯ АДУКАЦЫІ
Разам з дзённым пачало сваю дзейнасць завочнае
аддзяленне. Спачатку былі групы навучэнцаў з сярэдняй і
з сямігадовай адукацыяй.
Набіралі навучэнцаў выкладчыкі, якія выязжалі ў
раёны.
Першымі супрацоўнікамі былі Фрыд Самуіл
ЗАГАДЧЫКІ ЗАВОЧНАГА АДДЗЯЛЕННЯ
Фрыд Самуіл Тэвелевіч
з 1957 па 1959
Сакалова Аляксандра Фёдараўна
з 1959 па 1959
Абраменка Сяргей Мікалаевіч
з 1959 па 1960
Вотчанка Філіп Аляксандравіч
з 1960
З 1960 па 1968 г. на вучэбна-матэрыяльнай базе
завочнага аддзялення тэхнікума дзейнічаў Рэспубліканскі
завочны кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза
Зарачанская Ганна Давыдаўна
з 1968 па 1979
Алексіевіч Іван Паўлавіч
з 1979 па 1984
Шарыхіна Валянціна Пятроўна
з 1984 па 1992
Кудраўцава Яўгенія Віктараўна
з 1992 па 2010
Маёрава Таццяна Аляксееўна (ПТА- ССА) з 2008 па 2015
Сямёнава Іна Яўгеньеўна
з 2010 па 2011
Іеўлева Наталля Іванаўна
з 2011 па 2016
Каракіна Таццяна Канстанцінаўна
з 2016 па 2017
Курыла Алена Канстанцінаўна
з 2017 па 2017
Шэндзераў Мікалай Уладзіміравіч
з 2017

Тэвелевіч
–
намеснік
дырэктара
па
завочнаму
навучанню,
загадчык
завочнага аддзялення (так
называлася пасада) і Радзецкая Ірына Аляксееўна – інструктар-метадыст.
«На працягу лістапада 1957 г. былі разасланы навучэнцам I і III (на аснове 10 кл.)
курсаў метадычныя указанні, кантрольныя заданні, памяткі навучэнцам-завочнікам,
графікі выканання кантрольных работ, індывідуальныя пісьмы аб арганізацыі навучальнага
працэса, падручнікі, якія дасылала бібліятэка тэхнікума.
Старшыням РПС - выпіскі з загаду аб залічэнні работнікаў на завочнае аддзяленне,
графікі арганізацыі групавых кансультацый на месцах - пры сярэдняй школе для навучэнцаў
1 курса і арганізацыя кансультацый для навучэнцаў 3 курса і іншыя пытанні. У снежні і
пачатку студзеня навучэнцам 3 курса былі разасланы падручнікі па спецыяльных
дысцыплінах.
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Першая кантрольная работа паступіла з Брэста 7 снежня 1957 г., таму снежань
лічыцца пачаткам навучальнага году на завочным аддзяленні тэхнікума.
У лістападзе, снежні 1957 і студзені 1958 г. праведзены 3 установачныя 10-дзённыя
семінары і 1 семінар пры Баранавіцкай 2-х гадовай міжабласной школе. На гэтых семінарах
прысутнічалі 337 чалавек з 607 вызваных: 163 – 1 курса і 174 – 3 курса.
Акрамя гэтага выкладчыкі-рэцэнзенты давалі навучэнцам пісьмовыя кансультацыі,
кансультавалі завочнікаў, якія прыязжалі з раёнаў.
На семінарах чыталіся лекцыі па 80 часоў на групу.
Для праверкі і пераправеркі дамашнія кантрольныя работы у першым годзе
перасылалі ва Усесаюзны завочны кааператыўны тэхнікум – па палітэканоміі, бухуліку,
таваразнаўству прамысловых тавараў, акрамя таго, што правяралі на месцы.
Першая лабараторна-экзаменацыйная сесія была праведзена ў чэрвені: 3 патокі, 335
чалавек. Астатнія - у верасні. У перыяд сесіі давалася 120 гадзін на групу.
У час сесіі ў кожнай групе праводзіліся па 2-3 экскурсіі на прамысловыя
прадпрыемствы: абутковую фабрыку імя Калініна, тонкасуконны камбінат, хлебазавод і
інш.” (Паводле справаздачы тэхнікума за 1957/1958 навучальны год).
У 1959-1961 гг. адбыліся першыя выпускі на завочным аддзяленні па
спецыяльнасцях «Таваразнаўства прамысловых і харчовых тавараў», «Бухгалтарскі ўлік у
гандлі», «Планаванне ў савецкім гандлі», «Тэхналогія прыгатавання страў» - у колькасці
604 чалавек.
З 1961 па 1968 год завочнікі набывалі спецыяльнасць у Рэспубліканскім завочным
кааператыўным тэхнікуме Белкаапсаюза (РЗКТБ), які дзейнічаў на вучэбна-матэрыяльнай
базе МКТ.
РЗКТ 31.08.1968 г. быў ліквідаваны, а ў тэхнікуме зноў пачало дзейнічаць завочнае
аддзяленне, якое ўзначаліла Зарачанская Ганна Давыдаўна. Больш 80% завочнікаў былі
работнікамі спажывецкай кааперацыі.
Навучэнцы, якія не працавалі ў сістэме, нядоўгі час плацілі за вучобу з разліку 55
рублей за 1 чал. у год.
У той час навучанне ішло па спецыяльнасцях «Таваразнаўства і арганізацыя гандлю
прамысловымі таварамі», «Таваразнаўства і арганізацыя гандлю харчовымі таварамі»,
«Таваразнаўства кнігі», «Бухгалтарскі ўлік».
У адпаведнасці з графікам праводзіліся куставыя кансультацыі – у Брэсце,
Маларыце, Баранавічах, Слуцку, Магілёве, Крычаве. Панядзелак быў днём завочніка.
Навучэнцам высылаліся падручнікі, метадычныя дапаможнікі, пісьмовыя кансультацыі па
прадметах.
Нейкі час замест некаторых пісьмовых дамашніх кантрольных работ праводзіліся
вусныя субяседаванні, якіх было 38% ад агульнай колькасці кантрольных работ.
У 2007/2008 навучальным годзе упершыню арганізавана падрыхтоўка па завочнай
форме навучання на ўзроўню ПТА у тэрмін 8,5 месяцаў па спецыяльнасці Гандлёвая
справа, прафесіі Прадавец харчовых тавараў, Прадавец нехарчовых тавараў, потым
Прадавец IV разраду. Падрыхтоўка працягвалася да 2013 года. Адбылося 6 выпускаў,
падрыхтавана 449 кваліфікаваных прадаўцоў.
З 2007 па 2013 год па завочнай форме атрымання адукацыі ў каледжы ішла
падрыхтоўка кадраў па спецыяльнасці “Гандлёвая справа”. Зроблена 6 выпускаў,
падрыхтавана 449 дыпламаваных прадаўцоў.
З 2008 па 2015 г. у завочнай форме, як і ў дзённай, існавалі аддзяленні ССА і
інтэграванай адукацыі (ПТА-ССА).
Мяняюцца тэхналогіі завочнай формы адукацыі. З 2000-ых гадоў ўводзяцца
элементы дыстанцыйнай адукацыі. У 2018 годзе па асноўных вучэбных дысцыплінах
выкладчыкамі створаны электронныя вучэбна-метадычныя комплексы, якімі карыстаюцца
завочнікі. Быў аб’яўлены набор на дыстанцыйную форму адукацыі, але яна аказалася
пакуль не запатрабаванай.
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У розныя гады метадыстамі на завочным аддзяленні і РЗКТБ працавалі:
Сакалова Аляксандра Фёдараўна
з 1958 па 1960
Шаткін Дзмітрый Грыгор’евіч
з 1958 па 1959
Бяляева Ніна Аляксееўна
з 1960 па 1963
Арцем’ева Ніна Яфімаўна
з 1965 па 1968
Чэрвякоў Аляксандр Сцяпанавіч
з 1965 па 1966
Маскаленка Аляксандр Пятровіч
з 1961 па 1969
Падаляка Лідзія Яфімаўна
з 1961 па 1966
Высоцкая Зоя Мікалаеўна
з 1966 па 1971
Жур Галіна Іванаўна
з 1969 па 1975
Белікава Ларыса Якаўлеўна
з 1972 па 1975
Вяль Мікалай Іванавіч
з 1973 па 1975
Фаставец Люся Фёдараўна
з 1975 па 1976
Адахоўскі Аляксей Іванавіч
з 1976 па 1977
Ляльчук Ганна Залманаўна
з 1977 па 1988
Далідовіч Тамара Іванаўна
з 1977 па 1984
Лазоўскі Вячаслаў Антонавіч
з 1979 па 1983
Шарыхіна Валянціна Пятроўна
з 1995 па 2002
Зубар Аліна Мікалаеўна
з 1997 па 1997
Хлебародава Алена Паўлаўна
з 2002 па 2005
Русан Альбіна Валер’еўна
з 2002 па 2005
Самуль Аляўціна Васільеўна
з 2003 па 2006
Васько Наталля Грыгор’еўна
з 2005 па 2008
Маёрава Таццяна Аляксееўна
з 2006 па 2008
Іеўлева Наталля Іванаўна
з 2008 па 2011
Лозбень Ала Валер’еўна
з 2008 па 2011
Шарамет Ганна Валянцінаўна
з 2008 па 2015
Галубоўская Наталля Іванаўна
з 2011 па 2012
Самуль Аляўціна Васільеўна
з 2011 па 2013
Обухава Наташа Іванаўна
з 2012 па 2012
Майса Жана Уладзіміраўна
з 2010 па 2011
Пятроўскі Сяргей Ігаравіч
з 2011 па 2011
Галубоўская Наталля Іванаўна
з 2011 па 2012
Лембовіч Ірына Іванаўна
з 2012 па 2013
Бірук Віктар Уладзіміравіч
з 2012 па 2014
Бірук Вольга Мікалаеўна
з 2014 па 2015
Пажарыцкая Ірына Уладзіміраўна
з 2008 па 2017
Цішкова Алена Аляксандраўна
з 2013
Трафімовіч Рыта Сяргееўна в.а.
з 2017 па 2018
Едвін Алеся Васільеўна в.а.
з 2018
і іншыя
На 31.08.2018 г. у філіяле атрымалі адукацыю у завочнай форме 16415 спецыялістаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй і 449 –з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй.і
СТЭНД

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ
Вышэйшая адукацыя ў сценах Мінскага філіяла ажыццяўлялася з лістапада-снежня
1960 да верасня 1968 года, калі на вучэбна-технічнай базе Мінскага кааператыўнага
тэхнікума пачаў працаваць Вучэбна-кансультацыйны пункт Маскоўскага кааператыўнага
інстытута Цэнтрасаюза. У тэхнікуме для завочнікаў МКІ арганізоўваліся ўступныя
экзамены, часткова чыталіся лекцыі, прымаліся залікі, курсавыя і экзамены, праводзіліся
дзяржаўныя экзамены, выдаваліся дыпломы. У гэтым працэсе былі задзейнічаны
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выкладчыкі МКТ, БДІНГ імя В.У.Куйбышэва, МКІ Цэнтрасаюза. Кіраваў ВКП МКІ Куксо
Мікіта Ігнатавіч. Быў такі ж УКП і ў Гомелі.
З 1973 па 1992 год тэхнікум з’яўляўся адной з десяці ў СССР базай педагагічнай
практыкі студэнтаў Маскоўскага кааператыўнага інстытута Цэнтрасаюза. У педінстыту быў
дасканалы адбор. Педагагічную адукацыю атрымлівалі ў Маскве кааператары не толькі з
рэспублік Савецкага Саюза, але і з краін Азіі і Афрыкі.А педпрактыку будучыя педагогікааператары праходзілі у МКТ.
Кіраўнікамі практыкі прызначаліся лепшыя выкладчыкі тэхнікума. Гэта былі
педагогі надзвычай высокай кваліфікацыі, якім у свой час было прысвоена званне
“Выкладчык-метадыст”: Вінакурава Т.Ф., Зарэчанская Г.Д., Станкевіч Л.Г., Ярашэўская
Л.І., Лебедзева Я.І.,Довгалова Р.В., Зелінская В.М., .Федарцова Р.П.,
У 1962/1963 навучальным годзе, паводле гадавой справаздачы, у тэхнікуме
ажыццяўляюць вучобу 617 навучэнцаў дзённага аддзялення, 2232 – РЗКТБ і 800 студэнтаў
ВКП МКІЦ.
1 верасня 1964 г. Гомельскі вучэбна-кансультацыйны пункт Маскоўскага
кааператыўнага інстытута Центрасаюза з педагагічнага інстытута, дзе ён размяшчаўся, быў
пераведзены у Гомельскі кааператыўны тэхнікум.
Гэта дата прынятая за дзень нараджэння Беларускага гандлёва-эканамічнага
ўніверсітэта.
У Гомельскім ВКП вучыліся ў асноўным студэнты-завочнікі Гомельскай, Брэсцкай і
Магілёўская абласцей, у Мінскім ВКП – пераважна з Мінскай, Гродзенскай і Віцебскай.
У Гомельскім ВКП па акульнаадукацыйных і грамадскіх дысцыплінах экзамены
здаваліся на месцы, а па спецыяльных – у Мінскім ВКП, дзе праводзілі заняткі выкладчыкі
з вучонымі ступенямі і званнямі. Тут, у Мінску ў студэнтаў прымаліся і дзяржаўныя
экзамены.
1 верасня 1968 г. Гомельскі ВКП набыў статус завочнага факультэта згодна з
пастановай праўлення Цэнтрасаюза № 27 ад 16.08.1968 г.; гэтай жа пастановай ліквідаваліся
Гомельскі і Мінскі ВКП.
У кастрычніку 1975 г. Гомельскі завочны факультэт рэарганізаваны ў філіял
Маскоўскага кааператыўнага інстытута.
Са студзеня 1980 г. па пастанове Савета Міністраў СССР № 632 ад 29.06.1979 г. на
базе Гомельскага філіяла МКІ арганізаваны Гомельскі кааператыўны інстытут Цэнтрасаюза.
У кастрычніку 2001 г. інстытут быў пераіменаваны ва установу адукацыі “Беларускі
гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”.
30 лістапада 2016 г. Пастановай Праўлення Белкаапсаюза № 310 установа адукацыі
“Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”. Быў рэарганізаваны
шляхам далучэння да яго ўстановы адукацыі “Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза ў
якасці філіяла. З 2017 г. тут адкрылася падрыхтоўка кадраў на першай ступені вышэйшай
адукацыі.
У 2017 г. да ўніверсітэта у якасці філіяла была далучана ўстанова адукацыі
“Магілёўскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза.
Зараз УА “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі” –
адзіная кааператыўная ўстанова вышэйшай адукацыі ў Беларусі.
Тут забяспечваецца падрыхтоўка кваліфікаваных спецыялістаў як для сістэмы
спажывецкай кааперацыі, так і для іншых галін нацыянальнай эканомікі.
Сёння ў структуры ўніверсітэта: Факультэт эканомікі і упраўлення, Учотнафінансавы факультэт, Камерцыйны факультэт з 13-цю кафедрамі; а таксама факультэт
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі, аддзел аспірантуры, аддзел дыстанцыйных
адукацыйных тэхналогій і інавацый, аддзел прафесіянальнай арыентацыі моладзі, аддзел
каардынацыі навуковых праектаў і праграм, аддзел міжнародных сувязей; Мінскі філіял
БГЭК ПК з кафедрай гуманітарных, агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін і філіял
“Магілёўскі гандлёвы каледж”.
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Працуюць больш за 600 чал. (без уліку філіялаў), з іх 53,8 % з вучонымі ступенямі і
званнямі – 64 доктары і кандыдаты эканамічных навук.
БГЭУ мае развітую матэрыяльна-тэхнічную базу.
Кампактна размешчаны вучэбны і спартыўны корпусы. Пяць добраўпарадкаваных
інтэрнаты поўнасцю забяспечваюць патрэбы ў жыллі навучэнцаў і супрацоўнікаў.
Адукацыйны працэс у дастатковай меры забяспечаны кампьютэрнай тэхнікай і
абсталяваннем.
Бібіятэка БГЭУ мае адзін з лепшых у Гомельскім рэгіёне фонд эканамічнай і
ўпраўленчай літаратуры, развіваецца электронная бібліятэка.
У спартыўным корпусе маецца набор неабходных спартыўных і трэнажорных залаў,
чатыры спартыўныя пляцоўкі, стадыён.
Функцыяніруе свой выдавецкі цэнтр, выпускаецца навукова-практычны журнал
«Потребительская кооперация». Выдаецца студэнцкі СМІ «Капернік». Працуе студэнцкі
клуб.
Развіваецца экспарт адукацыйных паслуг. Ва ўніверсітэце набываюць веды
замежныя грамадзяне з Таджыкістана, Туркменістана, Расіі, Украіны, Азербайджана,
Бангладеш, Турцыі, Йемена і інш.
Выкладанне вучэбных дысцыплін ажыццяўляецца на англійскай мове па праграмах
вышэйшай адукацыі 1 ступені.
З 2015 года реалізуецца поўнасцю на англійскай мове праграма практыкаарыентаванай магістратуры па спецыяльнасці 1-25 81 03 «World Economics» («Міравая
эканоміка»).
Паспяхова развіваюцца партнерскія адносіны з вучэбнымі ўстановамі Расіі, Украіны,
Малдовы, Таджыкістана, Азербайджана, Грузіі; дальняга замежжа - з вучэбнымі ўстановамі
Швецыі, Іспаніі, Балгарыі, Грэцыі, Партугаліі; у апошні час наладжаны сувязі з вучэбнымі
ўстановамі Бельгіі і Вялікабрытаніі. У БГЭУ дзейнічаюць больш 60 міжнародных дагавораў
і пагадненняў з установамі вышэйшай адукацыі 16 краін свету.
Па ініцыятыве БГЭУ у 2016 г. членамі міжнароднай грамадскай арганізацыі «Савет
дырэктароў кааператыўных вышэйшых навучальных устаноў» падпісана дэкларацыя аб
супрацоўніцтве кааператыўных вузаў дзяржаў – удзельніц СНД па стварэнню Сеткавага
ўніверсітэта «Кааперацыя», мэтай дзейнасці якога з'яўляецца фарміраванне адзінай
адукацыйнай прасторы кааператыўных вну краін - удзельніц СНД.
Універсітэт з'яўляецца актыўным партнёрам Гомельскага эканамічнага форума: на
базе ўніверсітэта рэгулярна праводзіцца Міжнародны чэмпіянат «Моладзь і
прадпрымальніцтва», штогод арганізуецца Міжнародны конкурс бізнэс-праектаў «StartUpКооперация». З 2016 года па ініцыятыве БГЭУ ў Гомельскай вобласці рэалізуецца новы
адукацыйны праект «Стартап-школа Гомель».
Сфарміраваны і развіваюцца тры навукова-педагагічныя школы, вядомыя як у
Беларусі, так ў бліжнім і ў дальнім замежжы: «Метадалогія і методыка аценкі эфектыўнасці
працы ў сферы таварнага абарачэння”; «Інтэграванне метадалогій бухгалтарскага уліку і
балансазнаўства з фінансавым менеджментам, бюджетыраваннем і кантролінгам на мікра- і
макраузроўнях»; «Даследаванне спажывецкіх уласцівасцяў, якасці, канкурэнтаздольнасці і
бяспекі нехарчовых тавараў і сыравінных матэрыялаў».
У БГЭУ ПК актыўна развіваецца дыстанцыйная форма падрыхтоўкі: на курсах
павышэння кваліфікацыі для кіраўнікоў і спецыялістаў спажывецкай кааперацыі; у
завочнай форме для I і II ступені адукацыі.
У адукацыйным працэсе ўкараняюцца інавацыйныя тэхналогіі і інтэрактыўныя
метады навучання; распрацоўваюцца электронныя вучэбна-метадычныя комплексы, якія
атрымліваюць грыф Міністэрства адукацыі.
Універсітэт актыўна праводзіць палітыку інтэгрыравання ў сусветную адукацыйную,
навуковую і культурную прастору.
Праводзіцца шэраг міжнародных навуковых мерапрыемстваў:
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- міжнародная навукова-практычная канферэнцыя для студэнтаў і навучэнцаў
«Інавацыйны патэнцыял моладзі ў сучасным свеце”;
- міжнародны форум маладых вучоных «Моладзь для навукі і інавацый: распрацоўкі
і перспектывы»;
- «Пісарэнкаўскія чытанні»;
- Міжнародны вясенні форум і інш.
Сумесна з партнёрамі ў 2016 годзе ажыццёўлены першы выпуск міжнароднага
навуковага альманаха «Global World».
Развіваецца акадэмічная мабільнасцьь студэнтаў, магістрантах, выкладчыкаў у
рамках інстытуцыянальных пагадненняў і міжнародных праектаў (ERASMUS MUNDUS,
ERASMUS+). Студэнтам прадстаўлена магчымасць пачаць міжнародную кар’еру і
атрымаць адначасова 2-4 дыпломы аб вышэйшай адукацыі: БГЭУ, еўрапейскіх
(Вялікабрытанія, Балгарыя) і расійскіх універсітэтаў (з еўрапейскім дадаткам да дыплома).
Ва універсітэце дзейнічае сістэма бесперапыннай адукацыі, у тым ліку і праграмы
дадатковай адукацыі: для пажылых людзей: Інстытут трэццяга ўзросту; для малодшых
школьнікаў: Дзіцячы лагер «КоперЛінг»; для дзяцей дашкольнага ўзросту: курсы замежных
моў.
БГЭУ і каледжы Белкаапсаюза дзейнічаюць па інтэграванай сістэме атрымання
вышэйшай адукацыі на аснове сярэдняй спецыяльнай у скарочаныя тэрміны.
Шматгадовая дзейнасць універсітэта па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў
для нацыянальнай эканомікі годна ацэньваецца дзяржавай.
БГЭУ узнагароджаны Ганаровымі граматамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у
2005 і 2014 гг.; у 2010 г. - Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
У 2018/2019 навуч.г. у Мінскім філіяле рэалізуюцца адукацыйныя праграмы
сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях: дзённая форма атрымання адукацыі
на аснове агульнай базавай адукацыі: «Камерцыйная дзейнасць (таваразнаўства)»;
«Маркетынг; «Правазнаўства»;
на аснове агульнай сярэдняй адукацыі: «Камерцыйная дзейнасць (таваразнаўства)»;
«Камерцыйная дзейнасць (эканамічная дзейнасць і паслугі)»; «Маркетынг»;
«Правазнаўства».
Завочная форма атрымання адукацыі на основе ПТА: «Камерцыйная дзейнасць
таваразнаўства)»; на аснове агульнай сярэдняй адукацыі: «Маркетынг»; «Камерцыйная
дзейнасць (таваразнаўства)»; «Камерцыйная дзейнасць (эканамічная дзейнасць і паслугі)»;
«Правазнаўства».
З 2017 г. у Мінскім філіяле УА “БГЭУ ПК” вышэйшую адукацыю атрымлівалі на I
ступені вышэйшай адукацыі на аснове сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях:
«Фінансы і крэдыт», «Менеджмент», «Маркетынг». З 2018 г. студэнты прадоўжылі
навучэнне па 2-х спецыяльнасцях у саставе 2- х груп: «Фінансы і крэдыт», «Менеджмент»
(сацыяльна-адміністрацыйны).
Ва ўніверсітэце рэалізуюцца праграмы вышэйшай адукацыі:
I ступені (с магчымасцю атрымання другой і наступнай вышэйшай адукацыі);
II ступені (магістратура практыка-арыентаваная – па 12 спецыяльнасцях
эканамічнага і кіраўніцкага профіля і навукова-арыентаваная па 7 спецыяльнасцях);
аспірантура – па 5 спецыяльнасцях з прысваеннем навуковай кваліфікацыі
«Даследчык».
Адукацыйная праграма перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія
маюць вышэйшую адукацыю, прапаноўваецца па 25 спецыяльнасцях; якія маюць сярэднюю
спецыяльную адукацыю - по 2 спецыяльнасцях.
У 2017 г. была створана кафедра гуманітарных, агульнапрафесіянальных і
спецыяльных дысцыплін. Першым загадчыкам кафедры зацверджана Кузменкова Іна
Анатольеўна, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт.
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У 2018/2019 нав.г. загадчыкам кафедры прызначана Ермаловіч Лідзія Лукінічна,
прафесар, доктар эканамічных навук. У складзе кафедры Шаўлюкоў Аляксандр Пятровіч,
прафесар, доктар эканамічных навук; Кузменкова Іна Анатольеўна, намеснік дырэктара па
вучэбна-метадычнай рабоце, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт; Язерская
Тацьцяна Аляксандраўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, кандыдат эканамічных
навук, дацэнт; Міжэвіч Вольга Міхайлаўна, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце,
кандыдат філасофскіх навук, дацэнт; Кавалёва Наталля Віктараўна, кандыдат эканамічных
навук, дацэнт; Якубенка Галіна Аляксандраўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
Байкова Іна Паўлаўна, кандыдат эканамічных навук, старшы выкладчык і інш.

СТЭНД
НАШЫ ТРАДЫЦЫІ
НАМЕСНІКІ ДЫРЭКТАРА
ПА ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОЦЕ ТЭХНІКУМА
Анісімава Таццяна Васільеўна
з 1988 па 1991
Кудраўцава Яўгенія Віктараўна
з 1991 па 1992
Гузіч Міхаіл Іванавіч
з 1992 па 1994
Еловік Алена Мацвееўна
з 1994 па 2000
Намеснік дырэктара па выхаваўчай
і інфармацыйнай рабоце каледжа
Еловік Алена Мацвееўна
з 2000 па 2006
Намеснікі дырэктара па ідэалагічнай і
інфармацыйна-выхаваўчай рабоце каледжа
Кавалеўская Наталля Мікалаеўна
з 2006 па 2011
Куцаў Аляксандр Аляксеевіч
з 2011 па 2011
Кавалеўская Наталля Мікалаеўна
з 2011 па 2016
Курыла Алена Канстанцінаўна
з 2016 па 2017
Намеснікі дырэктара
па выхаваўчай рабоце філіяла БГЭУ ПК
Міжэвіч Вольга Міхайлаўна, к.ф.н., з 2017
дацэнт
Традыцыі, якімі напаўняецца жыццё калектыва, гэта сведчанне часу і задач, што стаяць перад
навучальнай установай. “Першы” і "Апошні звонок”,
вечары пасвячэння ў навучэнцы, КВЗ, урачыстае
ўручэнне пашпартоў, камсамольскіх білетаў, дыпломаў,
святкаванне “чырвоных лісткоў календара”, удзел у дэманстрацыях і мітынгах; розныя
працоўныя справы - суботнікі, праца па некалькі тыдняў на будаўніцтве спартыўнага
комплексу, першай, другой, трэцяй чаргі інтэрната, сталовай, закладка парку імя 50-годдзя
Кастрычніка, пасадка дрэў каля кінатэатра «Камсамолец», удзел у будаўніцтве ўнівермага
«Беларусь», гасцініцы “Турыст”, дапамога кансерваваму камбінату, другім
прадпрыемствам Белкаапсаюза, выезды ў падшэфныя калгасы Міншчыны на ўборку
ўраджая, нарыхтоўка лекававай сыравіны і іншыя справы былі ў добрай традыцыі.
Многія, хто не атрымліваў дапамогі з дому, працавалі ў вячэрнюю змену на заводах,
каб паправіць сваё матэрыяльнае становішча.
З 1971 года ў перыяд летніх канікулаў пачаў дзейнічаць спартыўна-аздараўленчы
лагер, дзе навучэнцы па 4 гадзіны працавалі ў калгасе «Ждановічы», займаліся спортам,
адпачывалі, на заробленыя грошы арганізоўвалі экскурсіі па гарадах і памятных мясцінах
СССР.
У 1980 г. быў сфарміраваны студатрад «Кааператар» у колькасці 60 чалавек, які
працаваў на сельгасработах у Малдавіі.
61

Парадак у мікрараёне падтрымлівалі члены дабравольнай народнай дружыны
тэхнікума, іх налічвалася ў пэўны час да 120 чалавек.
Развіваецца навуковы і творчы патэнцыял навучэнцаў ў прадметных гуртках, у
аб’яднаннях па інтарэсах.
У 70-80-я гг. значная ўвага ўдзялялася напісанню навучэнцамі творчых работ па
грамадска-палітычнай тэматыцы. Іх аўтары былі пераможцамі ў саюзных і рэспубліканскіх
конкурсах.
Вырабы гуртка тэхнічнай творчасці экспанаваліся на ВДНГ у Маскве, не раз бралі
прызавыя месцы ў рэспубліцы.
Традыцыйнымі былі і застаюцца тыдні цыклавых дысцыплін, арганізацыя алімпіяд,
конкурсы навуковых работ, творчыя выставы, агляды мастацкай самадзейнасці.
Ужо ў першы год былі створаны танцавальны, харавы, літаратурна-драматычны
гурткі, струнны і духавы аркестры. Доўгі час духавым кіраваў навучэнец, а потым і
работнік тэхнікума Зубар Генадзь Мікітавіч.
У 1964 г. створаны эстрадны аркестр.
60-80-ыя гады знакамітыя шырокім удзелам навучэнцаў у мастацкай самадзейнасці –
часам удзельнікаў было больш за 100 чалавек. Самадзейны калектыў пастаянна выступаў на
тэхнікумаўскіх вечарах, у Белкаапсаюзе, на заводах і фабрыках, у раёнах Мінскай вобласці,
на сяброўскіх сустрэчах зу другіх рэспубліках.
“У тэхнікуме 220 удзельнікаў мастацкай самадзейнасці. Хор складае 60, ВІА – 8,
агітбрыгада – 25, калектыў народнага танца – 32, аэробіка - 80, вядучых канцэртных
праграм – 15 чалавек. Дадзена 17 канцэртаў самадзейнасці, у тым ліку ў школе-інтэрнаце,
райпо, падшэфнай воінскай часці.
Тэхнікум заняў першыя месцы ў раённых конкурсах на лепшую арганізацыю
экспедыцыі “Летапіс Вялікай Айчыннай”, на лепшую арганізацыю экспедыцыі ”Мая
Радзіма – СССР”, на лепшую арганізацыю Усесаюзнага пахода па месцах баявой і
працоўнай славы і прапаганды сярод моладзі традыцый партыі і народа, 2-е месца ў
турзлёце.
Тэхнікум трэці год утрымлівае Пераходны Чырвоны сцяг Заводскага райкома
ДТСААФ. Камсамольская арганізацыя заняла першыя месцы ў аглядзе-конкурсе на лепшую
арганізацыю месячніка спартыўнай і абаронна-масавай работы. У кожнай групе прайшлі
Ленінскія урокі. Праведзена грамадска-палітычная атэстацыя камсамольцаў – навучэнцаў
і работнікаў. Навучэнцы прынялі ўдзел у завочнай экспедыцыі «Ад з’езда да з’езду».
Дзейнічаў клуб інтэрнацыянальнай дружбы.
Навыкі грамадскай працы, самакіравання навучэнцы набывалі на факультэце
грамадскіх прафесій; на 6-ці яго аддзяленнях займалася 139 чал.
Праведзены пяты турыстычны зорны паход па месцах баявой і працоўнай славы,
ваенна-спартыўная гульня “Арлёнак”.
Адбыліся конкурсы палітычнай песні, тыдні рэвалюцыйнай, воінскай славы, ленінскі
тыдзень, месячнікі гандлёвага работніка, абаронна-масавай работы.
Дзейнічаюць лекторыі: музыкальны, прававы, медыцынскі. Арганізаваны
культпаходы ў тэатры, музеі. Па выніках года групы, заняўшыя прызавыя месцы,
заахвочаны паездкамі ў Ленінград, Маскву, Брэст і іншыя памятныя месцы нашай
Радзімы” (са справаздачы за 1985/1986 н.г.)
У 80-я гг. вялікую папулярнасць атрымаў
вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам
Я.М. Снытко. Некаторы час дзейнічаў разам з хлапечым
і жаночы састаў ансамбля з навучэнкай БушылаКостачкай. Потым яна працавала выкладчыкам
Маладзечненскага гандлёвага каледжа. Не раз ансамбль
быў лаўрэатам саюзных і рэспубліканскіх конкурсаў.
Тэхнікуму быў уручаны Пераходны Чырвоны сцяг
Цэнтрасаюза спажывецкіх таварыстваў СССР.
Адбываліся выступленні калектыва мастацкай
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самадзейнасці з канцэртамі на заводах і фабрыках, у раёнах Мінскай вобласці.
У тэхнікуме ў 70-80-я гг. праводзіліся прыёмы дэлегацый прадстаўнікоў
кааператыўных арганізацый Англіі, Швецыі, Даніі, другіх краін.
Рэгулярна арганізоўваліся сустрэчы з замежнымі кааператарамі, якія вучыліся ў
Савецкім Саюзе і Мінску, напрыклад, фестываль інтэрнацыянальнай дружбы з маладымі
кааператарамі свету, на якім ў тэхнікуме сабраліся будучыя кааператары з 78 краін: Англіі,
Японіі, Венесуэлы, Германіі, Аўстрыі, Інданэзіі, Польшчы, Балгарыі і г.д.
Практыкаваліся вечары, класныя мерапрыемствы з удзелам іншаземцаў - студэнтаў
педфака Маскоўскага кааператыўнага інстытута, што праходзілі ў тэхнікуме педагагічную
практыку.
Удзялялася ўвага рабоце прадметных гурткоў. Адбываліся канферэнцыі, вечарысправаздачы.
Удзельнікі літаратурнага гуртка вялі перапіску з
пісьменнікамі, паэтамі, знакамітымі асобамі. Іх звалі для
выступленняў перад калектывам.
У жыцці тэхнікума быў эпізод, які яскрава характэрызуе
той час. Члены літаратурнага гуртка пад кіраўніцтвам Юфы
(Коласавай) А.Д. вялі перапіску з пісьменнікам Гарбукам В.С.“беларускім Мікалаем Астроўскім”.
У 1962 годзе група навучэнцаў з выкладчыкам Давыдавай
А.М. ездзіла к Гарбуку В.С. ў Пяцігорск, дзе ён праходзіў
доўгатэрміновае лячэнне. Для атрымання дазволу на паездку
камітэт камсамола тэхнікума звярнуўся ў праўленне
Белкаапсаюза з заявай, і дазвол быў атрыманы ў афіцыйным
парадку. Акцябрына Дзмітраўна не змагла ехаць з гурткоўцамі зза хваробы мужа.
Усе навучэнцы выпісвалі газеты і журналы. Вялікую ролю ў жыцці тэхнікума
адыгравала насценная пячаць: газеты «Кааператар», «Мятла», «Калючка», літаратурныя
«Творчасць маладых», «Дружба народаў» (на нямецкай і англійскай мовах), «Спорт»,
фотагазета. Цікавымі і жаданымі былі выпускі радыёгазеты.
У тэхнікуме выступалі многія дзеячы навукі і культуры Беларусі і Савецкага Саюза,
Героі Савецкага Саюза, Героі Сацыялістычнай працы, кіраўнікі рэспубліканскіх і раённых
ведамстваў, знакамітыя спартсмены.
Частымі былі экскурсіі навучэнцаў і работнікаў па гарадах і памятных мясцінах
Савецкага Саюза. І зараз гэта традыцыя адраджаецца.
Доўгі час дзейснай школай грамадскай актыўнасці з’яўлялася вучоба навучэнцаў на
факультэце грамадскіх прафесій, з аддзяленнямі афарміцеляў, арганізатараў культмасавых
мерапрыемстваў, маладога лектара-прапагандыста, палітінфарматара, фотарэпарцёра,
камсамольскага і прафсаюзнага актыву, грамадскіх інспектароў гандлю, грамадскіх суддзяў
па відах спорту і інш.
Сустрэчы з практычнымі работнікамі сістэмы спажыўкааперацыі, экскурсіі на
прадпрыемствы, у музеі і тэатры, наведванне лекторыяў, дабрачынная дзейнасць, розныя
акцыі - гэта не толькі прыкметы часу, але і эфектыўны сродак выхавання асобы з актыўнай
грамадзянскай пазіцыяй.
ТРАДЫЦЫЙНЫМ З’ЯЎЛЯЕЦЦА САМАКІРАВАНН і АКТЫЎНАЯ РАБОТА
ГРАМАДСКІХ ФАРМІРАВАННЯЎ.
Заўсёды вялікую ролю ў станаўленні спецыяліста і грамадзяніна адыгрывала работа
навучэнцаў у грамадскіх арганізацыях.
Дзейнічалі грамадскія арганізацыі навучэнцаў: камсамольская, прафсаюзная,
студсавет, якія працавалі пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі тэхнікума.
У 1970 г. камітэту камсамола тэхнікума былі прыданы правы райкама камсамола,
што дазваляла на месцы прымаць навучэнцаў у камсамол, аператыўна рашаць многія
арганізацыйныя пытанні.
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Была ўведзена пасада вызваленага сакратара камітэта камсамола. У розныя часы
камсамольскую арганізацыю навучэнцаў узначальвалі Карпусенка Ірына Дзмітрыеўна
(1965-1966), Салаў Анатоль Пятровіч (1969-1971), Петралай Паліна Пятроўна (1973-?),
Арцямкоў Уладзімір Леанідавіч (1979-1981), Ляшок Уладзімір Аляксандравіч (1981-1982),
Мінкевіч Святлана Мікалаеўна (к/а вучылішча (1986-1991),
З 1992 года, пасля распаду СССР, сталі фарміравацца рэспубліканскія грамадскія
арганізацыі.
Старшыні прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў да 2006 года былі вызваленымі
работнікамі: Казакова Кацярына, Рачок (Еловік) Алена Мацвееўна (1977-1986), Пацееў
Аляксандр Мікалаевіч (1986-1989), наш выпускнік Калтовіч Уладзімір (зараз Міністр
антыманапольнага рэгулявання і гандлю) (1989-1991), Цясленка Юрый (1991-1996),
Лембовіч Ірына (1996-2000), Кудзелка Ганна (2000-2002).
Сярко Максім (2002-2005) кіраваў прафсаюзам навучэнцаў ужо на грамадскіх
пачатках. Яго змяніў Балтуцкі Цімафей (2005-2006), затым Паляшчук Марыя
Канстанцінаўна (2006-2010). З 2010 года прафсаюз навучэнцаў узначальвае выкладчык
Сакерына Алеся Уладзіміраўна.
Пераемнікам камсамола – першаснай арганізацыяй ГА “БПСМ”-“БРСМ” кіравалі ў
свой час і навучэнцы, і работнікі, у тым ліку Снігір Іна, Аўчарэнка Наталля, Маркелава
Ірына, Козел Таццяна, Лапцік Марына, Масалбасава Ганна, Сідорчанка Алена, Ляпеша
Вольга. Зараз першасную арганізацыю навучэнцаў Беларускага рэспубліканскага саюза
моладзі ўзначальвае выкладчык Балуш А.С.
Значны ўклад у развіццё навучальнай установы, станаўлення і згуртавання яго
калектыву зрабілі ў свой час ПАРТЫЙНАЯ І ПРАФСАЮЗНАЯ АРГАНІЗАЦЫІ
РАБОТНІКАЎ. У розныя часы партыйную арганізацыю ўзначальвалі Красій Б.І., Вотчанка
Ф.А., Шлапок М.М., Захараў А.Ц., Філіповіч В.Р., Шыкула А.М., Вінакурава Т.Ф., Сакалова
А.Ф. Апошнім сакратаром партарганізацыі ВВК “ПТВ-тэхнікум” была Арэшка А.А.
Старшынямі мясцкама (прафкама) былі Юшко М.А., Мельнікаў Б.М., Кудраўцава
А.Ф., Шчуцкі А.А., Пяцко Н.Н., Анісімава Т.В., Шыкула А.М., Філіповіч В.Р., Лукашэнка
Н.Г., Гузіч М.І., Зубар А.М., Красантовіч Т.І., Арэшка А.А., Пархоменка Г.К., Навумчанка
М.А., Еловік А.М., Таміла С.В., Хлебародава А.П., Кавалеўская Н.М., Улезла А.С., Аверына
Ю.А., Забеліна А.А., Машковіч Т.В. Зараз прафсаюзнай організацыяй работнікаў кіруе
Сапега І.Я.
У філіяле актыўна працуюць таксама: пярвічныя арганізацыі РГА “Белая Русь”
(сакратар Кавалеўская Н.М.) - з 2008 г. Беларускага Саюза жанчын (сакратар Міжэвіч
В.М.), валанцёрскі атрад “Адкрытае сэрца”, Маладзёжны атрад аховы правапарадку,
актывісты Фонда міра, Чырвонага крыжа, іншых грамадскіх аб’яднанняў.
Раённую арганізацыю Заводскага раёна ГА “Беларускі фонд міру” ўзначальвае
Лагунова Г.М., узнагароджаная ў 2016 г. медалём “Заслужаны міратворца”.
Навыкі самакіравання і адказных паводзінаў навучэнцы набываюць таксама ў савеце
навучэнцаў, камісіі па сацыяльнай абароне навучэнцаў, саветах інтэрнатаў, у разнастайных
акцыях і праектах.
СПАРТЫЎНАЕ ЖЫЦЦЁ
КІРАЎНІКІ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ
Арцёмаў Анатоль Іванавіч
1957
Несцярэнка Мікалай Уладзіміравіч
з 1957 па 1965
Васіленка Зінаіда Уладзіміраўна
з 1965 па 1991
Шчуцкі Аляксандр Аляксандравіч (СПТВ) з 1976 па 1991
Шчуцкі Аляксандр Аляксандравіч
з 1991 па 2005
Дорахаў Ігар Анатольевіч
з 2005 па 2012
Турлай Васіль Уладзіміравіч
з 2012 па 2014
Мурсалава Таццяна Юр'еўна
з 2014 па 2016
Сапега Ігар Яўгеньевіч
з 2016
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На працягу ўсіх гадоў тэхнікум і вучылішча былі мацнейшымі спартыўнымі
калектывамі ў сістэме Белкаапсаюза і Цэнтрасаюза (Цэнтральнага саюза спажывецкіх
таварыстваў СССР).
Ужо ў першы год былі набыты лыжы, настольны тэніс, гімнастычны,
лёгкаатлетычны інвентар, веласіпеды, матацыклы. І на спаборніцтвах на першынство
рэспублікі па лыжах сярод навучальных устаноў Белкаапсаюза каманда тэхнікума заняла
першае месца, атрымала Ганаровы прыз БКС.
Каманды лыжнікаў, веласіпедыстаў, валейбалістаў займалі першыя месцы сярод
навучальных устаноў Белкаапсаюза і на першынстве СССР. ! 60-я гады 10 навучэнцаў
з’яўляліся членамі зборнай каманды рэспубліканскага ЦС ДССТ «Ураджай» па веласіпеду,
валейболу, лыжах.
24-28 мая 1962 група навучэнцаў – спартсменаў і ўдзельнікаў мастацкай
самадзейнасці, а таксама дырэктар Давыдаў А.А., выкладчыкі Вотчанка Ф.А. – сакратар
партарганізацыі, Васіленка З.У. – сакратар камсамольскай арганізацыі, Кудраўцава А.Ф,
Шлопак М.М. упершыню паехалі ў Вільнюскі кааператыўны тэхнікум на фестываль
дружбы.
Такія фестывалі потым штогод праводзіліся на базе Мінскага, Вільнюскага,
Рыжскага, Талінскага, Кіеўскага, Кішынёўскага, Адэскага і другіх кааператыўных
тэхнікумаў.
У 1963 г. навучэнцы Ільюцік Галіне прысвоена Ганаровае званне «Майстар спорту
СССР» па веласпорту.
Штогод праводзіліся занальныя Усесаюзныя спартакіяды. Спартсмены тэхнікума
ездзілі ў розныя рэспублікі Савецкага Саюза і прымалі да сябе спартсменаў другіх
рэспублік. Каманда тэхнікума на чале са Шчуцкім А.А. ездзіла на першынство Цэнтрасаюза
па лыжных гонках нават на Валдай і заняла там сярод паўсотні каманд пачэснае 8 месца.
Пастаянна вялася падрыхтоўка навучэнцаў да грамадскай, арганізатарскай работы. У
справаздачы за 1965 г. указваецца, што 28 навучэнцаў – слухачоў факультэта грамадскіх
прафесій атрымалі званне інструктароў вытворчай
гімнастыкі.
Штогод
рыхтавалі
суддзяў па відах спорта.
Вялікай падзеяй для навучэнцаў і для раёна, горада было адкрыццё ў студзені 1973
года спартыўнага комлекса. На гэтым свяце прысутнічаў шматразовы алімпійскі чэмпіён
Аляксандр Мядзведзь.
Заўсёды вялася аздараўленчая работа. Праводзілася вытворчая гімнастыка, лячэбная
фізкультура, лыжныя і веласіпедныя прагулкі ў выхадныя дні пад кіраўніцтвам фізоргаў
вучэбныў груп.
У лепшых спартыўных традыцыях былі “Зорныя паходы” па месцах баявой і
працоўнай славы савецкага народа, калі навучэнцы на лыжах праходзілі да сотні кіламетраў,
праводзілі мітынгі, на якіх прысутнічалі ветэраны, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны.
Дзейнасць Клуба выхаднога дня, турзлёты, кросы, арганізацыя спартакіяд на базе
тэхнікума, каледжа паміж вучэбнымі ўстановамі спажывецкай кааперацыі СССР, Беларусі,
горада Мінска і Заводскага раёна – гэта традыцыйныя штогадовыя мерапрыемствы. Многа
зроблена выкладчыкамі фізкультуры і кіраўнікамі фізвыхавання па развіццю асобных відаў
спорта.
Тысячы навучэнцаў навучыліся плаваць на ўроках па плаванню ў басейнах гарада.
Зараз у філіяле аднаўляецца і ствараецца новая спартыўна-аздараўленчая база,
абсталяваны дзве трэнажорныя залы. Прадастаўляюцца платныя паслугі.
Як у былыя гады, на базе філіяла праводяцца таварыстскія сустрэчы са спартсменамі
другіх навучальных устаноў, спартакіяды, турысцкія злёты, паходы выхадного дня і многія
іншыя спартыўныя мерапрыемствы як для навучэнцаў, так і супрацоўнікаў філіяла,
арганізацый і ўстаноў спажывецкай кааперацыі і Заводскага раёна.
Навучэнка Ханецкая Анастасія - чэмпіён рэспублікі па настольнаму тэнісу,
пераможца многіх турніраў.
Аматары спорту ўдзельнічаюць у раённых і гарадскіх спартыўных святах “Мінская
лыжня”, “Мінскі марафон” і інш.
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У круглагадавой спартакіядзе калектываў фізічнай культуры арганізацый,
прадпрыемстваў, студэнцкай і вучнёўскай моладзі Заводскага раёна горада Мінска філіял
заўсёды займае прызавыя і першыя месцы, у тым ліку 1-е месца 2 гады запар - па выніках
2016 і 2017 гадоў.
Фізкультурна-аздараўленчае абслугоўванне забяспечваюць спартыўная зала і две
трэнажорныя залы на 90, 15 і 20 месцаў.
СТЭНД
ПАДРАЗДЗЯЛЕННІ І СЛУЖБЫ ФІЛІЯЛА
АДДЗЕЛ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
Адукацыйны, выхаваўчы і вытворчы працэсы
немагчымыя без выкарыстання тэхнічных сродкаў. Вучэбны
прадмет “Аргтэхніка” быў у ліку абавязковых. З 1958 па 1971
г. лабарантам кабінета аргтэхнікі працуе Нахайка В.У.
У 70-я гады ў быт уваходзіць электроніка, мяняюцца
тэхнічныя сродкі. Першым спецыялістам вылічальнай тэхнікі ў
нас можна назваць Камісарава Эдуарда Сцяпанавіча,
выкладчыка матэматыкі, аўтара падручніка для кааператыўных
тэхнікумаў СССР “Техника вычислений и механизация
вычислительных работ», які вытрымаў 2 выданні – 1974 і 1980
гг.
У канцы 80-х гг. ва ўжытак уваходзяць персанальныя
ЭВМ. З 1987 г. у тэхнікуме пачынаецца вывучэнне асноў
праграмавання на мовах BASIC (бейсік) і Fortran (фартран).
У 1991 г. набыты ў Калінінградзе і наладжаны
дысплейны клас-комплекс. Праведзены першыя заняткі груп
дзённага
і
завочнага
аддзяленняў
па
машыннаму
праграмаванню.
З’яўляюцца першыя камп’ютары, якія хутка замянілі ў
справаводстве пішучыя машынкі і рататары (прыборы для
размнажэння напячатанага на “васкоўцы” тэкста); у тэхнічных
сродках навучання – дыяпраектары, эпідыяскопы і кінаўстаноўкі, у афармленні - мастакоў.
Апошнім кінамеханікам тэхнікума быў Траццякоў А.І., апошнім мастаком – Балабаеў В.А.
Пачынаюць актыўна выкарыстоўвацца інфармацыйныя тэхналогіі. З’явіліся пасады
аператара размнажальнай і капіравальнай тэхнікі, інжынера-праграміста. З 1.09.1992 па
31.10.1998 г. ім працуе Сяргеенка Т.П. У 2001 г. арганізавана лабараторыя інфармацыйных
тэхналогій, яе загадчыкам была прызначана Толкач М.М.
У 2007 г. з дапамогай Цімашэнкі М.У., кіраўніка інфармацыйна-вылічальнага центра
Белкаапсаюза, затым Пятроўскага С.І. пачынае фарміравацца сайт каледжа, які паступова
ўдасканальваецца.
Імкліва павялічваецца колькасць камп’ютараў, якія патрэбна набываць,
абслугоўваць, а таксама забяспечваць супрацоўнікам выкарыстанне інфармацыйных
тэхналогій у выкладчыцкай, выхаваўчай дзейнасці; афармляць прафарыентацыйныя,
прэзентацыйныя матэрыялы, подтрымліваць сайт, электронную пошту, on-line-сувязь і
рознае электроннае абсталяванне; для супрацоўнікаў каледжа вырабляць бэйджы, пропускі,
выконваць мноства іншых спраў, якія выклікала развіццё інфармацыйных тэхналогій.
У маі 2010 г. ствараецца вучэбна-вылічальны цэнтр, з 01.06.2010 г. яго начальнікам
прызначана Лысак Валянціна Міхайлаўна. У яго складзе лабарант Ярыгін У.А., інжынерпраграміст Гулін С.Б. Потым на пасады інжынераў-праграмістаў прыйшлі выпускнікі БГЭУ
ПК Хільчанка Яўген і Кулік Юрый.
З лістапада 2012 г. ВВЦ рэарганізаваны ў аддзел інфармацыйных тэхналогій. У маі
2016 г. яго ўзначаліў Нікановіч Павел Іванавіч. У штаце аддзела інжынер-праграміст
Літоўчанка Ігар Алегавіч, інжынер-электронік Хайкоў Вячаслаў Пятровіч, аператар
капіравальных машын і размнажальнай тэхнікі, аператар ЭВМ, лабарант.
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Зараз намаганнямі работнікаў АІТ якасна працуюць сістэма кругласутачнага
назірання, лічбавае обсталяванне канферэнц-залы, лабараторыі-кабінета нехарчовых
тавараў, іншых кабінетаў і аб’ектаў; у адукацыйным працэсе актыўна выкарыстоўваюцца
інфармацыйныя тэхналогіі; стварае адзіную інфармацыйную прастору выкарыстанне
комплексна-інфармацыйнай сістэмы “1С: КолледжПРОФ”.
САЦЫЯЛЬНА-ПЕДАГАГІЧНАЯ І ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА дзейнічае з 2001
года. Яе арганізатарамі былі педагог сацыяльны Капленка Сяргей Сяргеевіч і педагогпсіхолаг Кушнарова Таццяна Аляксееўна. Педагогамі сацыяльнымі таксама працавалі
Еловік Алена Мацвееўна, Лакішык Ірына Аляксандраўна, Зублеўская Аляксандра Юр’еўна,
Маслава Кацярына Паўлаўна, Кульша Аляксандра Васільеўна, Мацюшэнка Васіль
Уладзіміравіч, Агафонаў Арцём Сяргеевіч. Зараз вырашае праблемы сацыяльнай адаптацыі
навучэнцаў Казакевіч Любоў Юр’еўна.
З 2005 г. аказвае навучэнцам кваліфікаваную псіхалагічную дапамогу Шаўцова Юлія
Анатольеўна.
Выхаванцы дзіцячых дамоў і сіроты ў савецкі час былі на дзяржаўным забеспячэнні.
Ім, а таксама хворым, малазабяспечаным навучэнцам аказвалася матэрыяльная дапамога,
выдзяляліся пуцёўкі ў санаторыі і дамы адпачынку бясплатна. Давалі талоны на
харчаванне.
І зараз тыя, хто мае матрэбу ў матэрыяльнай дапамозе, падтрымліваюцца праз
камітэт прафсаюза навучэнцаў; навучэнцам прадастаўляюцца пуцёўкі на лячэнне.
Спецыялісты СППС накіроўваюць свае намаганні на адаптацыю навучэнцаў ў новых
для іх абставінах, аказваюць дзейсную сацыяльна-псіхалагічную дапамогу навучэнцам,
выхавальнікам, куратарам і выкладчыкам; праводзяць сістэматычную прафілактычную
работу па прадухіленню супрацьпраўных учынкаў навучэнцаў, рыхтуюць іх да выканання
будучых прафесійных абавязкаў і сямейнага жыцця, праводзяць мерапрыемствы па
развіццю кожнага навучэнца як асобы.
САКРАТАРЫ, ДЫСПЕТЧАРЫ ЗАЎСЁДЫ БЫЛІ ВАЖНЫМ ЗВЯНОМ
АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ.
У прыёмнай дырэктара да нядаўняга часу працавала сакратар-машыністка. Першым
сакратаром-машыністкай была Салаўёва Т. М. Адным з першых сакратароў-дыспетчараў
вучэбнай часткі працавала Харытановіч З.К. Многа гадоў адпрацавалі ў тэхнікуме
Міхаленка Марыя Раманаўна, Ягорава Марыя Васільеўна, Браслаўская Рэгіна Іванаўна,
Кавалёва Ларыса Ануфрыеўна, якія былі сапраўднымі прафесіяналамі, прыкладам
адданасці сваёй справе і калектыву.
З 2009 г. пасада сакратара-машыністкі стала іменавацца “сакратар прыёмнай
кіраўніка”.
ЛАБАРАНТЫ да ўсеагульнай камп’ютарызацыі забяспечвалі вучэбны працэс,
цыклавыя камісіі, вучэбныя кабінеты, асобных выкладчыкаў і розныя мерапрыемствы
пячатнымі матэрыяламі, выдавалі навучэнцам метадычныя матэрыялы, наглядныя
дапаможнікі і інш.
Больш за 40 гадоў працавалі лабарантамі Якубоўская Святлана Іванаўна, Мазурава
Таццяна Валянцінаўна, Кандрацьева Валянціна Андрэеўна. Зараз колькасць лабарантаў
скарацілася, іх асобныя функцыі выконваюць супрацоўнікі аддзела інфармацыйных
тэхналогій.
КАДРАВАЯ І АРХІЎНАЯ СЛУЖБЫ забяспечваюць афармленне неабходнай
дакументацыі з працуючымі, захаванасць дакументаў навучальнай установы на
ўстаноўлены заканадаўствам час.
30 гадоў, з 1987 па 2007 г. вяла кадравую справу Саўчанка Л.Д. Больш чвэрці века
працавала архіварыусам наша выпускніца-выдатніца Чынчук А. А.
З 2005 узнікла ЮРЫДЫЧНАЯ СЛУЖБА, першым вядучым юрысконсультам быў
Чарноў Б. В.; з 2010 па 2017 г. юрыдычныя пытанні вырашаў Танковіч С. П.
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СКАРБНІЦА ВЕДАЎ - БІБЛІЯТЭКА
Найважнейшае структурнае падраздзяленне філіяла, што ажыццяўляе інфармацыйнае
забеспячэнне адукацыйнага працэсу, выконвае важную выхаваўчую функцыю.
ЗАГАДЧЫКІ БІБЛІЯТЭКІ
Комлева Лідзія Іосіфаўна
з 1957 па 1975
Кавалёва Галіна Іванаўна
з 1975 па 2007
Панчанка Таццяна Аляксандраўна
з 2007 па 2012
Мялешкіна Наталля Мікалаеўна
з 2012
Працуе бібліятэка з дня заснавання навучальнай установы. Ужо ў 1957 г. налічвалася
18 тыс. 600 экз. падручнікаў і мастацкай літаратуры. Камплектаваўся бібліятэчны фонд праз
Упраўленне кадраў і навучальных устаноў Цэнтрасаюза, мясцовыя кааператыўныя
арганізацыі і магазіны кнігагандлю. Папоўнілася бібліятэка ў першы год і літаратурай,
перададзенай з ліквідаванага Мінскага вучэбна-курсавога камбіната Белкаапсаюза.
У першыя гады не было чытальнай залы, што дастаўляла вялікую нязручнасць
навучэнцам. У бібліятэкараў многа часу адымала работа з кнігамі для завочнікаў. Трэба
было не толькі сфарміраваць, але і праз почту адаслаць кожнаму навучэнцу поўны
камплект падручнікаў, метадычных дапаможнікаў на кожны сяместр.
Бібліятэка заўсёды была не толькі адукацыйна-інформацыйным цэнтрам, але і
цэнтрам прапаганды твораў савецкіх і зарубежных пісьменнікаў, далучэння чытачоў да
здабыткаў нацыянальнай і міравой культуры, актыўна супрацоўнічала з Нацыянальнымі
музеямі Я.Коласа, Я.Купалы, М.Багдановіча.
Адбываліся незабыўныя сустрэчы са знакамітымі асобамі: пісьменнікамі, паэтамі,
артыстамі, музыкантамі, сярод якіх былі Рыма Казакова, Уладзімір Конкін, Міхаіл
Казакоў, Алег Ойстрах, Алесь Адамовіч, Сяргей Панізнік, Сяргей Грахоўскі, Барыс
Аўрамчык, Станіслаў Шушкевіч, Кастусь Цвірко, Віталь Вольскі, Алег Ставер, Эдуард
Ханок, Яўгенія Янішчыц, Героі Савецкага Саюза А.Г. Мазаник, М.Б. Осіпава, Г.В. Ксяндзоў,
П.А. Дудчанка. Выступала ў канцы 90-х у тэхнікуме Святлана Алексіевіч - зараз лаўрэат
Нобелеўскай прэміі і многія іншыя. Такія сустрэчы рыхтаваліся праз таварыства “Веды”,
Саюз пісьменнікаў, выдавецтва «Беларусь», Савет ветэранаў, таварыства кнігалюбаў,
членамі якога былі і навучэнцы, і выкладчыкі.
Вынікі работы бібліятэкі падводзіліся на штогадовых канферэнцыях абароны
чытальніцкага інтарэсу.
Новы час запатрабаваў новага зместу работы бібліятэкі. Развіваецца электронны
фонд бібліятэкі: каталог, які налічвае больш за 21 тыс. электронных бібліяграфічных
запісаў; электронныя сродкі навучання на кампакт-дысках; фонд выданняў ў электронным
фармаце; паўнатэкставыя кніжныя рэсурсы выкладчыкаў ўніверсітэта. Адбываецца
аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў. Для інфармавання навучэнцаў і выкладчыкаў аб
новых поступленнях створаны электронны “Бюлетэнь новых паступленняў”. Больш за 67
тысяч экзэмпляраў кніг налічвае бібліятэка зараз на традыцыйных бумажных носьбітах.
Арганізуюцца выставы, праводзяцца сустрэчы з аўтарамі падручнікаў, паэтамі,
пісьменнікамі, літаратурныя гадзіны, тэматычныя гутаркі.
Чытальная зала на 24 пасадачныя месцы абсталявана 7 кампьютарамі з выхадам у
інтэрнэт.
Бібліятэкай аказваюцца платныя паслугі.
Бібліятэкарамі ў розны час працавалі: Рачок З.Г., Брэмшмідт Н.А, Ляльчук Г.З.,
Яцкевіч В.І., Канановіч Р.П., Дубініна Ф.С., Буняк Н.А., Папова Т.М., Сямёнава В.У. і інш.
48 гадоў аддала бібліятэчнай справе Грыбоўская Браніcлава Уладзіміраўна.
Загадчыцай бібліятэкі 32 гады працавала Галіна Іванаўна Кавалёва.
З 1989 г., 30 гадоў, працуе бібліятэкарам Янкавец Тамара Аляксандраўна.
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БУХГАЛТЭРЫЯ
Важным звяном нашай установы адукацыі з’яўляецца бухгалтэрыя. Яна заўсёды ў
поўнай меры забяспечвала фінансава-гаспадарчую дзейнасць, спрыяла вучэбнавыхаваўчаму працэсу, умацаванню матэрыяльнай базы і развіццю каледжа, філіяла.
З пачатку існавання ўстановы адукацыі бухгалтэрыя вялася з дапамогай лічыльнікаў.
У 60-я гады з’явіліся табулятары, арыфмометры, затым калькулятары, якія поўнасцю
замянілі лічыльнікі.
З увядзеннем у 90-я гады платнага навучання ўзрос аб’ём работы.
У 1996 годзе для бухгалтэрыі быў набыты персанальны камп’ютар, і наш тэхнікум
першым сярод навучальных устаноў сістэмы спажыўкааперацыі ўкараніў праграму АРМбухгалтара.
У 2001 годзе ўведзена пасада эканаміста. З 2009 года выкарыстоўваецца праграмнае
забяспечанне ”1С: бухгалтэрыя 7, 8”.
Бухгалтарская служба імкнецца спрасціць для навучэнцаў працэдуру платы за
навучанне, яна ажыццяўляецца ў любым аддзяленні банка праз АРІП (адзіная разліковая і
інфармацыйная прастора).
З 2011 г. каледж ажыццяўляе безнаяўны разлік пры выплаце зарплаты
супрацоўнікам.
ГАЛОЎНЫЯ БУХГАЛТАРЫ
Чусава Любоў Аляксандраўна (ст. бухг.)
з 8.09.1957 па 1961
Лелонг Ніна Пятроўна (ст.бухг.)
з 1961 па 1971
Чарнова Галіна Мікітаўна (вучылішча)
з 1976 па 1988
Кароткіх Ганна Цімафееўна
з 1971 па 1988
Міроненка Тамара Дзмітраўна
з 1988 па 1993
Варанцова Тамара Уладзіміраўна
з 1993 па 2013
Янкоўскі Альфрэд Вячаслававіч
з 2013 па 2015
Звяровіч Таццяна Іванаўна
з 2015 па 2016
Яфіменка Іна Аляксандраўна
з 2017 г.
Больш за 30 гадоў працавала ў нас Таццяна Іванаўна Звяровіч – галоўным
бухгалтарам вучылішча, намеснікам бухгалтара, галоўным бухгалтарам каледжа. У 2016
годзе яна ўзнагароджана нагрудным знакам “Выдатнік спажывецкай кааперацыі”.
Бухгалтарамі ў розны час працавалі Добрагост Д.П., Крэпская Л.А. Назарэнка Г. І.,
Чарнова Г.Н., Кошаль А.Я., Верына Н.В., Паціюк С.В. і інш. Зараз бухгалтарскую справу
вядуць Яфіменка І.А., Сцёпіна І.В., Кароткіх Г.М. Галіна Мікалаеўна Кароткіх, наша
выпускніца, працуе у нас з 1991 года, больша за чвэрць века; у 2016 г. яна ўзнагароджана
Ганаровай граматай Белкаапсаюза.
СТЭНД
НАШ БЫТ
Поспех вучэбна-выхаваўчага працэс ў вялікай ступені залежыць ад дзейнасці
тэхнічных службаў.
Добрасумленнасцю вызначалася праца загадчыкаў гаспадарак і інтэрнатаў,
камендантаў, вахцёраў, касцялянш, сторажаў, дворнікаў і прыбіральшчыц, усіх тэхнічных
работнікаў, якія заўсёды падтрымлівалі ў вучэбным корпусе, у інтэрнатах парадак і
чысціню, праводзілі рамонт і абсталяванне будынкаў, лабараторый і кабінетаў,
добраўпарадкаванне тэрыторыі.
Тэхнікум у першыя гады ўжо меў сталярную майстэрню і майстэрню для
прасцейшых санітарна-тэхнічных работ. У першы год у тэхнікуме налічвалася 20
работнікаў абслуговага персаналу.
У вучэбным корпусе першай прыбіральшчыцай, прызначанай загадам, была
Вайновіч Алена Іванаўна з акладам у 300 рублёў. Першай гардэробшчыцай - Стэльмах
Ганна Максімаўна. Дворнікамі - Шышко Г.Я., Савіцкі А.П.
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Першым шафёрам у тэхнікуме быў Івончык Г.А., які на машыне ГАЗ-51 абслугоўваў
гаспадарку тэхнікума, вазіў навучэнцаў у калгас, на экскурсіі ў другія гарады, удзельнікаў
мастацкай самадзейнасці на канцэрты і г.д.
НАМЕСНІКІ ДЫРЭКТАРА
ПА АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ГАСПАДАРЧАЙ
РАБОЦЕ
Уладзісенка Іван Іосіфавіч
з 1957 па 1959
Красій Барыс Ігнацьевіч
з 1959 па 1968
Ракусевіч Васіль Васільевіч
з 1969 па 1971
Лапшоў Іван Сяргеевіч
з 1971 па 1971
Красій Барыс Ігнацьевіч
з 1971 па 1973
Алфёраў Мікалай Карпавіч
з 1973 па 1974
Бяссонаў Пётр Віктаравіч
з 1974 па 1976
Бабук Фёдар Іванавіч
з 1976 па 1988
Снытко Яўген Мікалаевіч
з 1988 па 2003
Лагунова Галіна Мікалаеўна
з 2003 па 2012
Байкова Святлана Валер’еўна
з 2012 па 2013
Поддубоцкая Марына Мікалаеўна з 2013 па 2014
Спаткай Леанід Уладзіміравіч
з 2015 па 2015
Стоўба Андрэй Анатольевіч
з 2016 па 2016
Арцем’еў Юрый Аляксандравіч
з 2017 па 2017
Ежаль Георгій Валянцінавіч
з 2018 па 2018
Шуша Дзмітрый Генрыхавіч
з 2018 па 2018
Лацецкі Аляксей Сяргеевіч в.а.
з 2018
Многа гадоў самааддана працавалі тэхнічныя работнікі
Сухаржэўская Аляксандра Рыгораўна (знакамітая баба Шура), Хітрына Зінаіда Еўстафаўна,
Чурносава Варвара Спірыдонаўна, Кошэль Ала Яўгенаўна, Дайнека Марыя Антонаўна,
Курыльчык Фёдар Фролавіч і інш. Больша за 10 гадоў працуюць тэхнічным работнікі
Астрэйка І.В., Кандыбовіч А.С., Русак Н.І., Шостак М.З. З 2005 да канца 2018 года
добрасумленна працаваў рабочым па комплекснаму абслугоўванню і рамонту будынкаў і
збудаванняў Масленікаў А.А. З 2004 г. цеплатэхнікам працуе Нікіфараў А.П.
З верасня 1957 г. загадчыкамі гаспадаркі, камендатамі тэхнікума працавалі Пашкова
З.Дз., Астапчык Р.М, Чарнова В.І., Сарока Р.І., Андруковіч Р.Я., Корж М.А., Ульчыц Д.У.,
Макуціна В.П., Багатыркова С.А.
З 1988 года, больш за 30 гадоў камендантам, сапраўднай гаспадыняй вучэбнага
корпусу з’яўляецца Цітавец Лілія Мікалаеўна, узнагароджаная медаллю мацярынства
(выхавала 7 дзяцей), нагрудным знакам “30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай
кааперацыі Беларусі”. Дзякуючы яе намаганням, умеламу кіраўніцтву тэхнічным
персаналам, адказнасці і працавітасці тут заўсёды чысціня і парадак.
Адказна адносяцца да сваіх абавязкаў інжынер па ахове працы, інжынер-энергетык,
паспартыст.
ІНТЭРНАТ
У 1955 годзе пачалося і адначасова з вучэбным корпусам вялося будаўніцтва
інтэрната на 400 койка-месцаў.
У першым навучальным годзе навучэнцам пад інтэрнат былі адведзены аудыторыі. У
наступным годзе ў сувязі з павелічэннем вучэбных груп інтэрнат ў вучэбным корпусе быў
ліквідаваны і навучэнцы некаторы час жылі на кватэрах.
Ім плацілі кватэрныя грошы і забяспечвалі пасцельнай бялізнай. Усе марылі пра
добраўпарадкаванае жыллё.
1 кастрычніка 1959 года дзверы пабудаванага інтэрната былі адчынены. У цокальным
памяшканні інтэрната размясцілася сталовая на 80 пасадачных месцаў.
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Дзейнічалі вучэбны кніжны магазін, кіёск “Школьныя тавары”, майстэрня для
рамонту абутку, цырульня. На кожны пакой выдаваўся камплект мэблі, пасцельных рэчаў,
іншага абсталявання, пералік якога змяшчаўся ў пакоі на бачным месцы. Працавалі гурткі
кройкі і шыцця, мастацкай самадзейнасці, “Гаспадынька”. У спартыўным пакоі
інтэрната ў вольны час займаліся аматары спорт у (Паводле справаздачы за 1960 г.).
Колькасць навучэнцаў павялічвалася, і месца для пражывання не хапала.
У сакавіку 1972 года была здадзена другая чарга інтэрната на 250 койка-месцаў.
У 1975 годзе пачала будавацца, а ў лютым 1978 года прыняла навучэнцаў прыбудова
са сталовай на 100 пасадачных месцаў і інтэрнатам № 3 на 50 койка-месцаў.
У першыя гады засялялі навучэнцаў у інтэрнат 2 разы - перад першым і другім
сяместрамі. Перад ад’ездам на зімовыя канікулы навучэнцы здавалі пасцельныя рэчы і
рабілі генеральную уборку. Не засялялі парушальнікаў парадку.
Камендантам інтэрната спачатку працавала Сарока Р.І. Затым кіравалі гаспадаркай
інтэрнатаў Нарэйка Р.М., Лосева Л.П., Суботка М.В. і інш. З 1989 па 2007 г. на гэтай пасадзе
працавала Трызна Валянціна Афанасьеўна.
Першай касцяляншай была прызначана Мураўёва С.І. Больш за 20 год адказна
працавала Сярко Людміла Сяргееўна.
Першымі вахцёрамі інтэрната былі Цвяткова К.Я., Саўко Г. М., Гаркоўская В. М.
Першымі прыбіральшчыцамі - Маскалёва-Круг В.І. і Ляснеўская М. Д. Намаганнямі
тэхнічнага персанала ў інтэрнатах падтрымліваецца чысціня і ўтульнасць.
З 1964 г. была ўведзена пасада выхавальніка інтэрната. На яе прызначылі Мацкевіч
Лідзію Антонаўну, яе змяніў Гулякевіч Аляксандр Пятровіч. 18 гадоў, з 1975 па 1993 г
працавала Галенчык Тамара Іванаўна. Тысячам навучэнцаў далі навыкі самастойнага жыцця
Чарнова Надзея Канстанцінаўна (з 1976 па 2011) і Лебедзева Эмілія Казіміраўна (з 1976 па
2010), якія больш за 30 гадоў займаліся гэтай высакароднай справай – выхаваннем моладзі.
У розны час выхавальнікамі працавалі:
Мацкевіч Лідзія Антонаўна 1.11-7.12.1964
Баўцін Пётр Андрэевіч – 6.09.1969-30.04.1970
Абрашына Надзея Максімаўна – 18.05.1970-28.03.1975
Яцкевіч Валянціна Іванаўна 1.03.1974-25.98.1976
Лазоўскі Вячаслаў Антонавіч 25.2.1983-17.04.1984
Стрэльскі Ўладзімір Клеменцьевіч 16.04.1984-1.09.1990
Вяль Мікалай Іванавіч 2.09.19912-1.09.1994
Галенчык Тамара Іванаўна 9.01.1975-1.07.1993 (18 г.)
Доўнар Ганна Аляксандраўна 1.09.1985-28.03.1992
Іонава Ларыса Генадзьеўна 5.09.1988-17.04.1993
Наркевіч Валянціна Міхайлаўна 20.11.1989-20.02.1992
Пятруша Галіна Аляксандраўна 1.09.1993-16.08.1994
Кудзёлка Ганна Валянцінаўна 1.09.1999—12.10.2000
Казючыц Галіна Іванаўна 20.10.2003-19.06.2004
Самасват Валянціна Сяргееўна 19.10.1994-14.08.1998; 23.07.2001-7.08.2006
Марчык Святлана Аляксандраўна 19.09.2006-10.04.2009
Лебедзева Эмілія Казіміраўна 1.09.1976-1.09.2010 г. (34 г.)
Чарнова Надзея Канстанцінаўна 28.10.1976-12.09.2011 (35 г.)
Балабаеў Вадзім Анатольевіч 15.12.2011-22.03.2012
Кульша Аляксандра Васільеўна 1.08.2011-2.01.2016
Гірынская Людміла Грыгор’еўна 1.09.2010-30.01.2015
Рымашэўская Алена Антонаўна 24.02-30.06.2016
Сіманчык Аляксандр Аляксандравіч 28.03-15.04.2016
Тышко Таццяна Васільеўна 16.10.2013-6.01.2016
Хвосцікава Алена Мікалаеўна 1.04.2015-30.06.2016
Зяньковіч Александр Вячаслававіч 2.09.2016-3.01.2017
Ляпеша Вольга Станіславаўна з 25.08.2016
Рамановіч Вольга Абрамаўна з 1.09.2017
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Адміністрацыя стараецца стварыць сваім пітомцам найлепшыя ўмовы. Тут ёсць усё
неабходнае для жыцця, падрыхтоўкі к заняткам і правядзення вольнага часу: душавыя
памяшканні, камеры для захавання рэчаў і прадуктаў, памывачныя і сушылкі, кухні з
гарачай вадой і газавымі плітамі, пакоі для прасавання, чытальная зала на 40 месцаў,
чатыры памяшканні для прагляду тэлеперадач. У вестыбюлі працаваў міжгародны тэлефонаўтамат, у якім з распаўсюджаннем мабільных тэлефонаў адпала патрэба.
Тры інтэрнаты на 573 койка-месцы на 100% забяспечваюць патрэбу навучэнцаў у
пражыванні.
Для бяспекі насельнікаў інтэрнатаў у кругласутачным рэжыме працуюць камеры
назірання, трывожная кнопка; дзейнічае здраўпункт.
ЗДРАЎПУНКТ
З першых дзён існавання тэхнікума вялікая ўвага ўдзялялася лячэбна-прафілактычнай
рабоце і медыцынскаму абслугоўванню навучэнцаў, кантролю за выкананнем санітарных
нормаў у сталовой, тэхнікуме, інтэрнаце.
У здраўпункце, які размяшчаўся спачатку ў вучэбным корпусу, затым у інтэрнаце, да
1984 г. нязменна працавала загадчыкам Марчанка Уліта (Лілія) Кірылаўна.
У сакавіку 1962 г. з ліку навучэнцаў былі утвораны дзве санітарныя дружыны
Чырвонага Крыжа і Паўмесяца з мэтай аказання першай медыцынскай дапамогі.
Камандзірам быў Кахнюк М.М. Былі таксама выбраны намеснік камандзіра, связныя,
камандзіры насілачных звенняў, сандружынніцы. Дружыны займалі на спаборніцтвах
першыя месцы сярод сандружын Партызанскага раёна, у тым ліку такіх буйных
прадпрыемстваў, як МАЗ, шарыкападшыпнікавы, рэсорны заводы. Былі арганізаваны
санпасты, дзе знаходзілася ўсё неабходнае для аказання першай медыцынскай дапамогі.
Каля 20-ці год здраўпунктам загадвала Саяпіна М. Р. З 2009 па 2014 год у
здраўпункце працавала Савельева Н. А., з 2015 года загадчыкам з’яўляецца Шабан Галіна
Аляксандраўна.
Паглыбленыя медагляды праводзіліся кожны год усімі ўрачамі-спецыялістамі, у тым
ліку і стаматолагам. Кожны месяц рабіўся бягучы медагляд. Праводзіліся неабходныя
прафілактычныя прывіўкі, штогадовыя праверкі на інфекцыйныя хваробы.
Па выніках агляду выдзяляюцца групы: асноўная, падрыхтоўчая, спецыяльная
медыцынская і група лячэбнай фізічнай культуры. Зараз гэта адбываецца па месцу
жыхарства навучэнцаў.
У 2003 годзе здраўпункт быў абноўлены: набыты набор сучаснай медыцынскай
апаратуры і прэпаратаў, абсталяваны ўсім неабходным ізалятар.
У 2005 г. каледжу было прысуджана першае месца сярод арганізацый і устаноў
Заводскага раёна за работу па прафілактыцы СНІДа.
Зараз здраўпункт філіяла ажыццяўляе медыцынскае абслугоўванне ад УАЗ “Гарадская
дзіцячая паліклініка № 7” (абслугоўвае навучэнцаў да паўналецця) і УАЗ “Гарадская
паліклініка № 21” (абслугоўвае паўналетніх навучэнцаў).
ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ
З пачатку існавання тэхнікума было арганізавана грамадскае харчаванне. Першыя
гады у вучэбным корпусе дзейнічаў буфет на 50 пасадачных месцаў; ён адчыніўся ў
студзені 1958 г.
Было набыта і ўстаноўлена халадзільнае, электрычнае і іншае абсталяванне. Буфет
працаваў ад сталовай аўтазавода, стравы прывозіліся ў тэрмасах. У 1958-1959 годзе для
выкладчыкаў і персаналу ў настаўніцкай арганізавалі буфет без прадаўца, што было вельмі
зручна.
У 1959 г. ў цокальным этажы пабудаванага інтэрната размясцілася сталовая на 80
пасадачных месцаў.
Яна набыла адразу папулярнасць не толькі навучэнцаў, але і жыхароў раёна, бо тут
гатавалі разнастайна і смачна. Кошт абеду быў невысокім, да трох рублёў. Многія
навучэнцы карысталіся сістэмай талонаў – на нядзелю і на месяц, што рабіла абед больш
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танным. Навучэнцам, меўшым патрэбу ў дыетычным харчаванні, выдзяляліся талоны за
кошт мясцкама.
У 1978 годзе з будаўніцтвам трэцяй чаргі інтэрната адчыніла дзверы і новая сталовая.
Узрасла культура прыёма ежы. Дзяжурныя загадзя сервіравалі сталы і разносілі
стравы. У той час існавала патрабаванне ахапіць усіх навучэнцаў гарачым харчаваннем, і
адмістрацыя строга сачыла за гэтым.
Зараз сталовая носіць утульную, дамашнюю назву “Сваё кафэ” і працуе на правах
арэнды ад ГУП “Белкаапзнешгандаль” Белкаапсаюза. Тут можна накарміць адначасова сто
чалавек. Як і раней, у сталовой заўсёды многа наведвальнікаў. Для навучэнцаў рыхтуюцца і
бюджэтныя комплексныя абеды.

У ВІТРЫНАХ МУЗЕЯ
экспануюцца ўзнагароды, атрыманыя навучальнай установай у розныя часы; Кніга
наведвальнікаў савецкага часу з запісамі ад унікальных гістарычных асоб, замежных
дэлегацый; альбомы і калажы фотаздымкаў выпускнікоў; выданні выкладчыкаў;
падарункі наведвальнікаў; дакументы, спрэзэнтаваныя філіялу выпускнікамі.
На подыўмах размешчаны наглядныя дапаможнікі, тэхнічныя сродкі, гандлёвае
абсталяванне і інвентар, якія выкарыстоўвалі выкладчыкі ў адукацыйным працэсе на
працягу 60 гадоў.
У музеі можна азнаёміцца з першымі падручнікамі, выданнямі па гісторыі філіяла,
пячатнай прадукцыяй па прафарыентацыі і інш.
Асобная вітрына прысвечана нашым работнікам – удзельнікам Вялікай Айчыннай
вайны.
На
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ДАДАТАК 1
ВЕТЕРАНЫ МИНСКОГО ФИЛИАЛА УО «БТЭУ ПК»
Список составлен по годам увольнения сотрудников. В него внесены лица, проработавшие
в учебном заведении не менее 10 лет, достигшие в этот период пенсионного возраста и
награжденные за добросовестный труд. Сведения о наградах могут быть неполные, т.к. не
все факты награждения были отражены в личных делах.
Курсивом выделены выпускники нашего учебного заведения.

Фрид Самуил Тевелевич
С 1957 по 1960 г. – заместитель директора по заочному обучению, заведующий
заочным отделением техникума. Организация работы педколлектива по успешному
осуществлению первого и последующих наборов учащихся на заочное отделение,
налаживание заочного обучения в техникуме, достойное кадровое и методическое
обеспечение учебного процесса на заочном отделении – заслуга Самуила Тевелевича,
умелого управленца, опытного педагога.
Скоропостижно скончался от болезни сердца в 1960 г.

Попов Василий Иванович (25.08.1923 –18.06.1996)
Родился в с. Горяиновка Духовщинского района Саратовской областит в семье
крестьянина. Окончил военное училище химзащиты. Воевал на Северо-Кавказском
фронте. Дважды ранен, инвалид Великой Отечественной войны. Окончил Московский
институт советской кооперативной торговли. Работал зам. председателя правления
Саратовского облпотребсоюза. После окончания Высшего педагогического института
Центросоюза был направлен в Белкоопсоюз, где работал начальником отделов
учебных заведений, орготдела. Был избран в состав правления, секретарем партийной
организации Белкоопсоюза.
31 июля 1957 г. назначен директором Минского кооперативного техникума
Белкоопсоюза. Возглавлял техникум до сентября 1961 г.
Ввод в строй учебного корпуса, его оснащение, кадровое и материальное
обеспечение, организация учебно-воспитательного процесса, строительство и обустройство общежития,
благоустройство территории техникума, объединение преподавателей, персонала, учащихся в коллектив
единомышленников – все это успешно осуществил Василий Иванович за короткие 4 года.
Далее Попов В.И. работал в Белорусском государственном институте народного хозяйства им.
В.В.Куйбышева, директором Минского техникума советской торговли, занимал руководящие посты в
Министерстве торговли БССР.
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, Почетными грамотами, знаком «Отличник
советской торговли».
Самохин Гавриил Иванович 1902 года рождения. В 1927 году окончил
медицинский факультет Средне-Азиатского государственного университета; в 1931 году
был призван в армию. Служил в воинской части в Ташкенте, воевал в составе 1-го
Белорусского фронта. В 1949 г. получил звание Заслуженный врач Узбекской ССР.
Полковник медслужбы в отставке. С 1960 по 1969 год - преподаватель основ
микробиологии в техникуме. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красной звезды,
орденом Отечественной войны, медалями “За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За
освобождение Варшавы”, “За победу над Германией».

Романенко Константин Васильевич род. 29.07.1902 г. в д. Беседский–Прудок
Хотимского р-на Могилевской обл. Окончил сельскую школу в 1915 г., работал в своем
хозяйстве, ходил на поденную работу к помещику. В 1918 г. со своими односельчанами
организовали с\х артель, которая в 1919 г. вошла в с\х коммуну, где работал
разнорабочим до 1923 г. С 1922 г. был комсомольцем. Окончил Ланичское с\х училище
Могилевской обл., в 1928 г. военную школу им. ВЦИК в Москве, В 1927 г. вступил в чл.
КПСС. В 1928-31 гг. служил комвзвода, помкомбата., ком.батаром. Окончил
Артиллерийскую академию в Ленинграде, инженер-химик. Служил пом. военпреда ГАУ
наркомата обороны на военных заводах. В войну и после войны - начальник
артснабжения, начальник Центра арт.базы в местах дислокации, ушел запас в звании
полковника.
С 1 сентября 1960 по 1970 г. - преподаватель допризывной подготовки, зав. военным кабинетом Минского
кооперативного техникума. Секретарь парторганизации техникума.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Орденом
Ленина, боевыми медалями, знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
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Куксо Никита Игнатьевич род. 27.09.1909 г. в д. Лисино Борисовского р-на.
Окончил школу крестьянской молодежи в 1927 г., педтехникум в Минске в 1930 г., 19311932 гг. – студент с\х института, 1932-1933 – студент Московского института цветных
металлов, 1933 г. - БГУ – заочно – 3 курса. В 1934–1936 гг. - заведующий вечерней школой, в
1936 г. – методист отдела кадров Белкоопсоюза. С 1.09.1935 по 22.06.1941 - преподаватель
Всесоюзного кооперативного техникума и Всесоюзного комбината кооперативного
заочного обучения Центросоюза (ВСЕККЗО), инспектор по Белорусской республике.
С 1943 по 1945 г. служил в Советской Армии.
После войны до 1961 г. - преподаватель Всесоюзного заочного кооперативного
техникума. С февраля 1961 г. – заместитель директора по учебной части Республиканского
заочного кооперативного техникума и заведующий учебно-консультационным пунктом
Московского кооперативного института Центросоюза. С сентября 1968 до 1970 г. - заведующий товароведным
отделением МКТ, преподаватель. Награжден знаком «Отличник советской потребительской кооперации»,
Грамотами, Благодарностями Белкоопсоюза, МКТ.
Москаленко Александр Петрович, род. 29.03.1907 г. в д. Горбачевичи
Оршанского р-на. В 1924 г. окончил 7 классов. Работал завмагом, бухгалтером сельпо. В
1930 г. окончил Витебский кооперативный техникум, 1937 г. - педагогические курсы при
Минском пединституте. Служил в армии, работал ревизором в Мозырском отделении
Белкоопсоюза, до 1939 г. работал в системе потребкооперации. С 1939 г. по 1946 год
военнослужащий, сражался на различных фронтах.
После войны – возглавлял Геленджикский райпотребсоюз, окончил в 1955 г. Минский
филиал Всесоюзного заочного института советской торговли. Руководил в Белкоопсоюзе
отделами. С 1959 до 1971 г. – преподаватель экономики и планирования МКТ,
заведующий учебной частью, методист РЗКТ, заочного отделения МКТ.
Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II, I ст., медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», Почетной грамотой Белкоопсоюза.
Крассий Борис Игнатьевич род. 24.11.1909 г. на ст. Лазо Уссурийской ж\д.
Окончил Зоотехникум, Оренбургскую летную школу, Военную академию в 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны. Начальник штаба авиасоединения. Полковник. С
5.10.1959 г. по 5.07.1968 г., с 15.11.1971 по 19.091973 г. – заместитель директора по
административно-хозяйственной части МКТ.
Награды: орден Ленина, орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й, 2-й ст., медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные
медали, значок «Отличник советской потребительской кооперации».

Брейдина Рива Моисеевна род. 18.03.1916 г. в Гомеле. После окончания
семилетки работала электромонтером во Всесоюзном электротехническом объединении и
одновременно занималась на вечернем рабфаке при машиностроительном институте.
Окончила его в 1933 г., работала пионервожатой. В 1939 г. окончила Московский институт
советской кооперативной торговли и работала ст. экономистом Гомельского
облпотребсоюза. С ноября 1941 по сентябрь 1943 г. – в эвакуации работает в
Давлекановском РПС, затем в г. Уфа – старшим инструктором орготдела Башсоюза. С 1943
г. - в Белкоопсоюзе. С 21.08.1961 до мая 1973 г.- преподаватель финансирования и
кредитования РЗКТ, МКТ.
Награждена медалью “За доблестный труд в Великой Отечественнойвойне1941-1945 гг.”.
Комлева Лидия Иосифовна 12.03.1917 г. в д. Обусериха Юрьевецкого р-на
Ивановской обл. Окончила Московский библиотечный техникум, работала библиотекарем на
Горьковском автомобильном з-де, в Минском политехническом институте.
С 1.02.1962 г. по 2.07.1976 г. - заведующая библиотекой МКТ и зав. кабинетом
товароведения книги в техникуме.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Почетной
грамотой МКТ, Почетной грамотой Белкоопсоюза, знаком «Победитель социалистического
соревнования 1974 г.», медалью «Ветеран труда».
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Песнякевич Георгий Тихонович род. 1.11.1919 г. в Минске. В войну - секретарь
подпольной комсомольской организации «Нас много», назначенный бюро Минского
подпольного горкома. Подпольщики минировали эшелоны, поджигали военные машины,
издавали листовки. Был выдан провокатором и при возвращении с заседания горкома был
арестован. В гестапо его жестоко пытали, но он не выдал никого из руководителей.
Подполье продолжало жить. Позже именами тех, кого он не выдал, были названы улицы
Минска. Из тюрьмы был вывезен в концлагерь в Азбруке, на территории Франции. Бежал,
был схвачен. После освобождения территории репатриирован в Минск. Окончил Минский
юридический институт в 1946 г. Работал уполномоченным Министерства заготовок СССР по
БССР, затем в Минском облпотребсоюзе. С 1 февраля 1968 до 1976 г. - преподаватель
совправа в МКТ.
В 1966 г. в журнале «Огонек» появилась статья о нем.
Был театралом, цветоводом, книголюбом. Дружил с Геннадием Цитовичем, белорусским фольклористомисследователем и дирижером, народным артистом СССР.
Пытки в гестапо привели с возрастом к тяжелой болезни и инвалидности. Скончался в 1976 г.
В памяти коллег остался педагогом по призванию, широко образованным, с разносторонними интересами,
порядочным и скромным.
Награжден значком «Отличник советской торговли», медалями «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», тремя Почетными грамотами
Белкоопсоюза, Почетной грамотой Республиканского профсоюза, многими наградами общества охраны
природы.

Червяков Александр Степанович род. 6.12.1915 г. в Ленинграде в семье
рабочего Путиловского з-да.
Учился в школе, в Смоленском ФЗУ связи, работал авторемонтером, шофером. В 1937
г. призван в СА, прошел путь от красноармейца до майора. В 1940 г. окончил военнополитическое училище. В войну служил заместителем командира авиаэскадрильи и
помощником начальника политотдела дивизии, комиссаром и заместителем командира по
политчасти авиарембазы ВВС ДВ фронта, зам. командира аэродрома. В 1951 г. окончил
Высшую офицерскую школу пропагандистов Советской Армии, служил зам. командира по
политчасти учебного батальона. В 1957 г. уволен в запас. Работает заместителем начальника отдела кадров и
учебных заведений БКС, окончил БГИНХ, товароведный ф-т.
С марта 1965 до марта 1976 г. - методист, преподаватель политэкономии, обществоведения РЗКТ, МКТ,
воспитатель училища.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожд. В.И.Ленина», юбилейными медалями.
Колосова (Юфа) Октябрина Дмитриевна
Родилась 6.01.1924 г. в г. Москве в семье военнослужащего. В
Краснодаре, куда переехала семья, окончила среднюю школу и
поступила в пединститут. В начале войны окончила курсы радистов
и санинструкторов, работала в госпитале. В мае 1942 г., после
исполнения 18 лет, добровольцем ушла на фронт. Воевала на
Сталинградском фронте в составе 62-й армии 33-й гвардейской
дивизии Краснодарского курсантского полка. Была ранена. После
излечения в 1944 г. - радистка диверсионной группы особого
назначения № 14 в составе партизанского отряда “Таран”, действовавшей на территории Западной Белоруссии.
После войны закончила филфак Гродненского пединститута. Работала учителем в г. Скидель. После
переезда с семьей в Минск с 1.09.1957 г. - преподаватель русского языка и литературы Минского
кооперативного техникума Белкоопсоюза, заместитель директора по учебной работе, заведующая
методическим кабинетом техникума.
18.01.1979 г. ушла на пенсию. После 80-ти лет стала писать воспоминания, издала сборник своих стихов.
Награждена орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией”, всеми юбилейными наградами, медалью “Ветеран труда”, знаком «Отличник
советской потребительской кооперации», тремя Почетными грамотами Правления Белкоопсоюза, девятью
Почетными грамотами техникума, многими благодарностями. Ее имя занесено в Книгу Почета техникума.
Скончалась 13 апреля 2016 г.
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Гиндин Лазарь Абрамович род. 27.10.1920 г. в Витебске. В 1940-41 гг. окончил 1й курс Московского института истории, философии и литературы. Окончил Московское
пехотное училище, воевал на Волховском фронте командиром взвода, роты 1251 полка 377
стрелковой дивизии. После ранения служил в Свердловском пехотном училище. В 1943 г.
демобилизован в звании мл.лейтенанта по инвалидности. Работал военруком в учебных
заведениях Свердловской обл. Окончил Московский институт советской кооперативной
торговли, пединститут МКИ. Работал товароведом в Белкоопсоюзе, преподавателем
Гомельской торгово-кулинарной школы, Минского учебно-курсового комбината. С марта
1958 по 20.06.1981 г. – лаборант, преподаватель товароведения промтоваров, зав.
кабинетом товароведения культтоваров, мастер п\о училища, киномеханик МКТ, РЗКТБ. Автор пособия
«Программа и методика по товароведению промтоваров для учащихся-заочников техникумов Центросоюзв»:
М: «Экономика», 1965 г.
Награды: юбилейные медали, Почетные грамоты Белкоопсоюза, благодарности.
Чекан Евгения Петровна род. 29.12.1917 г. в Смоленске. 7 кл. Отец как 25-тысячник
был направлен на Дальний Восток. Дети (3 сестры и брат) были отданы в детдом. Окончила
ФЗО, работала телефонисткой, машинисткой, в 1944 г. – вывезена в Германию, трудилась
чернорабочей на строительстве в г. Бурберге. В 1945 г. репатриирована на родину. Работала
начальником АХО, табельщицей, машинисткой в организациях.
С 4.04.1961 по 30 декабря 1981 г. - секретарь-машинистка РЗКТ, заочного отделения,
гардеробщица, вахтер общежития МКТ. Награждалась Грамотами, благодарностями,
премиями МКТ.
Каргина Евгения Анисимовна род. 11.06.1921 г. в Южно-Казахстанской обл. в
семье рабочего. Окончила Московский институт советской кооперативной торговли (19401944 гг), эвакуированный в Алма-Ату. Работала преподавателем Ашхабадского
кооперативного техникума. После окончания в 1948 г. Московского высшего пединститута
Центросоюза – преподаватель, завуч в Брестской торгово-кооперативной школе, завуч
Минского учебно-курсового комбината БКС, ст. экономист ЦСУ БССР, методист
Республиканского методического кабинета и по совместительству преподаватель МКТ. С
1970 по 1982 г. - заведующий дневным отделением, преподаватель МКТ. Награждена
Почетной грамотой Белкоопсоюза, техникума, знаком “Отличник советской
потребительской кооперации”.

Захаров Адам Тимофеевич род. 17.10.1914 г. в д. Шестаки Горецкого р-на
Могилевской обл. Работал по найму у кулаков. Окончил педкурсы, работал учителем
начальной школы в Белыничском р-не. В 1937 г. закончил 3 курса Витебского пединститута
и был мобилизован на работу в органы безопасности. Курсант школы Госуправления
госбезопасности НКВД СССР в Ростове-на-Дону., оперуполномоченный по Краснодарскому
краю; начальник отдела НКВД по Измайловской, Одесской областям, зам. нач. отдела и
начальник отдела МГБ БССР, нач. управления по Еврейской области, зам. председателя КГБ
Бурятской АССР. С 1958 г. – полковник запаса, пенсионер КГБ. В 1960 г. окончил Заочную
высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1.09.1962 по 1982 г. - преподаватель
политэкономии и основ научного атеизма РЗКТ, МКТ. Возглавлял ЦК общественных дисциплин. Был
секретарем парткома техникума.
Награжден 2 орденами Красной Звезды и 13 медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «Ветеран труда», юбилейными, знаком
«Отличник советской потребительской кооперации».
Будай Елена Григорьевна род. 8.03.1927 г. в д. Городище Минского р-на.
Окончила БГИНХ им. В.В.Куйбышева в 1949 г. Работала зав. секциями универмага,
товароведом Минпромторга.
С 15.08.1961 г. методист, преподаватель товароведения промтоваров. РЗКТБ, МКТ,
мастер производственного обучения. Работала до 1983 г. Награждена знаком «Отличник
советской потребительской кооперации», Грамотами, Почетной грамотой Белкоопсоюза.
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Корж Мария Антоновна род. 7.04.1929 г. в д. Курковичи Минского р-на.
Окончила 8 классов. С 27.10.1964 по 3.03.1983 г. - гардеробщица, кладовщица,
комендант учебного корпуса, уборщица. Награждалась благодарностями, премиями.

Курильчик Федор Фролович род. 14.12.1923 г. в д. Бояры Бобруйского р-на. 7 кл.
Работал на моторном заводе. Присвоено звание Ударника коммунистического труда.
С 1.12.1967 г. по 27.07.1983 г. столяр МКТ. Член группы народного контроля техникума.
Награжден: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда»; Почетной грамотой техникума, благодарностями.

Олешкевич Сигизмунд Антонович род. 20.05.1924 г. в г. Борисове. В войну
был командиром отделения в партизанской бригаде им. Фрунзе. После освобождения
служил в командиром минометного расчета. Работал преподавателем физкультуры в
школе ФЗО, в БГИНХе, который окончил в 1952 г., затем педфак МКИ в 1957 г.
Преподаватель оргтехники советской торговли в Минской специальной торговой школе,
учебно-курсовом комбинате БКС, в Полоцкой торгово-кооперативной школе. С 1958 по
1983 г. – преподаватель товароведения, организации и техники торговли МКТ, зам.
директора по учебной части РЗКТ, зав. производственной практикой МКТ. Внештатный
инструктор торгового отдела Заводского райисполкома. Инвалид первой группы с 1983 г.
Награды: Орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга», «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией», Почетная грамота
Правления БКС и БРК профсоюза работников госторговли и потребкооперации.
Алексиевич Иван Павлович род. 28.06.1921 г. в д. Сомри Крупского р-на.
Окончил Борисовское педучилище до войны. Воевал в партизанском отряде. Окончил
школу пропагандистов при ЦК КПБ, Минскую ВПШ. Редактор Мозырской, Щучинской
районных газет, собкор областной газеты «Гродненская правда», инструктор отдела
пропаганды и агитации ЦК КПБ, начальник управления книжной торговли Белкоопсоюза. С
1979 по 1.11.1984 г. – заведующий заочным отделением МКТ. Награды: ордена Красной
Звезды, Знак Почета, 7 медалей, Почетная грамота Верховного Совета БССР. Персональный
пенсионер республиканского значения.
Ковалева Екатерина Петровна род. 22.12.1929 г. в д. Лядцы Светлогорского рна. Образование 4 класса. В 1952 г. приехала в Минск, работала на кислородном заводе,
шлифовщицей на шарикоподшипниковом з-де. С 16.05.1958 по 11.01.1984 г. - уборщица
МКТ. Добросовестно трудилась и всегда избиралась в профком. Награждалась Грамотами,
Благодарностями техникума,. Премиями.

Лукашенко Надежда Герасимовна род. 7.6.1924 г. в Сумской обл. Окончила
Львовский кооперативный институт в 1947 г. С 1.09.1960 до 1984 г. - преподаватель
экономики и планирования МКТ.
Награждена знаком “Отличник советской потребительской кооперации”, Почетной
грамотой Правления БКС и БРК профсоюза, Грамотами, Благодарностями техникума.
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Кудрявцева Елена Федоровна род. 25.01.1926 г. в с. Ковылкино Мордовской
АССР. В 1949 г. окончила Московский институт советской торговли, в 1951 г. - Московский
Высший педагогический институт Центросоюза. С августа 1948 г. экономист
Белкоопсоюза. С 1951 по 1958 г. – преподаватель Минского уч. комбината Белкоопсоюза.
С 15 февраля 1958 по 1984 г. – преподаватель бухгалтерского учета и хозяйственных
вычислений, мастер производственного обучения МКТ. Председатель месткома
профсоюза работников техникума.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации», медалью
«Ветеран Труда», Почетной грамотой Правления Белкоопсоюза, Грамотами и
Благодарностями МКТ.
Перуновская Надежда Владимировна род. 9.06.1926 г. в Смоленском
рне. В 1936 г пошла в школу, в 1941 была эвакуирована в Пензенскую обл., окончила там 7
классов. Счетовод на кирпичном з-де, затем по комсомольской путевке работала на
Шауляйской КЭЧ. В 1949 г. переехала с мужем в Минск, работала продавцом в
Сталинском РПТ. С 12.02.1964 по 11.05.1984 г. кастелянша-кладовщик МКТ. Исполняла
обязанности зам. директора по АХЧ, коменданта учебного корпуса. Награждена медалью
“Ветеран труда”, Почетными грамотами, Благодарностями техникума.
Давыдова Анастасия Николаевна род. 2.08.1928 г. в п. Садки Копыльского рна Минской обл. Окончила Институт народного хозяйства с отличием, педфак МКИ
Центросоюза. Работала зав. Минским УКП Всесоюзного заочного техникума советской
торговли, преподавателем учебно-курсового комбината Министерства торговли БССР.
С 5.04. 1959 по 2.08.1985 г. – преподаватель товароведения продтоваров МКТ.
Заведовала кабинетом продовольственных товаров, руководила цикловой комиссией
товароведения. Была великолепным педагогом. О ее занятиях проверяющий
Центросоюза отозвался: “Симфония, а не урок товароведения!”
Член окружной комиссии по выборам в райсовет депутатов трудящихся. Верная
спутница жизни и соратник Давыдова А.А.
Награды: Благодарность и Грамота Министерства высшего и среднего специального
образования БССР, Почетная грамота Белкоопсоюза, Грамоты и Благодарности МКТ. Занесена в книгу Почета
Центросоюза.
Филиппович Василий Романович род. 5.12.1924 г. в д. Королев Стан в
многодетной семье. Окончил 7 классов и Минский экономико-статистический техникум в
1941 г. В войну жил в своей деревне. Собирал боеприпасы для патризанского отряда
«Смерть фашизму». После освобождения Беларуси воевал, служил в армии до 1947 г.
Затем работал на Минской фабрике им. Калинина инженером, начальником цеха; затем в
Беклкоопсоюзе – ст. экономистом, зам. начальника отдела, начальником управления.
Окончил БГИНХ и педагогический факультет МКИ Центросоюза.
С 27.10.1962 по 1.09.1985 г. - преподаватель экономики в РЗКТ, МКТ, председатель
методической комиссии экономических дисциплин, начальник штаба ДНД, многократно председатель участковой избирательной комиссии.
Награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина, «За победу над
Германией»¸ юбилейными медалями, знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Ващенко Матильда Адамовна род.11.05.1929 г. в д. Колодизно Копыльского
р-на Минской обл. Окончила Львовский торгово-экономический институт, педфак МКИ
Центросоюза в 1967 г. Работала учителем в школе, преподавателем в Львовской торговокооперативной школе, брокером на Кишиневской оптово-торговой базе,
преподавателем в Кишиневской торгово-кооперативной школе и техникуме советской
торговли.
С 1.09.1964 по 1985 г. - преподаватель товароведения промышленных товаров
МКТ. Заведовала кабинетом промышленных товаров. Была настоящей музой своего
знаменитого мужа, художника Гавриила Харитоновича Ващенко.
Награждалась Грамотами, Благодарностями, премиями техникума.
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Короткая Лидия Иосифовна род. 7.06.1927 г. в с. Обиточное Бердянского р-на
Запорожской обл. Окончила Сталинский учительский институт в 1947 г., Томский
педагогический институт в 1954 г. Работала в СШ г Осинники Кемеровской обл., в Минском
строительном техникуме. С 1959 по 20 августа 1985 г. – преподаватель химии, санитарии и
гигиены МКТ.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Егорова Мария Васильевна род. 18.04.1924 г. в с. Ушарово Сасовского р-на
Рязанской обл. Окончила в 1943 г. с отличием 1-е Московское военное авиационное
училище связи. Воевала на 1-м Белорусском фронте. После демобилизации находилась с
мужем-офицером в составе советских войск в Германии. “Хочу работать, быть полезной
обществу” - написала в автобиографии при на работу в МКТ. С 26 сентября 1963 по
23.10.1986 г. – секретарь учебной части, лаборант МКТ.
Награды: медали “За победу над Германией”, “Ветеран труда”, Почетная грамота
правления Белкоопсоюза, Грамоты техникума, Благодарности.
Подоляко Лидия Ефимовна род. 5.11.1925 г. в с. Панкратково Знаменского р-на
Смоленской обл. Окончила Карельский пединститут в 1957 г.
С 1945 г. работала учителем русского языка и литературы в Юшковской школе
Смоленской обл., в школах Минска, завучем Аконьяровской СШ.
С 1.09.1958 по 1986 г. работает в МКТ преподавателем русского языка и литературы,
в РЗКТ старшим методистом, заведующим бухгалтерским отделением РЗКТ. Возглавляла
Республиканский методический кабинет и по совместительству – преподаватель МКТ.
Награждена Почетными грамотами Белкоопсоюза, знаком “Отличник советской
потребительской кооперации”, медалью “Ветеран труда”.
Дорохова София Васильевна род. 15 февраля 1931 г. в д. Едлино Руденского рна. Окончила БГИНХ в 1955 г. Работала экономистом в г. Невинномысске, инструктором
базы Минского ОПС, ГУМа. В 1956 г. окончила курсы по оформлению витрин в г. Рига, в
1965 г. - педфак МКИ Центросоюза.
С 1.09.1961 по 1986 г. - преподаватель организации и техники советской торговли
МКТ. Была непревзойденным мастером оформления витрин и выкладки товаров. Со своим
кружком декораторов она оформила сотни магазинов. Разработала сценарий мероприятия
по профориентации, с которым представители техникума многократно на протяжении
многих лет выступали перед потенциальными абитуриентами. Зав. кабинетом оргтехники.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации», Почетной грамотой
Министерства высшего и среднего специального образования БССР, Почетной грамотой, Благодарностью
Белкоопсоюза.
Самусенко Николай Дмитриевич род. 10.05.1917 г. в д. Городище Шкловского
р-на. Окончил истфак пединститута им. Горького в 1938 г. Работал учителем Дукорской
СШ в 1938-39 уч.г., с сентября 1939 по 7 июля 1941 г. - преподаватель социальноэкономических дисциплин в Климовичском зоотехникуме. Участник Великой
Отечественной войны. Имел 4 ранения. В 1948-1960 гг. - преподаватель социальноэкономических дисциплин в Смиловичском сельхозтехникуме.
С 16.07.1960 до 1986 г. - преподаватель политэкономии МКТ, директор РЗКТ,
преподаватель МКТ. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией», юбилейными медалями, грамотами техникума.
Заполь Кима Михайловна род. 26.01.1927 г. в г.п. Узда Минской обл. Окончила
Минский пединститут в 1952 г. Работала учителем математики в Узде, учителем в вечерней
школе рабочей молодежи г. Одессы. С 1.09.1957 г. по 21.06.1987 г. – преподаватель
математики МКТ. Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Почетной грамотой Белкоопсоюза, медалью «Ветеран труда, Благодарностями, Грамотами
МКТ.
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Чурносова Варвара Спиридоновна род. 10.01.1928 г. в д. Жгунская-Буда
Добрушского р-на Гомельской обл. Образование 5 классов. С 28.04.1960 по 6.11.1987 г.
работала уборщицей МКТ. Награждалась Грамотой техникума, Благодарностью,
неоднократно премировалась.

Заречанская Анна Давыдовна род. 24.06.1924 г. в д. Прудище Лиозненского рна Витебской обл.
В 1937 г. закончила Лиозненскую СШ и 4 курса БГМНХа по специальности
товароведение промышленных товаров. С началом войны эвакуировалась в
Сталинградскую обл., работала секретарем сельсовета. Затем была мобилизована на
строительство Азотно-тукового и коксо-химзаводов на Северный Урал. Работала ст.
температурщицей электромонтера по апрель 1944 г. Со строительства демобилизована
по состоянию здоровья после сыпного тифа с осложнениями. Вернувшись на родину,
работала в Витебском облторготделе. Закончила нархоз, ВПИ Центросоюза.
Преподаватель товароведения непищевых товаров в Рязанском кооптехникуме, в
Гродненской торгово-кооперативной школе. С 1.10.1957 по 1987 г. – преподаватель
товароведения промышленных товаров в Минском кооперативном техникуме. Председатель цикловой
комиссии, заведующая заочным отделением техникума.
Награды: Заслуженный учитель Белорусской ССР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», знаки «Отличник социалистического соревнования Министерства торговли СССР»,
«Отличник советской потребительской кооперации». Являлась персональным пенсионером республиканского
значения.
Коршун Тамара Куприяновна род. 17.10.1924 г. в г. Добрянка Черниговской обл.
Окончила БГУ в 1949 г. С 1950 по 1957 г. работала учителем химии в Плещеницкой СШ, СШ г.
Гродно.
С 15.07.1960 по 30.06.1987 г. - преподаватель химии Минского кооперативного
техникума.
Награждена знаками «Отличник просвещения», «Отличник советской потребительской
кооперации», медалью «Ветеран труда».
Чигирь Людмила Васильевна род. 1.11.1929 г. в м. Могильное Узденского р-на
Минской обл. Окончила 4 кл. В период войны помогала родителям по хозяйству. После
освобождения закончила 10 кл., в 1954 г. - физико-математический ф-т БГУ. Работала в
сельскохозяйственной академии БССР, Смоленском зооветеринарном институте,
учителем физики в СШ г. Вязьма.
С 1 сентября 1957 до 1988 г. - преподаватель, зав. кабинетом физики МКТ.
Награды: Почетная грамота БКС и БРК, знак “Отличник советской потребительской
кооперации”, знак “Победитель социалистического соревнования 1974 г.”, Заслуженный
учитель Белорусской ССР в 1977 г., 4 Почетные грамоты техникума, Благодарности за
успешное участие учащихся в обл. олимпиаде по физике. Занесена в книгу Почета техникума. Персональный
пенсионер республиканского значения.
Давыдов Александр Александрович род. 14.06.1922 г. в г. Климовичи
Могилевской обл. С 1940 по 1944 г. служил в войсках НКВД по охране железных дорог в
Мурманской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Саратовское
Военно-политическое училище Советской Армии в 1946 г., с отличием Институт
народного хозяйства в 1950 г., Высший педагогический институт Центросоюза в 1956 г.
С 15.12.1947 г. – инспектор отдела училищ и школ ФЗО Минского облуправления
Министерства трудовых резервов, директор Минского УКК, начальник отдела
Министерства торговли БССР, зам.председателя Червеньского РПС, преподаватель
Минского учкомбината Белкоопсоюза.
С августа 1957– заместитель директора МКТ по учебной части, с декабря 1961 до
16.11.1976 г. – директор МКТ. На пенсии по инвалидности - преподаватель технологии
торговли до 1986 г. Скоропостижно скончался 19 апреля 1988 г.
Награды: орден “Знак Почета”, медали “За оборону Советского Заполярья”, “За победу над Германией”,
юбилейные медали, знак “Отличник советской потребительской кооперации»; присвоено звание “Заслуженный
учитель БССР”. Персональный пенсионер республиканского значения.
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Чернова Галина Никитична род. 15.05.1928 г. в Быхове Могилевской обл.
Окончила Минский кооперативный техникум в 1971 г. заочно.
С 8.10.1966 по 1.11.1988 г. бухгалтер-кассир, бухгалтер, ст. бухгалтер, гл. бухгалтер
училища, уборщица МКТ.
Награждена медалью «Ветеран труда», грамотами, благодарностями и премиями
техникума.

Бабук Федор Иванович род. 1.02.1915 г. в д. Спичник Пуховичского р-на. 19361956 – служба в Советской Армии. Окончил Киевское артиллерийское училище в 1939 г.
Участник, инвалид Великой Отечественной войны. Секретарь военного суда. Инспектор.
Подполковник. После отставки - директор гостиницы, начальник ОК завода
электрохолодильников, управляющий Мингорзаготконторой ОПС. С 26.10.1976 по
1.09.1988 г. – заместитель директора по АХЧ МКТ. Награжден 2 орденами Красной
Звезды, 8 медалями.
Шипов Владимир Сергеевич род. 18.09.1922 г. в п. Ивановка Никольского рна Пензенской обл. Окончил Бузулукский лесной техникум в 1942 г., Ульяновское
военное училище связи в 1943 г. с отличием – радиотехник. Участник Великой
Отечественной войны. В 1972 г. ушел в отставку. Подполковник.
С 24.09.1974 по 1.10.1988 г. военрук МКТ.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, “Знак
Почета”, 2 боевыми и 14 другими медалями. 9.06.1982 г. приказом начальника ГО
Заводского р-на, в 1975, 1978 – директором МКТ объявлены благодарности за хорошую
подготовку формирований ГО к районным соревнованиям.
Дайнеко Мария Антоновна род. 24.02.1928 г. в д. Микуличи Березинского р-на
Минской обл. С 1.05.1964 по 6.07.1989 г. – уборщица, гардеробщица, дворник общежития №
2 МКТ. Награждалась Грамотами, Благодарностями техникума, неоднократно
премировалась.

Дубинина Федора Сидоровна род. 1.01.1934 г. в д. Холодок Кричевского р-на
Могилевской обл. Окончила Могилевское культпросветучилище в 1954 г., Минский
пединститут в 1968 г.
Заведующая Даниловской сельской библиотекой, зав. передвижным фондом
библиотеки Минского тракторного завода.
С 15.01.1962 по 11 июля 1989 г. - библиотекарь МКТ. Работала в МКТ 27 лет.
Награждена медалью “Ветеран труда”, Грамотами и Почетной грамотой техникума,
неоднократно премировалсь.
Шикуло Анастасия Максимовна род. 6.01.1926 г. в с. Трофимовщина
Ромодановского р-на Мордовской АССР. В 1948 г. окончила Львовский торговоэкономический институт, работала ст. экономистом Несвижского горпищепромторга,
затем окончила Московский высший пединститут Центросоюза в 1953 г. Трудилась
преподавателем в Рязанском торговом кооперативном техникуме, Минском учебнокурсовом комбинате.
С 1.09.1958 до 31 мая 1989 г. - преподаватель планирования и финансирования
советской кооперативной торговли МКТ, заместитель директора по учебной части,
преподаватель профтехучилища Белкоопсоюза. Неоднократно исполняла обязанности
директора техникума.
Избиралась председателем месткома техникума, 6 лет подряд секретарем партийной
организации. председателем цикловой комиссии, возглавляла созданный в техникуме “Общественный
университет здоровья”.
Награждена орденом “Знак Почета”, имела звание “Заслуженный ветеран труда коллектива”,
представлена к награждению Почетной грамотой Верховного Совета БССР, в 1977 г. представлена к присвоению
звания “Заслуженный работник профтехобразования БССР”.
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Монетина Лидия Николаевна род. 9.05.1931 г. в г. Горки Могилевской обл.
Окончила Гродненский пединститут в 1955 г. – препод рус.яз. и литературы. В 1956 г.
переехала в Минск и работала в школах учителем, зам.директора по учебновоспитательной работе, инспектором Центрального РОНО.
С апреля 1978 до сентября 1989 г. – заведующая отделением организации и
управления торговлей МКТ. Фактически исполняла обязанности заместителя директора
по воспитательной работе техникума. Награждена медалью “За доблестный труд, В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», грамотами, Почетной грамотой
техникума, неоднократно премировалась.
Соколова Александра Федоровна род.10.01.1926 г. в д. Садки
Смолевичского р-на Минской обл. В 1938 г. переехала в Гомельскую обл, м. Носовичи. В
1941 г. окончила 9 кл. Во время войны эвакуировалась вместе с семьей на ст. Отрожка
Воронежской обл., в 1943 г. переехали в Курскую обл., где работала подручным
слесарем в совхозе, училась в ТКШ. В 1945 г. семья переехала в Белоруссию. Работала
на маслозаводе в м. Россь, окончила СШ, поступила в Минский пединститут на истфак и
уехала к месту службы мужа, лейтенанта пограничных войск, в Литовскую ССР. Там муж
погиб. Вернулась с дочерью в Минск, окончила институт. Работала в
Белглавкожобувпроме ст. лаборантом, учителем в Росской СШ Гродненской обл.
С 1958 до сентября 1989 г. – методист заочного отделения, и.о. заведующего,
преподаватель истории и географии МКТ, председатель цикловой комиссии общественных дисциплин. С 1973 г.
секретарь партбюро техникума. Временно исполняла обязанности зав. дневным отделением.
Награждена медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”,
“Ветеран труда”, Почетной грамотой и дипломами I и II степени обкома ЛКСМБ, Почетной грамотой МКТ,
знаком «Отличник советской потребительской кооперации», значком «За ударный труд». В 1976 г.
представлена к присвоению звания «Заслуженный учитель БССР».
Анисимова Татьяна Васильевна род. 4.02.1931 г. в Минске. В 1954 г окончила
Минский
государственный
юридический
институт.
Инспектор
орготдела
Белмебельпромсоюза, инспектор детской комнаты милиции УВД Мингорисполкома, ст.
лейтенант милиции. 13 лет работала заведующей Домом бракосочетаний
Мингорисполкома. С 28.03.1978 по 1.10.1989 г. – заместитель директора по учебновоспитательной работе училища, преподаватель основ правоведения. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной
грамотой, Грамотами техникума.
Мельников Борис Николаевич род.6 ноября 1924 г. в г. Моршанск Тамбовской
обл. С августа 1941 г. работал шофером в Главснабе Министерства промышленности. С
1942 г. после военного училища воевал на Центральном фронте. Был ранен. В 1944 г.
окончил Сызраньское танковое училище и принимал участие в войне с Японией. После
демобилизации окончил Минский юридический институт. Работал юрисконсультом в
Министерстве лесной и топливной промышленности, пом. директора по культурновоспитательной работе в Смиловичском училище механизации сельского хозяйства,
юрисконсультом базы «Белгалантерея».
С 20.11.1961 по май 1990 г. - преподаватель гражданского и трудового права РЗКТБ,
МКТ, заведующий производственной практикой, кабинетом совправа. Руководил кружком, организовывал
выездные заседания арбитража в техникуме, вел лекторий «Закон твой друг». Возглавлял ЦК оргтехники и
совправа.
Ст.лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», Почетной грамотой БКС, знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Пуссель Ромуальд Федорович род. 20.08.1927 г. в Минске. Участник Великой
Отечественной войны. Работал товароведом, зам. директора Республиканской книжной
базы. Заочно окончил БГУ в 1960 г. С 1 сентября 1966 до апреля 1990 года - преподаватель
книговедения, товароведения книги МКТ, ст. редактор РЗКТ, методист Республиканского
методического кабинета, преподаватель и зав. кабинетом товароведения и организации
торговли книгой МКТ.
Награжден Почетной грамотой правления Белкоопсоюза, медалями «За победу над
Японией», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», грамотами техникума.
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Комиссаров Эдуард Степанович род. 30.09.1924 г. в Минске. Во время войны
за связь с партизанами отец был расстрелян, младший брат сожжен в лагере “Тростенец”.
Эдуард работал учеником мыловара, наборщиком в типографии “Красный печатник”.
После освобождения Минска окончил физмат БГУ в 1949 г., работал преподавателем
математики Пинского педучилища, в школе рабочей молодежи № 24 г. Минска. С 1959 до
1991 г. – преподаватель математики в МКТ.
В 1974 г. в издательстве “Экономика” вышел учебник для кооперативных техникумов
“Техника вычислений и механизация вычислительных работ”. В 1980 г. состоялось 2-е
издание учебника.
Награды: знак “Отличник советской потребительской кооперации”, диплом Заводского РК КПБ и
исполкома Совета депутатов трудящихся, Благодарность, Почетная грамота Заводского районного комитета
народного контроля, Почетные грамоты МКТ. Представлен к званию “Заслуженный учитель БССР”.
Нарейко Регина Михайловна 22.12.1932 г. в Минске. 7 классов. Работала
продавцом, ночным охранником, техничкой.
С 1.10.1970 по 16.01.1991 г. - подменная гардеробщица на полставки, кастелянша МКТ,
комендант общежития № 2 и комендант общежития № 1 - по совместитьельству.
Общий трудовой стаж – 41 год. Награждена медалью “Ветеран труда”, неоднократно
премировалась.

Яковишена Анна Ивановна род. 21.05.1936 г. в с. Добровляны Стрыйского р-на
Львовской обл. Закончила Львовский торгово-экономический институт в 1957 г.экономист-бухгалтер. Работала зам. гл. бухгалтера РПС, преподавателем в Винницком
кооперативном техникуме, завучем Кемеровского училища, зам.директора по учебной
работе Архангельского техникума. Переезд к новому месту службы мужа в Минск.
С сентября 1972 г. по 28 августа 1991 г. – методист, ст. методист РМК БКС,
преподаватель, зав.кабинетом техники хозвычислений и бухгалтерского учета. В
профкоме лет 15 работала казначеем.
Награды: знак «Отличник советской потребительской кооперации», Почетная
грамота БКС и БРК, медаль “Ветеран труда”.
Субботко Мария Васильевна род. 25.07.1927 г. в д. Лядцо Пуховичского р-на
Минской обл. Образование среднее. Счетовод БЖД, Пуховичского льнозавода, табельщица,
уборщица МТЗ, рабочая, лаборант БПИ, лаборант машиностроительного техникума.
С 7.09.1972 по 11.06.1991 г. - лаборант, комендант общежития № 2, паспортист,
комендант общежития № 1. Неоднократно по итогам работы награждалась денежными
премиями, грамотой, Почетной грамотой техникума.

Сухоржевская Александра Григорьевна (Баба Шура) род. 20.09.1922 г. в д.
Грушевка Инжавинского р-на Тамбовской обл.
С 18.6.1958 по 10.1.1992 г. (34 года) – уборщица, гардеробщица, уборщица МКТ.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», Почетной грамотой техникума.

Ярошевская Людмила Ивановна род. 21.12.1935 г. в д. Рыжковичи Шкловского
р-на Могилевской обл. Работала контролером на автозаводе. Окончила БГИНХ в 1960 г. 3
года была профоргом ф-та. После окончания института по направлению с 1 сентября 1960
г. по 1.09.1992 г. – преподаватель товароведения промтоваров техникума. В 1967 г.
окончила педфак МКИ. Наставник молодежи, руководитель кружка, сценарий классного
часа опубликован в сб. «Из опыта работы уч. заведений БКС». Участник республиканских
педчтений. Опыт воспитательной работы с группой обобщен РМК. Представитель
республиканской организации Фонда мира в техникуме.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации», Почетной
грамотой Белкоопсоюза, медалью «Ветеран труда», 9 грамотами, неоднократно
денежными премиями.
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Дубинин Владимир Иванович род. 1.01.1924 г. в д. Колбча Кличевского р-на
Могилевской обл. Трудиться стал еще в школьные годы. В 1941 г. окончсил Колбчанскую
семилетнюю школу. В войну – подпольщик группы “Жанны Кардымон. В 1942 г. по
доносу провокатора арестован, испытал пытки, Могилевский концлпагерь. В 1943 г.
бежал, встретил партизан бригады им. Павлова, где воевал до соединения с Красной
Армией. Далее воевал в составе 3-й армии генерала Горбатова командиром взвода связи.
Служил до 1947 г. В 1964 г. окончил Бобруйский сельхозтехникум, бухгалтер-плановик. В
1965 г. вступил в ряды КПСС. Работал секретарем сельсовета, экономистом, бухгалтеромревизором в районном производственном управлении, ст. экономистом, председателем
рабочкома, бригадиром совхоза, ст. бухгалтером СМУ мелиорации, ст. бухгалтером Сельхозтехники в
Кличевском р-не, рабочим на МАЗе. Уволен по болезни.
С 29.04.1982 до 6.06.1992 г. трудился в МКТ комендантом учебного корпуса, столяром.
Награжден медалями “За боевые заслуги”, “Партизану ВОВ 1 ст.”, “За победу над Германией”, “За взятие
Кёнигсберга”, “За взятие Берлина”, 3 медалями “За отвагу”и всеми юбилейными наградами, денежными
премиями.
Валицкая Надежда Михайловна род. 27.01.1937 г. в д. Двор Паулье
Чашникского р-на Витебской обл. Работала на МТЗ, закончила вечернее отделение
Минского индустриального техникума. Была архивариусом, инженером-плановиком на
МТЗ.
С 11.10.1976 по 1.07.1992 г. - лаборант кабинета промтоваров МКТ. Награждалась
Благодарностью техникума, денежными премиями.

Довнар Анна Александровна род. 20.03.1935 г. в д. Великополье Червенского
р-на Минской обл. Окончила Минский пединститут иностранных языков в 1959 г.
Работала учителем Лядинской СШ.
С 1.09.1961 по 28.03.1992 г. - преподаватель иностранного языка МКТ, воспитатель,
паспортист. Была ответственным секретарем приемной комиссии.
Награждена медалью «Ветеран труда» в 1988 г., грамотами и денежными премиями
техникума.
Коротких Анна Тимофеевна род. 7.12.1923 г. в с. Подия В.-Багачанского рна Полтавской обл. Окончила РЗКТБ в 1965 г. Работала в воинской части счетоводом. С
22 марта 1962 по 31 августа 1992 г. – заведующий хозяйством РЗКТ, бухгалтер, ст.
бухгалтер МКТ.
Награждена грамотой правления Белкоопсоюза и БРК профсоюза, грамотами,
премиями техникума.
Михаленко Мария Романовна род. 29.12.1928 г. в д. Дубровица Климовичского
р-на Могилевской обл. Окончила 9 классов, Республиканские технические курсы,
бухгалтерское отделение в 1953 г. Работала счетоводом-кассиром в тресте Зеленстроя, на фке им. Володарского, делопроизводителем в воинской части.
С 6.03.1962 по 1.09.1992 г. работала секретарем-машинисткой РЗКТ, МКТ. Уволилась,
отработав добросовестно 30 лет. Певица, выступала на концертах в Белкоопсоюзе.
Награждена медалью «Ветеран труда», Грамотами, Почетной грамотой техникума.

Василенко Зинаида Владимировна род. 6.08.1935 г. в г. Осинторф
Витебской обл. Окончила Физкультурный институт, работала учителем физвоспитания в
СШ № 56 г. Минска. С 1.10.1960 по 1992 г. - преподаватель физической культуры МКТ,
руководитель фимзвоспитания техникума. Являлась членом Совета по физическому
воспитанию при Управлении учебных заведений Центросоюза. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком
«За развитие спорта на селе», двумя Почетными грамотами Белкоопсоюза, медалью
«Ветеран Труда», отмечалась премиями и благодарностями техникума.
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Бессонова Лидия Анатольевна род. 25.12.1926 г. в д. Большая Поляна
Инсарского р-на Куйбышевской обл. Окончила Харьковский институт советской
кооперативной торговли в 1947, работала в Брестском ОПС бухгалтером. В 1953 г.
окончила педфак МКИ Центросоюза. Направлена преподавателем бухгалтерского учета
в Минский учебно-курсовой комбинат Белкоопсоюза. Была в это время заместителем
председателя ревизионной комиссии Белкоопсоюза.
С 1.09.1958 до 1992 г. – работает преподавателем, зав. производственной
практикой, заведующей кабинетом бухгалтерского учета и планирования,
преподавателем МКТ. Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза и БРК профсоюза,
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Верина Нина Викентьевна род.24.05.1944 г. в д. Лихосельцы Городищенского рна Брестской обл. Образование среднее. Работала кассиром в магазане, 4 года жила с
мужем в ГДР, по возвращению - зав. складом на ф-ке им. Володарского, на базе
Белспецкомплектоборудование.
С 1.09.1976 г. по 13.06.1993 г. - бухгалтер-кассир МКТ. Неоднократно исполняла
обязанности старшего бухгалтера. Уволилась в связи с инвалидностью.
За добросовестный труд объявлялись благодарности, неоднократно премировалась.
Беликова Лариса Яковлевна род.18.09.1938 г. в с. Воронцово-Александровское
Ставропольского края. Работала продавцом, затем поступила и окончила Московский
кооперативный институт, педфак в 1963 г. По направлению работала преподавателем
товароведения промышленных товаров в Белёвском, в Волгоградский кооперативных
техникумах.
С 1.09.1972 по 1.10.1993 г. - методист заочного отделения, исполняющая обязанности
заведующего отделением, преподаватель в звании «Старший преподаватель», мастер п\о
училища, преподаватель товароведения промышленных товаров МКТ высшей
квалификационной категории.
Награждена медалью «Ветеран труда», денежными премиями, благодарностями.
Галенчик Тамара Ивановна род. 2.10.1932 г. в д. Заяружка Минского р-на.
Окончила пединститут им. Горького в 1956 г. Учитель русского языка и литературы. Затем
окончила университет марксизма-ленинизма при ОК КПБ.
Работала педагогом-воспитателем в больнице, воспитателем в детском саду,
библиотекарем в кулинарном училище, инженером Белгоспроекта.
С 9.01.1975 по 1.07.1993 - воспитатель МКТ.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюзая, медалью «Ветеран труда»,
грамотами и благодарностями техникума.

Конина

Акулич Леонард Иосифович род. 5.4.1935 г. в д. Углы Борисовского р-на
Минской обл. в семье рабочего-столяра. Работал плотником, служил в армии. После
службы был рабочим тарного склада военторга. В 1960 г. окончил БГИНХ, товароведный
ф-т. Работал завторгом Климовичского горпищепромторга. С 1961 по 1969 г. преподаватель Полоцкого политехникума Белкоопсоюза. С сентября 1969 по 31 декабря
1994 г. методист, ст. методистом РМК, мастер, старший мастер, преподаватель МКТ.
Скоропостижно скончался.
Награжден знаком «Отличник советской потребительской кооперации», Грамотой
Белкоопсоюза, медалью «Ветеран труда».
(Бессараб) Белла Федоровна род. 20.10.1939 г. в г. Стародуб Брянской обл. Сирота.
Окончила Львовский техникум общественного питаниия с отличием в 1957 г., Львовский
торгово-экономический институт в 1961 г. Работала в Павлодарском кооперативном
техникуме; бухгалтером, экономистом Минской базы Главкоопкультторга Центросоюза.
В 1969 г. закончила педфак МКИ. С 11 сентября 1965 по 1 ноября 1994 г. преподаватель бухгалтерского учета РЗКТ, МКТУ. Заведовала кабинетом техники
вычислений.
Награждена грамотами Белкоопсоюза, техникума.
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Лебедева Янина Иосифовна род. 31.12.1937 г. в д. Щёмыслица Минского р-на.
Окончила торговую школу, работала старшим продавцом в книжном магазине. В 1961 г.
окончила БГИНХ, товаровед. В 1967 г. заочно окончила педфак МКИ Центросоюза.
С 1.09.1961 до 1.09.1994 г. работала преподавателем организации и технологии
кооперативной торговли РЗКТ, МКТ. Неоднократно назначалась методистом по
руководству педпрактикой студентов Московского кооперативного института. Заведовала
учебно-тренировочными магазинами непродовольственных товаров, организации и
техники торговли продовольственными товарами; председатель цикловой комиссии
«Технология торговых процессов». В 1984 г. была заведующим республиканским
методическим кабинетом Белкоопсоюза. Председатель общества Красного Креста.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами управления учебных заведений Центросоюза, ЦК
и горкома Красного Креста, грамотами, благодарностями МКТ, ценным подарком.
Курильчик Стефанида Антоновна род. 1.12.1927 г. в д. Бояры Бобруйского р-на
Могилевской обл. Малолетний узник, была увезена в Германию. После освобождения
работала сторожем, рабочей, уборщицей, гардеробщицей на предприятиях Минска.
С 1.10.1968 до 18.01.1995 г. – уборщица, кастелянша, вахтер, дежурная по общежитию,
сторож МКТ. Награждена медалью «Ветеран труда». Неоднократно поощрялась денежными
премиями, благодарностями.
Мацкевич Ольга Константиновна род. 22.12.1922 г. в д. Россохи Смолевичского
р-на. Окончила 7 классов, ФЗО «КИМ» в 1939 г. Работала на швейной ф-ке «Октябрь». Во
время войны жила с родителями в д. Россохи. После освобождения Минска работала на
кожевенном заводе «Большевик»» официанткой рабочей столовой, счетоводом, училась в
Москве на курсах, работала по специальности нормировщиком, затем кубовщицей на з-де
им. Ворошилова, дворником при домоуправлении.
С 19.09.1962 по 1.02.1995 г. - гардеробщица МКТ, лаборант РЗКТ, кабинета
бухгалтерского учета МКТ, архивариус, гардеробщица, дежурная по общежитию, вахтер. За
долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Ясюкевич Светлана Ивановна род. 22.07.1939 г. в Минске. Окончила Витебский
техникум физической культуры, БГИФК в 1960 г. Работала тренером-преподавателем
Минского облсовета ДСО «Спартак», «Динамо», «Красное знамя». В 1966-1979 гг. –
преподаватель Минского электротехникума связи. Неоднократно была в составе
спортивных делегаций в ПНР, ГДР.
Являлась членом сборной республики по баскетболу и гандболу, мастер спорта СССР
по баскетболу, судья республиканской категории.
С 7.06.1979 г. по 31.08.1996 г. – преподаватель физической культуры МКТ.
Награждалась денежными премиями, грамотами техникума, медалью «Ветеран
труда».
Корженевская Любовь Иосифовна род. 1.11.1934 г. в д. Шляпы
Вилейского р-на Минской обл. Окончила Полоцкую торгово-кооперативную школу,
техникум советской торговли. Работала ст. продавцом, зав. секцией, зав. магазином.
По прежней работе занесена на Доску почета, награждена Почетной грамотой,
знаком «Победитель социалистического соревнования».
С 1977 по 1999 г. работала мастером производственного обучения, разъездным
преподавателем МКУ. Была заведующим учебно-тренировочным магазином товаров
повседневного спроса. Неоднократно объявлялись благодарности, выдавались
премии. Награждена медалью «Ветеран труда».
Койпыш Галина Сергеевна род. 26.06.1930 г. в г. Уссурийске Приморского края.
Окончила Химико-технологический техникум в 1950 г., БГИНХ в 1954 г. Работала
заведующим отделом Мингоргастронома. Окончила педфак МКИ в 1965 г.
С 1959 по 1999 г. - преподаватель товароведения продовольственных товаров,
мастер производственного обучения МКТ.
Награждалась Благодарностями управления кадров Центросоюза, Почетной
грамотой Белкоопсоюза, знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
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Довгалова Раиса Васильевна род. 12.12.1934 г. в д. Явзора Карпогорского р-на
Архангельской обл. Окончила БГИНХ в 1958 г. по специальности «Товароведение
промышленных товаров» с отличием. Во время учебя в 1957 г. приняла участие в VI
Всемирном фестивале молодежи в Москве в составе белорусской спортивной делегации.
Работала товароведом в Белунивермаге. Окончила в 1965 г. педфак МКИ.
С 1 сентября 1960 по август 2000 г. - преподаватель товароведения промтоваров,
руководитель практики Минского кооперативного техникума.
В 1970-1973 гг. была классным руководителем экспериментальной 23 группы новой
специальности «Организация и управление кооперативной торговлей». Работала по
системе Шаталова. Ее неоднократно назначали руководителем педпрактики студентов
Московского кооперативного института Центросоюза. Заведовала кабинетом
промышленных товаров. Кабинет занимал призовые места в республиканских конкурсах. Академическая группа
под руководством Довгаловой заняла первое место в республике. Ушла на пенсию по выслуге лет, но работала
по совместительству.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза, знаком “Отличник советской потребительской
кооперации”, медалью “Ветеран труда”.
Басов Владимир Николаевич род. 1.07.1941 г. в д. Б.-Холм Тумановского
р-на Смоленской обл. После войны семья переехала в г. Осиповичи Могилевской
обл. по месту работы отца.
В 1959 г. окончил Осиповичскую СШ, Минское ТУ-9, фрезеровщик. Работал в
кузнечно-рессорном цехе Минского автозавода. С ноября 1961 по август 1965 г. –
службы в рядах ВМФ. В 1970 г. окончил исторический факультет БГУ. По
направлению работал инструктором отдела студенческой молодежи Минского
обкома комсомола, затем начальником отдела кадров Минского облпотребсоюза,
начальником отдела учебных заведений Белкоопсоюза.
С декабря 1976 по 30.08.2000 г. – директор Минского кооперативного
техникума, УПК «ПТУ-техникум» Белкоопсоюза.
26.02.1987 г. присуждена ученая степень кандидата исторических наук.
Награды: медаль “Ветеран труда”, знак “Отличник Советской потребительской кооперации”, нагрудный
знак “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”, Почетная грамота Белкоопсоюза и БРК профсоюза работников
потребкооперации, Благодарность Минобра БССР. Преподаватель высшей категории.
После работал проректором по учебно-воспитательной работе УО Федерации профсоюзов
“Международный институт трудовых и социальных отношений”. С 2004 г. по 2010 – директор Центрального
музея истории потребительской кооперации Беларуси. Скончался 6.03.2013 г.
Пецко Надежда Никоноровна род. 28.02.1933 г. в г. Луков Волынской обл.
Окончила Львовский торгово-экономический институт в 1955 г. по специальности
Товароведение
продовольственных
товаров.
Работала
в
Молодечненском
облпотребсоюзе товароведом, начальником отделов книги, продтоваров.
С 20.02.1960 до 2.09.2001 г. - преподаватель товароведения продовольственных
товаров МКТ. В 1968 г. окончила педфак Московского кооперативного института
Центросоюза. Мастер производственного обучения, разъездной преподаватель. Член
общественной комиссии по проверке цен при Заводском райисполкоме, заместитель
председателя профкома, заведующий кабинетом.
Награды: Благодарность Управления кадров и учебных заведений Центросоюза, знак
«Отличник советской потребительской кооперации», значок «Победитель социалистического соревнования»,
медаль «Ветеран труда», благодарность техникума, две Почетные грамоты техникума, неоднократно денежные
премии.
Кононович Раиса Павловна род. 18.08.1939 г. в д. Казеково Минского р-на.
Окончила Минский пединститут, библиотечный ф-т в 1960 г. Работала в библиотеках им.
Островского, БГИНХ.
С 26.09.1977 по 30.07.2001 г. - библиотекарь, старший библиотекарь МКТ.
Награждена медалью “Ветеран труда”, грамотами техникума.
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Наумченко Мария Алексеевна род. 15.11.1946 г. в д. Куриловичи Мостовского
р-на Гродненской обл. Закончила Минскую торговую школу, Новосибирский институт
советской кооперативной торговли в 1970 г., педфак МКИ в 1971 г.
По направлению с 12.08.1971 до 7.09.2001 г. работала лаборантом и преподавателем
товароведения промышленных товаров МКТ; затем мастером МСПТУ и снова
преподавателем. Организовала и заведовала педагогическим кабинетом училища.
Председатель методической комиссии товароведения и производственного обучения. С
1.09.1998 г. – заведующий дневным отделением 1-й ступени обучения. Преподаватель
высшей квалификационной категории. Награждалась Грамотами, Почетной грамотой
техникума, денежными премиями, объявлялись благодарности.
Зубарь Алина Николаевна род. 1.05.1941 г. в г\п Плещеницы Минской обл.
Окончила Минский кооперативный техникум в 1960 г., работала в Центральном
книжном магазине ст. товароведом, мастером производственного обучения ГПТУ-32
полиграфистов, старшим товароведом по книге Минской республиканской базы
Белкоопсоюза. В 1969 г. окончила Московский полиграфический институт, книговедбиблиограф.
С 3.10.1977 - преподаватель товароведения книги МКТ, зам.директора по учебнопроизводственной работе, методист
заочного
отделения,
преподаватель
“Делопроизводства” и “Основ кооперативного строительства”, и.о. зав.отделением 1-й
ступени обучения. Неоднократно была ответственным секретарем приемной
комиссии. Награждалась Грамотами, Почетными грамотами техникума, Почетной грамотой белкоопсоюза.
Погибла в ДТП 31.12.2003 г.
Синяк Мария Андреевна род. 10.01.1948 г. в д. Прудок Борисовского р-на
Минской обл. Работала в г. Борисове на заводе, училась в школе рабочей молодежи, в
Клайпедской базе тралфлота официанткой, с 1970 г. - официанткой Минской
заготовочной фабрики, с 1974 г. - администратором “Папараць-кветкі».
Заочно окончила в 1977 г. техникум советской торговли по технологии
приготовления пищи, в 1983 г. - БГИНХ, в 1986 г. – педфак МКИ.
С 19.09.1979 по 28.08.2003 г. – мастер производственного обучения училища.
Направлялась в г. Клецк для оказания помощи в проведении областного конкурса
молодых работников общественного питания Минского облпотребсоюза. Награждалась
Благодарностями ОПС, премиями, Грамотами МКТ.
Ядченко Цецилия (Нэлла) Францевна род. 21.05.1934 г. в д. Грандичи
Гродненского р-на. Окончила Гродненский кооперативный техникум в 1952 г.,
Всесоюзный заочный институт советской торговли в 1961 г. – бухгалтер-экономист.
Работала ст. бухгалтером Желудокской райзаготконторы, зам. гл. бухгалтера РПС. зав
библиотекой в\ч в г. Пружаны, бухгалтером РПС, ст. бухгалтером общепита. С 1962 по
1965 г. – преподаватель учетно-планового техникума г. Молодечно. В 1965 г.
окончила педфак МКИ с отличием.
С 1.09.1965 до 31.08.2003 г. - преподаватель бухгалтерского учета РЗКТБ,
заведующий дневным отделением (1974-1992 гг.), преподаватель высшей категории.
Неоднократно исполняла обязанности завуча, директора техникума в их
отсутствие.
Награждена знаком “Отличник советской потребительской кооперации”, медалью “Ветеран труда”,
Почетной грамотой МКТ, неоднократно денежными премиями.
Хитрина Зинаида Евстафьевна род. 7.04.1929 г. в Марьиногорке Пуховичского
р-на Минской обл. Образование 9 классов. С 1952 по 1955 г. жила с мужем на Дальнем
Востоке, острове Итуруп. Затем работала на з-де “Колибр”.
С 4.04.1985 по 30.09.2004 г. – уборщица, вахтер МТК.
Неоднократно отмечалась Благодарностями, премиями МКТ, МТК.
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Холопук Антонина Ильинична род. 4.06.1940 г. в д. Хорошевичи
Слонимского р-на Гродненской обл. После школы училась на курсах машинисток,
трудилась рабочей на Слонимском льнозаводе, завмагом Слонимского сельпо. Заочно
окончила Гродненский кооперативный техникум в 1963 г., ст. продавец, администратор
в магазинах Заводского райпищеторга. В 1970 г.окончила вечернее отделение БГУ –
преподаватель истории и обществоведения.
С 19.мая 1976 по 2004 г. - мастер производственного обучения МКПТУ, с 1997 г.
преподаватель. Ее опыт обобщен РМК. Готовила методические разработки,
контрольные задания, ситуации. Присвоена высшая квалификационная категория.
Награждена знаком “Отличник советской потребительской кооперации», медалью
“Ветеран труда”, объявлялись благодарности, награждалась грамотами техникума, денежными премиями.
Костюк Роза Сергеевна род. 13.03.1937 г. в г. Тихорецке Краснодарского
края. Окончила Краснодарский кооперативный техникум, Львовский торговоэкономический институт в 1961 г.
С 30.06.1961 г. по 26.08.66 г.- преподаватель товароведения продтоваров РЗКТ. В
связи с переводом мужа в Гродно работала зав. заочным отделением,
преподавателем Гродненского кооперативного техникума, заместителем начальника
торгово-бытового предприятия, завскладом, бухгалтером, завмагом в в\ч в ЧССР. По
возвращении из Чехословакии работает преподавателем совправа, основ управления
кооп.хозяйством в Гродненском кооперативном техникуме, затем директором
торгобъединения, заведующим универмагом в ГДР.
С 1.09.1986 г. - преподаватель товароведения продовольственных товаров МКТ.
Уволена в 1999 г., но работала по договору до 31.08.2004 г. Увлекается спортом, садовод-любитель.
Преподаватель высшей квалификационой категории. Заведовала музеем потребительской кооперации в МКТ.
Награждена 15 благодарностями, 12 грамотами, знаком “Отличник социалистического соревнования
МО СССР”, медалью “Ветеран труда”, присвоено звание “Ударник коммунистического труда”, неоднократно
отмечалась денежными премиями.
Шарыхина Валентина Петровна род. 2.07.1937 г. в Черикове Могилевской
обл. В 1961 г. окончила историко-филологический ф-т Минского пединститута. Год
работала в Селибской СШ Березинского р-на Минской обл. В 1962 г. вышла замуж,
переехала в Минск.
С 18.08.1962 по 31.05.2004 г. - преподаватель русского языка и литературы, ст.
методист, заведующий товароведным отделением РЗКТ, методист заочного отделения
МКТ, преподаватель политэкономии, заведующий заочным отделением МКТ. Затем
преподаватель, секретарь учебной части, методист заочного отделения, преподаватель
высшей квалификационной категории МТК. Сдала кандидатский экзамен по
политэкономии.
Председатель цикловой комиссии общественных дисциплин. Заместитель
секретаря парторганизации техникума. Народный заседатель Заводского районного суда.
Награждена Грамотами Министерства народного образования, техникума, знаком «Отличник советской
потребительской кооперации», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда».
Зелинская Валентина Михайловна род. 2.06.1938 г. в г.Кустанай Казахской
ССР. Украинка. В 1957 г. окончила Алма-Атинский кооперативный техникум с отличием, в
числе 5% поступила во Львовский торгово-экономический институт. Была
председателем академического сектора в бюро комсомольской организации. Окончила
институт в 1961г. по специальности ”Бухгалтерский учет”. С 29 июля 1961 г. по
направлению работала преподавателем экономики РЗКТ, МКТ. В 1973 г. окончила
педфак МКИ с отличием.
Была заведующей кабинетом, председателем цикловой комиссии, секретарем
педсовета, членом местного комитета. Неоднократно исполняла обязанности
председателя, секретаря участковой избирательной комиссии, за что объявлялись
благодарности.
Принимала участие в инспектировании других учебных заведений. Автор методических разработок. В
феврале 1991 г. присвоено звание “Преподаватель-методист”, затем высшая квалификационная категория.
Обучалась на семинаре “Зимняя школа-96” Белорусского фонда Сороса. Работала до 30.06.2005 г. – 44 года.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза, знаком “Отличник советской потребительской
кооперации”, медалью “Ветеран труда”, грамотами, многочисленными Благодарностями.
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Мезена Таиса Константиновна род. 26.01.1945 г. в д. Б.Воробьевичи
Новогрудского р-на Гродненской обл. Окончила Гродненский гос. педагогический институт
в 1966 г. Работала преподавателем физики Эйгердовской, Трабской СШ Ивьевского р-на,
завучем Ивьевской районной заочной школы, преподавателем физики и математики
Минского СПТУ-12, СПТУ-103, заведующим учебной частью по общеобразовательным
предметам СПТУ-103, инспектором Госинспекции при Госпрофобре БССР.
С 1.09.1987 г. – переводом зачислена заведующим учебной частью по
общеобразовательным предметам МСПТУ. Затем - мастер производственного обучения,
преподаватель высшей категории. Чтобы досконально знать систему потребительской
кооперации, окончила МКТ в 1993 г. с отличием, товаровед-организатор.
Под грифом Минобра в 2004, 2010 гг. вышли ее учебники «Торговое оборудование», в 2010 г. – практикум
по торговому оборудованию. Автор многих учебных пособий для системы Белкоопсоюза. Уволена 31.08.2006 г.
Неоднократно награждалась Грамотами, Почетными грамотами Белкоопсоюза, учебного заведения.
Винокурова Тамара Федоровна род. 22.11.1936 г. в Минске. Отец участник ВОВ, семья была эвакуирована в Воронежскую обл., Подгоренский р-н, с.
Сагуны, где находилась до 1947 г. Переехали в Минск. В 1958 г. окончила торговоэкономический ф-т института народного хозяйства, по направлению работала в
магазинах Сталинского райпищеторга, Белунивермаге.
С 16.04.1960 г. - преподаватель-инструктор МКТ, преподаватель организации и
техники торговли техникума. В 1967 г. окончила педфак МКИ. В 1983 г. – получила
диплом I степени Минвуза БССР на Республиканских педчтениях. Заведовала
кабинетом
торгово-технологического
оборудования,
была
заведующим
производственной практикой, председателем цикловой комиссии. Неоднократно
участвовала в инспектировании учебных заведений в составе республиканской
комиссии. С 1978 г. - методист педагогического факультета МКИ. Автор многих программ по учебной и
технологической практике. Избиралась председателем профкома, секретарем партийной организации, была
председателем первичной организации об-ва “Знание” техникума.
Присвоено звание преподавателя-методиста, высшая квалификационная категория преподавателя.
Работала до 31.03.2006 г.
Награждена знаком “Отличник советской потребительской кооперации”, Почетной грамотой ГУУЗа
Центросоюза СССР, Почетными грамотами Белкоопсоюза, медалью “Ветеран труда”. Занесена в Книгу Почета
техникума.
Литошик Нина Никифоровна род.1.06.1938 г. в д. Коптевичи Копаткевичского
р-на Гомельской обл. Окончила институт народного хозяйства в 1959 г. Работала
товароведом базы РПС, преподавателелем в школе, товароведом, директором оптовой
базы, товароведом окружного склада, после переезда в Минск - ст. инженеромэкономистом тракторного завода, ст. продавцом, зав.секцией магазина.
С 20.08.1986 до 2006 г. - разъездной преподаватель, мастер производственного
обучения, дежурная МКТ. Была секретарем общества «Знание».
Награждена медалью «Ветеран труда».
Березовская Раиса Кузьминична род. 25.07.1946 г. в г.п. Круглое
Могилевской обл. Закончила Московский кооперативный институт в 1970 г., педфак МКИ
в 1976 г.
Работала лаборантом, делопроизводителем в Круглянской СШ, товароведом
Каменецкого райпотребсоюза, преподавателем Малоритского кооперативного училища
БКС, воспитателем общежития стройуправления Минской ТЭЦ, ст. методистом РМК БКС.
С 8.10.1984 по 31.08.2007 г. - преподаватель непродовольственных товаров МКТ,
заведующий методическим кабинетом, зам. директора по учебно-производственной
работе (1997-2006 гг.), преподаватель высшей квалификационной категории колледжа.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза, Почетными грамотами МКТ, МТК.
Тризна Валентина Афанасьевна род. 13.08.1939 г. в д. Высокое Смолевичского
р-на Минской обл. Образование среднее. Работала в райпромкомбинате, ОРСе рабочей, на
тракторном заводе штамповщицей, грузчиком, на з-дах им. Орджоникидзе, «Горизонт» гальваником.
С 1.11.1989 по 31.03.2007 – кастелянша, гардеробщица, комендант общежития № 1,
дежурная общежития.
Награждалась денежными премиями, Грамотами колледжа.
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Киреенко Клара Дмитриевна род. 12.03.1948 г. в с. Керкулаби Иок-Тепинского
р-на Туркменской ССР. Окончила Заочный институт советской торговли в 1972 г. С 1959 г.
работала табельщицей в литейном цехе ленинградского завода «Электрик», окончила ПТУ
по профессии продавец обувных товаров, работала в Ленторге продавцом, монтажницей,
вакуумщицей, снова продавцом. После переезда в Волгоград - продавец, мастер
производственного обучения Волгоградского профессионального торгового училища.
С 1.09.1985 по 24.08.2007 г г. – мастер производственного обучения Минского
кооперативного училища. Нагарждалась Грамотами, Почетными грамотами МТК,
Благодарностями, премиями.
Касацкая Тамара Васильевна род. 6.12.1949 г. в г. Почек Брянской обл.
В 1967/68 уч.г. работала учителем нач. классов Котовской начальной школы, затем
съемщицей прядильной машины комбината «Красный маяк» в Ленинграде, товароведоминвентаризатором в Поченском РПС. В 1977 г. окончила Московский кооперативный
институт, затем педфак МКИ в 1986 г. Работала преподавателем товароведения
продтоваров, мастером производственного обучения, заместителем директора по учебнопроизводственной
и
воспитательной
работе
Нарочанского
кооперативного
профтехучилища.
С 27 августа 1988 по 3.09.2008 г. - мастер, преподаватель высшей квалификационной
категории МКТ. Ее опыт работы неоднократно изучался Республиканским методическим кабинетом
Белкоопсоюза.
Награждена грамотами, Благодарностями МКТ, знаком «Отличник советской потребительской
кооперации», объявлена Благодарность Правления Белкоопсоюза.
Ковалева Галина Ивановна род. 1.03.1938 г. в г. Червень Минской обл. Окончила
Минский библиотечный техникум в 1959 г., заочно Ленинградский институт культуры им.
Н.К.Крупской в 1967 г.
Работала библиотекарем Добринской сельской библиотеки Гомельской обл., зав.
передвижным фондом Ельской районной библиотеки Гомельской обл., зав. школьной
библиотекой в г Червене, СШ № 3, библиографом-редактором Иркутской областной
библиотеки, заведующей передвижным фондом Червеньской районной библиотеки,
заведующей методическим отделом Республиканской научно-педагогической библиотеки,
г. Минск.
С 2.07.1976 по 2.09.2008 – заведующая библиотекой МКТ, УПК, МТК, в 2006-2008
гг.библиотекарь. Награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Выдатнік спажывецкай
кааперацыі Беларусі», дипломом I ст. «За высокий методический уровень доклада»; занесена в Книгу Почета
техникума, неоднократно награждалась грамотами техникума, объявлялись благодарности.
Красантович Татьяна Ивановна род. 7.10.1943 г. в г. Горький. Окончила
Белорусский институт народного хозяйства в 1965 г. – товаровед, педфак МКИ в 1978 г.
Работала продавцом, зав. магазином Минмебельторга, директором магазина
«Кристалл», главным товароведом Минской обл. базы «Белгалантерея».
Избиралась председателем объединенного комитета профсоюза торга.
С 2.02.1976 до 29.08.2008 г. – мастер производственного обучения училища,
преподаватель охраны труда и техники безопасности, технологии торговли,
профессиональной этики и психологии торговли. Исполняла обязанности ст. мастера,
заместителя директора по учебно-производственной работе училища. Председатель
цикловой комиссии, председатель месткома профсоюза училища, техникума.
Присвоено звание «Старший преподаватель», преподаватель высшей квалификационной категории.
Рецензировала учебник по профессиональной этике и педагогике для педфака МКИ. Автор практикума
«Психология и этика деловых отношений». Проводила открытые уроки для участников республиканских
семинаров по заданию РМК. Руководитель предметного кружка торгового оборудования.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменовании е 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда», Почетными грамотами техникума, колледжа.
Мазурова Татьяна Валентиновна род. 29.01.1949 г. в Минске.
Работала с 1966 г. по 1972 г. контролером, монтажницей на з-де «Колибр».
В 1975 г. окончила МКТ – товаровед.
С 1973 по 30.05.2008 г., 35 лет – лаборант колледжа. Всегда была в числе лучших
сотрудников. Неоднократно награждалась премиями и грамотами колледжа, в 2008 г. –
объявлена Благодарность Правления Белкоопсоюза.
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Орешко Елена Алексеевна род. 15.11.1942 г. в г. Осиповичи Могилевской обл.
Работала продавцом в Осиповичском райунивермаге, на универсальной базе. Окончила
экономический факультет Новосибирского института советской кооперативной торговли в
1965 и педфак МКИ в 1966 г. Преподаватель Пензенского техникума кооперативной
торговли, экономист в УРС Министерства лесной промышленности БССР.
В 1.02.1971 г. назначена методистом Республиканского методического кабинета БКС.
С 1.09.1972 г. - преподаватель экономики МКТ, с 1983 г. - заместитель директора по
учебно-производственной работе училища, заведующий отделением первой ступени,
преподаватель. После увольнения принималась на работу по контракту до 25.06.2008
года. Была председателем цикловой комиссии, последним секретарем партийной организации техникума и
училища.
Награждена Благодарностями, Грамотами, Почетными грамотами Белкоопсоюза, медалью «Ветеран
труда», знаком «Отличник советской потребительской кооперации»..
Брославская Регина Ивановна род. 15.07.1950 г. в г. Бобруйске.
Ученица продавца в Бобруйском горпромторге. Окончила Минский кооперативный
техникум в 1971 г. Ст. продавец универмага, завмаг Клецканского райпо Молдавской ССР.
С 3.10.1984 по 31.07.2009 г. – лаборант, секретарь-машинистка, секретарь учебной
части и паспортист МКТ, МТК. Высококвалифицированный и ответственный работник.
Награждена Грамотой Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников потребкооперации, грамотами, Почетными грамотами колледжа. Скончалась
31.07.2009 г. от тяжелой болезни.
Ларионова Зоя Ивановна род.16.09.1948 г. в д. Великий Бор Червенского р-на
Минской обл. Белоруска, член КПСС. Окончила Минский кооперативный техникум в 1966 г.,
Московский кооперативный институт в 1974 году – заочно.
Работала после окончания техникума товароведом оптово-торговой базы Червенского
РПС, инструктором Дзержинского райпо, зав. сектором учета и финансов Дзержинского,
Червенского РК ЛКСМБ, председателем Руднянского совхозрабкоопа, начальником
торгового отдела ОРСа Червенского ЛПХ (леспромхоза), инспектором отдела кадров ПМК21, зам. председателя правления Червенского райпо по кадрам, ст. экономистом
Заводского райпищеторга, администратором маг. № 2.
С 30.08.1983 по 1993 г. – мастер, с 1993 по 2009 г. – преподаватель МКТ, с 2000 г. - высшей
квалификационной категории. Награждена Грамотами, Почетной грамотой колледжа.
Волохович Галина Ивановна род. 15.10.1943 г. в г. Астрахань. Окончила
Белорусский институт народного хозяйства в 1966 г.- товаровед. Работала ученицей
продавца, товароведом оптово-торговой базы «Белбакалея», инженером-экономистом
Белпищеснабсбыта, товароведом Заводского РПТ.
С 1.09.1985 по 31.08.2010 г. с перерывом в 7 лет работает мастером производственного
обучения техникума, преподавателем, снова мастером МТК.
Награждалась Благодарностью, Грамотой колледжа, Благодарностью Правления
Белкоопсоюза.
Лебедева Эмилия Казимировна род. 26 марта 1952 г. в Минске. Работала
телефонисткой Минской международной телефонной станции, ст. пионервожатой в школе. В
1975 г. окончила факультет французского языка института иностранных языков.
С 1.09.1976 по 1.09.2010 г. – воспитатель общежития МТК.
Награждалась Благодарностями, Грамотами, Почетной грамотой колледжа.

Голюватая Ева Ивановна род. 1950 г. в д. Октябрь Жлобинского р-на
Гомельской обл. Окончила Минский кооперативный техникум в 1969 г.- товароведение
книги, Московский кооперативный институт Центросоюза в 1975 г. – товароведение и
организация торговли промышленными товарами. Работала товароведом в Октябрьском
РПС, в Жлобинском горпищепромторге, МНС Минской лаборатории по изучению спроса,
МНС Белорусского филиала ВНИИ потребительской кооперации, ст. товароведом
промтоваров Самохваловичского п/о Минского РПС.
С 1.09.1996 по 10.07.2011 г. – преподаватель организации коммерческой
деятельности в потребительской кооперации техникума с высшей квалификационной
категорией. Награждена Почетными грамотами колледжа.
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Чернова Надежда Константиновна род.20.11.1950 г. в д. Палужье Кореличского
р-на Гродненской обл. Окончила геофак БГУ в 1972 г. В университете активно участвовала в в
жизни комсомольской организации геофака. Работала техником-геологом, ст. лаборантом в
проектном институте Белгипродора, Белгипроводхоза. С 18.12.1975– лаборант кабинета
промышленных товаров МКТ, с 28.10.191976 по 12.09.2011 г. - 35 лет - воспитатель
общежития. Временно в 1983 г. – комендант общежития № 1. Неоднократно поощрялась,
награждена Грамотами, Почетной грамотой колледжа.
Буняк Нина Андреевна род. 5.08.1949 г. в с. Зыбино Белогорского р-на Крымской
обл. В 1968 г. окончила Минский кооперативный техникум с отличием, товаровед по книге.
Работала старшим товароведом Бобруйского райпо.
С 30.01.1969 г. – преподаватель товароведения книги МКТ. В 1974 г. окончила
Московский полиграфический институт, библиограф-книговед. В 1992-2001 гг. –
библиотекарь, затем до 30.06.2011 г. – преподаватель высшей квалификационной
категории колледжа. Участник семинара, организованного Орхусским центром РУП
«БелНИЦ «Экология». Являлась неоднократно рецензентом учебных пособий по
товароведению книги, издаваемых под грифом РИПО.
Награждена Грамотой, Почетной грамотой колледжа, Почетной грамотой Белкоопсоюза.
Ковалева Лариса Ануфриевна род. 7.11.1947 г. в Минске. После окончания 8
классов работала продавцом в магазинах г. Минска. В связи с командировкой мужа
проживала в Боливии.
С 23.09.1981 по 9.12.2011 г. работает лаборантом МКТ, секретарем,
делопроизводителем, диспетчером. Избиралась членом профкома, вела работу с
ветеранами колледжа.
Награждена Грамотами колледжа, Грамотой БРК профсоюза работников
потребительской кооперации.
Кондратьева Валентина Андреевна род. 16.09.1946 г. в г. Минске. Работала
сборщицей на часовом заводе, кладовщицей на базе “Белторгодежда”, проживала в ГДР
по месту службы мужа.
С 13.05.1974 по 2011 г. – 37 лет бессменный лаборант кабинетов товароведения
промышленных товаров, “Хозяйственные и культурно-бытовые товары”, “Текстильнообувные товары”, “Культтовары”.
Награждена медалью “Ветеран труда”, благодарностями, Грамотами колледжа,
Почетной грамотой колледжа.

Лемантович Екатерина Федоровна род.28.10.1948 г. в с. Волковцы
Борщевского р-на Тернопольской обл. Окончила Тернопольский кооперативный техникум в
1966 г., Донецкий институт советской торговли в 1977 г., ВУЗ-ЮНИТИ Белорусской гос.
политехнической академии в 1995 г. Работала в инструктором-методистом по физкультуре,
инструктором-диспетчером райпо, товароведом И-Франковского ОПС, в Норильске,
товароведом КОП аэропорта «Минск-2».
С 1.09.1996 г. по 30.06.2011 г. – преподаватель товароведения непродовольственных
товаров МТК.
Награждена Грамотой колледжа.
Фастовец Люся Федоровна род. 22.03.1953 г. в д. Калатичи Глусского р-на
Могилевской обл. В школе была секретарем комсомольской организации класса, школы.
Работала зав. Калатичским сельским клубом. Окончила Минский кооперативный
техникум в 1973 г. по специальности «Техник-организатор кооперативной торговли»,
БГИНХ по специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными
товарами» в 1985 г., курсы РИПО по методике преподавания в 1986 г. Работала
товароведом-реализатором оптово-торговой базы, экономистом по ценам Глусского
райпо.
С 12.09.1975 по 31.08.2011 г. г. - методист заочного отделения МКТ, мастер
производственного обучения, преподаватель училища, председатель цикловой
комиссии товароведных дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории.
Награждена Грамотой республиканского комитета профсоюза, Почетной грамотой, грамотами колледжа,
неоднократно – денежными премиями.
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Еловик Елена Матвеевна род. 19.01.1949 г. в дер. Кремец Столбцовского р-на
Минской обл. Работала делопроизводителем, зав.сектором учета и финансов
Столбцовского райкома ЛКСМБ. В 1977 г. окончила Минский институт культуры,
библиотекарь-библиограф. Работает инструктором Минского обкома ЛКСМБ.
В 1977-1986 гг. – председатель профкома Минского кооперативного техникума и
училища. В 1986-1994 гг. работала зав. отделом Минского обкома профсоюза работников
образования и науки.
С 22.09.1994 по 3 1.08.2011 г. - заместитель директора МКТ по воспитательной, зам.
директора
по
информационно-воспитательной,
заместитель
директора
по
идеологической и информационно-воспитательной работе, педагог социальный
преподаватель колледжа
высшей квалификационной категории. Повышала
квалификацию в Институте менеджмента (Германия). Награждена Грамотами, Почетными грамотами
колледжа, Почетной грамотой Белкоопсоюза.
Станкевич Людмила Георгиевна род. 27.01.1940 г. в с. Вишневка Спасского
р-на Уссурийской обл. Среднюю школу окончила в г. Поставы Витебской области. Затем
Кировоградский кооперативный техникум в 1959 г., Львовский торгово-экономический
институт в 1964 г., педфак Московского кооперативного института в 1966 г. Работает
товароведом Кировоградской межрайбазы ОПС, преподавателем Кировоградского и
Полоцкого кооперативных техникумов.
С июля 1966 по 30.06.2011 г. – 45 лет - преподаватель организации и техники
советской торговли РЗКТБ, МКТ, заместитель директора по учебно-производственной
работе МКТ, преподаватель высшей квалификационной категории.
Возглавляла цикловую комиссию технологии торговых процессов, являлась
руководителем педагогической практики студентов педагогического факультета
Московского кооперативного института, внештатным инструктором торгового отдела исполкома Заводского
райсовета депутатов трудящихся.
Автор учебных пособий по курсу “Организация и технология торговли”, изданных под грифом
Министерства образования, Белкоопсоюза, учебной программы по преддипломной практике, других учебнометодических материалов.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации», медалью «Ветеран труда»,
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь, Грамотой, Почетной грамотой Белкоопсоюза,
грамотами и благодарностями колледжа.
Федорцова Раиса Петровна род. 27.03.1938 г. в г. Дубровно Витебской обл.
Отец – военнослужащий, погиб на фронте в 1942 г. Работала после школы год старшей
пионервожатой. Окончила Гомельский кооперативный техникум в 1958 г. с отличием,
Львовский торгово-экономический институт в 1962 г., Товароведение промышленных
товаров, в 1970 г. с отличием педфак Московского кооперативного института
Центросоюза.
С 1962 г. работала преподавателем Буйнакского кооперативного техникума по
направлению, Верхнеуральского кооперативного училища. Переехала к месту работы
мужа в Минск.
С 1 июня 1965 по 30.06.2011 г. (46 лет) работала в Минском кооперативном
техникуме, колледже. Сначала преподаватель РЗКТ и по совместительству МКТ,
исполняла обязанности методиста РЗКТ, преподаватель МКТ. Являлась руководителем педагогической
практики студентов Московского кооперативного института. Присвоено звание «Преподаватель-методист».
С 1.10.1986 г. по 1.07.1993 г. - зав. методкабинетом техникума. Преподаватель, методист высшей
квалификационной категории. В 2002-2006 г. – зав. методкабинетом колледжа, преподаватель МТК. Долгое
время возглавляла цикловую комиссию товароведных дисциплин. Ее методические доклады неоднократно
заслушивались на Республиканских педагогических чтениях и награждались дипломами.
Автор учебных планов, типовых программ дисциплины «Товароведение непродовольственных товаров»,
один из авторов методических рекомендаций и заданий для учащихся заочной формы обучения Центросоюза,
учебного пособия по товароведению непродовольственных товаров под ее редакцией, изданное под грифом
Министерства образования в 2005 г.
С 1986 по 2008 г. была руководителем курсов повышения квалификации руководителей, специалистов и
рабочих потребительской кооперации. Преподавала по совместительству на курсах переподготовки
специалистов для районного центра занятости.
Награждена знаком «Отличник советской потребительской кооперации», медалью «Ветеран труда»,
нагрудным знаком Министерства образования «Выдатнік адукацыі», Грамотами, Почетной грамотой
Белкоопсоюза и БРК работников потребительской кооперации, 7 Благодарностями; занесена в Книгу Почета
техникума, в Книгу Почета Белкоопсоюза.
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Щуцкий Александр Александрович род. 11.06.1938 г. в Минске. Окончил
Белорусский государственный институт физкультуры и спорта в 1960 г. Работал
учителем физвоспитания средней школы, инструктором на предприятии.
С сентября 1963 по сентябрь 2011 г. - преподаватель, лаборант, заведующий
учебным кабинетом физвоспитания. С 1976 г. 17 лет – руководитель физвоспитания
профтехучилища и 12 лет - колледжа. Еще 6 лет трудился преподавателем
физвоспитания высшей квалификационной категории.
Опыт работы Александра Александровича изучался и обобщался методкабинетом
Белкоопсоюза. Он неоднократно выступал с методическими докладами на
республиканских конференциях.
Награды: нагрудные знаки «Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі”, «40 гадоў працоўнай дзейнасці ў
спажывецкай кааперацыі», медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» за большой вклад в
военно-патриотическое воспитание, «Ветеран труда»; премии, Благодарности, Почетные грамоты
Белкоопсоюза, колледжа.
Ульченко Валентина Георгиевна род. 12.06.1948 г. в Минске. Окончила СШ.
Работала на тракторном з-де контролером, ст. кладовщицей з-да ЭВМ, лаборантом
МНИПИ.
С 4.09.1996 г. по 31.05.2011 г. – лаборант МТК. Неоднократно награждалась
премиями, Грамотой колледжа.

Якубовская Светлана Ивановна род. 20.06.1944 г. в с. Ново-Петровское
Московской обл. Окончила среднюю школу г. Минска. Работала контролером ОТК на
заводе.
С 22.09.1962 по 28.04.2011 г. (49 лет) трудилась в МКТ: 42 г. - лаборантом кабинета
товароведения продовольственных товаров и 7 последних лет - дежурной по общежитию.
Неоднократно награждалась грамотами, благодарностями, денежными премиями.

Грибовская Бронислава Владимировна род.20.01.1937 г. в с. Устькулом
Северного края Коми АССР. Окончила Минский библиотечный техникум им. А.С.
Пушкина в 1958 г. Работала библиотекарем СШ, Волмянского СДК Столбцовского р-на, в
библиотеке им. Маяковского Минска.
С 17.07.1964 по 31.07.2012 г. (48 лет) работала в МКТ, МТК.- Сначала библиотекарь
Республиканского заочного кооперативного техникума, МКТ, училища. С 1.07 1992 по
2001 г. на пенсии работала вахтером, дежурной по общежитию № 1. С 1.10.2001 снова
стала работать библиотекарем по совместительству, а затем переведена
библиотекарем первой категории.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Правления
Белкоопсоюза, Почетной грамотой, грамотами колледжа.
Трафимович Игорь Ефимович род. 19.02.1946 г. в г. Берестовица
Гродненской обл. Работал учеником, младшим продавцом Минского универмага.
Окончил БГИНХ им. Куйбышева в 1966 г. (товаровед), педфак Московского
кооперативного института Центросоюза в 1969 г. с отличием (преподаватель). После
окончания БГИНХа работает по специальности в организациях Гомельского
облпотребсоюза.
С 27.08.1969 по 1994 г. - преподаватель организации и техники торговли
Минского кооперативного техникума, внештатный инструктор торгового отдела
Заводского райисполкома, заместитель директора по учебной работе МКТ. В 1985 г.
присвоено звание «Преподаватель-методист».
С 1.06.1994 по 30.08.2000 г. – зам. директора НИИ, заместитель начальника управления кадров и
учебных заведений Белкоопсоюза.
С 30 августа 2000 по 29.10.2009 г. – директор УО Минский торговый коледж» Белкоопсоюза.
До 3.09.2013 г. – преподаватель колледжа.
Награжден знаком «Отличник советской потребительской кооперации», Почетной грамотой Совета
Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Белкоопсоюза, нагрудным знаком «40 гадоў працоўнай
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”, медалью «Ветеран труда».
96

Кудрявцева Евгения Викторовна род. 15.04.1950 г. в г. Ковылкино
Мордовской АССР. После школы в 1967-1969 гг. работала лаборантом Минского НИИ
стройматериалов. В 1972 г. окончила Минский кооперативный техникум (техникорганизатор торговли). Работала по направлению завторгом, товароведом ОстрошицкоГородокского сельпо. В 1981 г. окончила Белорусский государственный институт
народного хозяйства, товаровед, в 1988 г. - педфак Московского кооперативного института
Центросоюза. Работала лаборантом, ст. лаборантом кафедры товароведения
непродовольственных товаров БГИНХ. С 25.08.1984 по 1991 г. - мастер производственного
обучения МКТ. С 1991 по 31.08.2012 г. - заместитель директора по воспитательной работе
техникума, заведующий заочным отделением техникума, колледжа, преподаватель
высшей квалификационной категории.
Награждена Грамотой Министерства образования, Почетными грамотами, Грамотами Белкоопсоюза,
колледжа.
Усеня Людмила Федоровна род. 4.08.1957 г. в г.п. Зельва Гродненской обл.
Окончила в 1983 г. вечернее отделение механико-математического ф-та БГУ. Работала
с 1975 г. на подшипниковом заводе контролером, техником-технологом.
С 1980 по 08.10.2012 г – в МТК БКС: зав. сектором учета комитета комсомола
МКТ, лаборантом, преподавателем информатики, торговых вычислений, заведующим
дневным отделением уровня ССО, заместителем директора по учебной работе.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза, знаком «Выдатнік спажывецкай
кааперацыі Беларусі».
Тетерук Светлана Николаевна род. 16.07.1953 г. в Минске. Окончила торговое
профессиональное училище в 1971 г. с отличием (контролер-кассир), БГИНХ в 1977 г.
(товаровед). В 2005 г. прошла переподготовку по специальности Психолого-педагогическая
деятельность.
Работала продавцом, товароведом в Белорусском филиале Всесоюзного постоянного
павильона ВДНХ, продавцом в ГДР, ведущим товароведом Минской республиканской
универсальной торговой базы.
С 1.09.1999 по 31.08.2012 г. - мастер производственного обучения, преподаватель
«Технологии торговых процессов». Награждена Грамотой колледжа.
Краснова Галина Викторовна род. 12.05.1959 г. в Минске. Окончила Минский
кооперативный техникум в 1978 г. (товаровед). Работала товароведом Минского ОПС. С
19.12.1986 по 04.06.2013 г. (35 лет) – лаборант кабинета технологии, товароведения,
методического кабинета. Была профессионалом высокого класса и талантливой
личностью с широким кругом интересов.
Неоднократно награждалась премиями, Грамотами и Почетными грамотами
колледжа, Благодарностью Правления Белкоопсоюза. Скончалась от тяжелой болезни 4
июня 2013 г.
Патиюк Софья Викентьевна род. 9.03.1935 г. в д. Новоселки Молодечненского р-на
Минской обл. Окончила Волмянскую сельскохозяйственную школу в 1955 г. (счетовод).
Работала бухгалтером в к-зе «Новая жизнь» Родошковичского р-на, вахтером стадиона в
Минске, ленточницей на камвольном комбинате. 41 год: с 18.06.1973 до 2014 г. - бухгалтеркассир, лаборант, вахтер, дежурный по общежитию, паспортист, гардеробщик техникума,
колледжа.
Награждена медалью «Ветеран труда», Грамотами колледжа, премиями.
Новик Лилия Александровна род. 20.04.1959 г. в Минске. Окончила Минский
кооперативный техникум в 1979 г. (организатор торговли), Гомельский кооперативный
институт в 1992 г. (товаровед). В 2005 г. прошла переподготовку в РИПО (психологопедагогическая деятельность). С 1996 г. работала товароведом Минской базы
Главкоопторга, гастронома «Особый», зам. директора по коммерческой работе ООО ДПН.
С 21.11.2001 по 29.08.2014 г. преподаватель МТК БКС высшей квал.категории. Награждена
Грамотой, Почетной грамотой колледжа.
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Каленик Наталья Григорьевна род. 6.08.1954 г. в г. Молодечно. Работала
учеником печатника типографии. Окончила Минское кооперативное училище в 1974 г. с
отличием (продавец), Минский кооперативный техникум в 1977 г. (организатор торговли),
Гомельский кооперативный институт в 1987 г. (товаровед). Работала по специальности в
различных организациях, переезжая вслед за мужем-военнослужащим. С 25.07.2007 по
31.08.2016 г. – лаборант, мастер производственного обучения, преподаватель УО
«Минский торговый колледж» Белкоопсоюза. В 2012 г. прошла переподготовку в УО «БГЭУ
ПК» по специальности «Профессиональное обучение».
Награждена Грамотой, Почетной грамотой колледжа, неоднократно премирована.
Снытко Евгений Николаевич род.27.04.1941 г. в г. Дрибин Могилевской обл.
Окончил Белорусское хореографическое училище в 1963 г., Гомельский
кооперативный институт в 1989 г. (экономист). Служил в Государственном ансамбле
танца БССР, в Государственном народном хоре БССР, артист балета. С 1 февраля 1977 по
31.05.2016 г. -помощник директора по хозяйственной части Минского кооперативного
профтехучилища, заместитель директора по административно-хозяйственной части
техникума, оператор ЭВМ. Бессменный организатор художественной самодеятельности
техникума, колледжа, руководитель ВИА техникума в 80-е годы. Награжден медалью
«Ветеран труда», Почетной грамотой Белкоопсоюза, нагрудным знаком «30 гадоў
працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”, Почетными грамотами,
Благодарностями различных ведомств, учебного заведения.
Зверович Татьяна Ивановна род. 18.12.1961 г. в д. В.-Обровская Ивацевичского
р-на Брестской обл. Окончила ПТУ в г. Сафоново Смоленской обл., Молодечненский
учетно-плановый техникум Белкоопсоюза. (бухгалтер), Гомельский кооперативный
институт в 2001 г. (экономист). С 3 марта 1986 по 30.12.2016 г. - кассир, бухгалтер, главный
бухгалтер Минского кооперативного училища, заместитель главного бухгалтера
техникума, главный бухгалтер колледжа.
Награждена Почетной грамотой Администрации Заводского р-на; Почетной грамотой
Белкоопсоюза, Грамотами, Почетными грамотами колледжа, нагрудными знаками “30
гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі” и «Выдатнік
спажывецкай кааперацыі Беларусі”.
Бубырь Раиса Александровна род. 14.01.1957 г. в с. Великие Бубны Раменского
р-на Сумской обл. Окончила Полтавский кооперативный институт в 1978 г. отличием,
педфак Московского кооперативного института в 1979 г.
С 20.08.1979 по 2017 г. – преподаватель экономики МКТ, зав. отделением 2-й ступени
обучения (с 1998 г.), первый заместитель директора (2000-2011 гг.), преподаватель высшей
категории.
Награждена Грамотой Министерства образования, Почетной грамотой Белкоопсоюза,
нагрудным знаком «30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”.,
многими Почетными грамотами, Грамотами, Благодарностями техникума, колледжа.
Сапронова Галина Станиславовна род. 29.06.1958 г. в г. Шальчининкай
Литовской ССР. Окончила БГИНХ им. В.В.Куйбышева в 1979 г. (товаровед) переподготовку
в РИПО в 1999 г. (педагог). Работала зам. заведующего отделом магазина, секретарем
комитета комсомола, товароведом райпищеторга. С 1.09.1986 г. по 2017 г. – мастер
производственного обучения, преподаватель высшей категории товароведения
продовольственных товаров, председатель цикловой комиссии товароведения.
Награждена Грамотами, Почетными грамотами колледжа, Грамотой Белкоопсоюза,
нагрудным знаком “Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі”.
Турлай Василий Владимирович род. 30.12.1955 г. в д. Рудавка Слонимского рна Гродненской обл. Окончил Институт физической культуры в 1977 г. С 10.09.1997 по
2017 г. – преподаватель техникума, руководитель физвоспитания, преподаватель
высшей категории. Награжден Грамотами, Почетными грамотами колледжа,
Благодарностью Белкоопсоюза.
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Быкова Ольга Алексеевна род. 24.05.1960 г. в г. Могилеве. Окончила
Белорусский государственный институт народного хозяйства в 1981 г. – товаровед; педфак
РИПО - товаровед-педагог. Работала до 1985 г. в магазине салоне «Радиотехника».
С 1.09.1986 по 31.08.2018 г. делопроизводитель, секретарь, мастер
производственного обучения, преподаватель, председатель цикловой комиссии
товароведных дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории
техникума, колледжа.
Награждена Благодарностями, Почетными грамотами колледжа, Почетной
грамотой Белкоопсоюза, нагрудным знаком «Выдатнік спажывецкай кааперацыі
Беларусі”.
Астрейко Инна Вадимовна род. 25.04.1960 г. в Минске. Окончила ТУ №13
швейников. Работала портнихой в ПО «Прогресс», уборщицей в ЖКУ, СШ, няней в
детсадах, швеей в ПТФ «Белвестпром», СП «Джимил», в ООО «Эпоха», в СООО «ФонтеМа».
С 1.02.2007 г. принята на должность коменданта общежития №1, в 2012 г.
переведена кастеляншей. Награды: 2 Благодарности, Почетная грамота колледжа,
Почетная грамота филиала.

Бирук Ирина Викторовна род. 17.11.1962 г. в г. Мозырь Гомельской обл.
Окончила Гомельский кооперативный институт в 1984 г. (товаровед). Работала
экономистом отдела труда и заработной платы Минского ОПС, кассиром-контролером,
зав. отделом маг № 3 ГКТ.
С 1.09.1996 г. – преподаватель товароведения продовольственных товаров, с 2012
г. – высшей квалификационной категории. В 2001 г. прошла переподготовку в РИПО с
отличием, присвоена квалификация «Педагог».
Награждена Благодарностью колледжа, Почетной грамотой колледжа, Почетной грамотой
филиала.
Липская Тамара Анатольевна род. 1.01.1960 г. в г.п. Лельчицы
Гомельской обл. Окончила Минский государственный институт иностранных языков.
Работала учителем немецкого языка в Буйновичской СШ Гомельской обл, старшим
научным сотрудником музея истории ВОВ, референтом-переводчиком на фирме
«Белинвестпром», учитель нем.языка гимназии № 14 г. Минска.
19.09.1009 г. принята на должность лаборанта, переведена на должность
преподавателя высшей квалификационной категории.
Награждалась премией, 2 Грамотами колледжа, 2 Благодарностями филиала.
Лысак Валентина Михайловна род. 14.01.1959 г. в Минске. Окончила ф-т
прикладной математики БГУ в 1989 г. Работала инженером-программистом в институте
математики АН БССР, в УНО Минского облисполкома, в Минском институте
усовершенствования учителей, там же начальником редакционно-издательского отдела,
в ВЦ БКС, в СООО «Торговая компания «Милавица».
С 9.02.2010 г. – лаборант, начальник вычислительного центра, зав. отделом
информ. технологий колледжа, с 2016 г. преподаватель высшей квалификационной
категории. В 2016 г. прошла переподготовку в БНТУ, информатик-программист.
Награды: Благодарность, 2 Грамоты колледжа, Грамота филиала.
Мелешкина Наталья Николаевна род. 19.09.1955 г. в Минске. Окончила
Минский институт культуры в 1979 г. В 1980 г. - общественный институт обществоведения
(патентовед ВОИР). Работала секретарем-машинисткой, инженером НТИ ВНИИТИМЖ,
специалистом по информ.-маркетинговой работе в Национальном агентстве развития
предпринимательства, бухгалтером.
С 26.11.2007 г. – библиотекарь, библиограф, заведующий библиотекой колледжа.
награждена 2 Грамотами, 2 Почетными грамотами колледжа.
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Савченко Людмила Дмитриевна род. 10.02.1960 г. в Минске. Окончила
Минский техникум советской торговли, товаровед промышленных товаров. С 1.8.1977 г. –
ст. продавец магазинов № 4, «Павлинка».
С 3.08.1987 г. – инспектор, ст. инспектор по кадрам МКТ. Совмещала обязанности
секретаря-машинистки, заведующей складом, кладовщик филиала.
Награждена Грамотами, 4 Почетными грамотами колледжа, нагрудным знаком
“30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”.

Титовец Лилия Николаевна род.16.08.1955 г. в г. Минске. Окончила СШ №
72, Минское торговое училище в 1973 г. (кассир-контролер), заочно УПК «ПТО-техникум»
Белкоопсоюза в 1997 г. (Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг). Работала
кассиром, рабочей склада, ст. кладовщиком Минской МРБ по торговле хозтоварами.
С 3 ноября 1980 г. – лаборант кабинета промышленных товаров Минского
кооперативного техникума. С 20.01.1988 г. по наст. время - комендант учебного корпуса
техникума, колледжа, филиала.
Награждена медалью материнства; 2 Почетными грамотами Белкоопсоюза, 4
Почетными грамотами колледжа, филиала, нагрудным знаком «30 гадоў працоўнай
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі».
Томило Светлана Васильевна род. 9.07.1962 г. в д. Чижевичи
Солигорского р-на Минской обл. Окончила Минский кооперативный техникум в 1981 г. с
отличием (товаровед), Минский кооперативный институт в 1986 г. (товаровед). С 1981 по
1984 г. работала инструктором отдела кадров Солигорского РПС. Прошла переподготовку
в РИПО в 1998 г. (товаровед-педагог).
1.09.1994 г. принята на должность преподавателя технологии Минского УПК
«ПТУ-техникум» Белкоопсоюза. В 2002 г. присвоена высшая квалификационная
категория.
Награждена Почетной грамотой Белкоопсоюза, нагрудным знаком «30 гадоў
працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”; Грамотой, 3-мя Почетными
грамотами колледжа, филиала.
Янковец Тамара Александровна род. 3.12.1953 г. в д. Любча Борисовского
р-на Минской обл. Закончила Могилевский библиотечный техникум в 1974 г. Работала с
1974 по 1979 г. заведующей Верхменской б-кой Смолевичского р-на, библиотекарем, зав.
отделом Жодинской ЦБС. С февраля 1980 по 1989 г. - няней-санитаркой, воспитателем в
детском саду.
С 19.10.1989 г. - библиотекарь техникума.
Награды: нагрудный знак «Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі»,
Благодарность Белкоопсоюза; Грамота Белкоопсоюза, Грамоты, Почетные грамоты,
Благодарности колледжа, филиала.
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ДАДАТАК 2
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
РАБОТАВШИЕ В МИНСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ТЕХНИКУМЕ БЕЛКООПСОЮЗА
Алексиевич Иван Павлович
Родился 21.06.1921 г. в д. Сомри Крупского р-на. 28 июня 1941 г. окончил
Борисовское педучилище, Воевал в партизанском отряде. С 1944 г. - помощник секретаря
и заведующий сектором партучета. В 1946 г. окончил школу пропагандистов при ЦК КПБ,
работал редактором Мозырской, Желудокской, Щучинской районных газет, собственным
корреспондентом обл. газеты “Гродненская правда”.
В 1954-58 гг. слушатель Минской высшей партийной школы. 1958-65 гг. –
инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК КПБ. С 1965 г до 1979 г. – начальник
управления книжной торговли БКС.
С 1979 по 1984 г. – заведующий заочным отделением МКТ.
Награжден орденами Красной Звезды, Знак Почета, 7 медалями, Почетной
грамотой Верховного Совета БССР. Персональный пенсионер республиканского значения. Умер 1.11.1984 г.
______________________________________________________________________________________________

Бабук Федор Иванович
Родился 1.02.1915 г. в д. Спичник Пуховичского р-на. С 1936 по 1956 служил в
Советской Армии. Окончил Киевское артиллерийское училище в 1939 г. Участник, инвалид
Великой Отечественной войны. Секретарь военного суда. Инспектор. Подполковник.
После
отставки
директор
гостиницы,
начальник
ОК
завода
электрохолодильников, управляющий Мингорзаготконторой ОПС.
С 1976 по 1988 г. – заместитель директора по АХЧ МКТ.
Награжден 2 орденами Красной звезды, 8 медалями.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Белько Николай Михайлович
Родом из д. Поповщина Полоцкого р-на Витебской обл. Окончил высшую
интендантскую Ленинградскую школу.
С 1940 по 1972 служил в Советской Армии. Участник Великой Отечественной
войны.
С 1972 по 1979 г. работал начальником хозотдела в штабе КБВО; с 1980 по 1988 - в
Белорусском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института.
Подполковник.
В 1988-1994 гг. - помощник директора по АХЧ МСПТУ.
Награжден орденами Отечественной войны 2 ст., Красной звезды, 10 медалями.

Бессонов Петр Викторович
Родился в 1927 г. в Белгородской обл. Участник Великой Отечественной войны.
После служил в Советской Армии, работал в РВК, заведующим магазином. Окончил ГИНХ в
1963 г. Председатель Минского ОК профсоюзов, начальник отдела Беллесстройторга,
зам.начальника Минского облснабсбыта, начальник отдела МТС ГПИ-12. С 30.03.1974 по
15.09.1976 г. – заместитель директора по административно-хозяйственной части
МКТ. Переведен в Минсоюзторг. Награды: медаль “За боевые заслуги”, юбилейные медали.

Богданов Владимир Григорьевич род.23.12.1907 г. Участник Великой Отечественной войны.
Был первым заведующим хозяйством Минского кооперативного техникума с 20.08 по 25.09.1957 года.
Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Борозна Надежда Макаровна
Родилась 16.06.1919 г. в д. Вязычин Осиповичского р-на. Окончила Барановичский
пединститут. Участница партизанского движения. Работала учителем, воспитателем д\сада.
В январе-марте 1985 г. работала дежурной по общежитию МКТ.Вдова.
Награждена медалью «За победу над Германией», юбилейными наградами.
_______________________________________________________________________

Вотченко Филипп Александрович
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Родился 1.08.1920 г. д. Березки Комаринского р-на Гомельской обл. Участник
Великой Отечественной войны. Военнослужащий. Преподаватель истории в вечерней
партийной школе, учитель истории в Минской СШ №1 4.
С 24.07.1958 до 25.06.1970 г. - преподаватель истории КПСС и народов СССР,
политэкономии РЗКТ, МКТ.
Секретарь партбюро техникума с 1958 г.
Награды: значок “Отличник советской потребительской кооперации”, 2 ордена
Красной Звезды, 3 боевые медали.

Гаранин Николай Васильевич род. 22.10.1922 г. Окончил Лужеснянский сельскохозяйственный
техникум, 1944 г. - Черниговскую военную школу пилотов - штурман. Участник Великой Отечественной войны.
С 1.09.1961 по сентябрь 1963 г. – лаборант кабинета физвоспитания техникума.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя боевыми медалями.
__________________________________________________________________________________________
Гулякевич Александр Петрович
Родился 21.08.1921 г. в д. Городень Пуховичского р-на. Педкурсы, учитель.
Участник Великой Отечественной войны. После войны работает техником связи, ст.
инженером Управления промышленности Миноблисполкома.
С 7.12.1964 г. по 20.08.1969 г. – воспитатель общежития и заведующий книжным
киоском в общежитии техникума.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гиндин Лазарь Абрамович
Родился 27.10.1920 г. в Витебске. До войны окончил 1-й курс Московского института истории,
философии и литературы.
По окончанию Московского пехотного училища в 1942 г. был направлен на
Волховский фронт командиром взвода, затем роты.
После ранения служил начальником полигона Свердловского пехотного
училища.
В июле 1943 г. демобилизован в звании мл. лейтенанта по инвалидности;
работал военруком, преподавателем военного дела в учебных заведениях
Свердловской обл.
Окончил Московский институт советской кооперативной торговли, Высший
педагогический институт Центросоюза.
Работал старшим товароведом Белкоопсоюза, преподавателем Гомельской торгово-кулинарной
школы, Минского учебно-курсового комбината.
С 1958 по 1981 г. – лаборант, преподаватель товароведения промтоваров МКТ, РЗКТ, мастер
производственного обучения училища, киномеханик, лаборант МКТ.
Заведовал кабинетом товароведения культтоваров.
Имеет публикацию «Программа и методика по товароведению промтоваров для учащихся-заочников
техникумов Центросоюза». М: «Экономика», 1965 г.
Награды: 4 юбилейных медали, 2 Почетные грамоты Белкоопсоюза, 3 Благодарности.
___________________________________________________________________________________________

Доманьков Михаил Савельевич
Родился 28.07.1919 г. в д. Хотимка Шкловского р-на Могилевской обл.
Партизан отряда 60 15-й бригады.
Окончил Могилевский пединститут в 1945 г.
Преподаватель географии Новогрудского финансового техникума, инспектор РОНО, завуч в
Бегомльском р-не, библиотекарь, зав. производственным обучением. СШ № 85, заместитель по
воспитательной работе в средней школе.
С 5.07.1980 по 1.03.1988 г. - г. - гардеробщик, дежурный по общежитию Минского кооперативного
техникума Белкоопсоюза.
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Давыдов Александр Александрович
Родился 14.06.1922 г. в г. Климовичи Могилевской обл. в семье крестьянина.
После окончания школы с 1940 по 1944 г. служил в войсках НКВД по охране
железных дорог в Мурманской области.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1944 по 1946 г. – курсант Саратовского Военно-политического училища.
Окончил с отличием Институт народного хозяйства в 1950 г., Высший
пединститут Центросоюза в 1956 г.
Работал инспектором отдела училищ и школ ФЗО, директором Минского
учебно-курсового комбината Министерства торговли БССР.
С 1953 г. – начальник отдела Министерства торговли БССР, зам.
председателя правления Червеньского райпотребсоюза.
С сентября 1956 г. – преподаватель Минского учебного комбината
Белкоопсоюза.
С 15 августа 1957 г. – заместитель директора МКТ по учебной части. С декабря 1961 по 16 ноября
1976 г. – директор МКТ.
В 1976 г. перенес операцию на сердце. Установлена инвалидность. Работал до 1986 г.
преподавателем техникума, зав. кабинетом охраны труда.
Присвоено звание “Заслуженный учитель БССР” в 1968 г. Награжден орденом “Знак Почета” в 1976 г.
и шестью медалями, в том числе “За оборону Советского Заполярья”, “За победу над Германией”, знаком
“Отличник советской потребительской кооперации”.
Был персональным пенсионером республиканского значения.
Скончался 19 апреля 1988 г.
__________________________________________________________________________________________

Дубинин Владимир Иванович
Родился 1.01.1924 г. в д. Колбча Кличевского р-на Могилевской обл. Трудиться
стал еще в школьные годы.
В 1941 г. окончил Колбчанскую семилетнюю школу. В войну – подпольщик
“Группы Жанны Кардымон”.
В 1942 г. по доносу провокатора арестован, испытал пытки, Могилевский
концлагерь.
В 1943 г. бежал, встретил партизан бригады им. Павлова, где воевал до
соединения с Красной Армией. Далее воевал в составе 3-й армии генерала Горбатова
командиром взвода связи. Служил до 1947 г.
После окончания Бобруйского сельхозтехникума работает секретарем сельсовета, экономистом,
бухгалтером-ревизором в районном производственном управлении, ст. экономист совхоза, председателем
рабочкома совхоза, бригадиром совхоза, ст. бухгалтером СМУ мелиорации СХТ в Кличевском р-не.
С 1980 г. переехал в Минск. Работал на МАЗе, был уволен по болезни.
С 1982 по 1992 г работает в техникуме гардеробщиком, и.о. коменданта учебного корпуса,
столяром.
Награжден медалями “За боевые заслуги”, “Партизану ВОВ 1 ст.”, “За победу над Германией”, “За
взятие Кенигсберга”, “За взятие Берлина”, 3 медалями “За отвагу” и всеми юбилейными наградами. О
Владимире Ивановиче создан фильм “Партизан Владимир Дубинин”.
___________________________________________________________________________________________

Егорова Мария Васильевна
Родилась 18.04.1924 г. в с. Ушарово Сасовского р-на Рязанской обл. Окончила
среднюю школу, затем в 1943 г. с отличием 1-е Московское Краснознаменное военное
авиационное училище связи, где занесена в книгу Почета училища, пользовалась
преимущественным правом назначения в гвардейские части и направления для обучения в
летные школы – так записано в свидетельстве.
Служила младшим метеорологом 135 батальона аэродромного обслуживания
Московского военного округа. С апреля 1944 по октябрь 1945 г. – воевала в составе 1-го
Белорусского фронта. 11 ноября 1945 г. быладемобилизована и до апреля 1950 г. находилась с мужемофицером в составе войск в Германии. “Хочу работать, быть полезной обществу” - так написала в
автобиографии при поступлении на работу в МКТ в 1963 г. С 1963 по 1986 г. - секретарь учебной части,
лаборант Минского кооперативного техникума.
Награды: медали “За победу над Германией”, “Ветеран труда”. Почетная грамота правления БКС в
1997 г., Благодарности.
__________________________________________________________________________________________
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Захаров Адам Тимофеевич
Родился 17.10.1914 г. в д. Шестаки Горецкого р-на Могилевской обл.
Работал по найму у кулаков.
После окончания педкурсов работал учителем начальной школы в Белыничском р-не.
В 1937 г. окончил 3 курса Витебского пединститута.
С 1937 по 1958 гг. - курсант школы ГУГБ НИВБ СССР, оперуполномоченный по
Краснодарскому краю.
Начальник отдела НКВД по Измайловской обл., Одесской области, зам. нач. отдела и
начальник отдела МГБ БССР, начальник управления по Еврейской области, зам.
председателя КГБ Бурятской АССР. С 1958 г. – пенсионер КГБ.
Окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1960 г.
С сентября 1962 по 1986 г. - преподаватель политэкономии РЗКТ, МКТ.
Награжден 2 орденами «Красной Звезды» и 8 медалями, знаком «Отличник советской
потребительской кооперации», медалью «Ветеран труда».
___________________________________________________________________________________________

Зиневич Мария Фадеевна
Родилась 15.06.1924 г. в д. Демешковка Березинского р-на Минской обл.
Образование начальное.
Участница войны – партизанка.
Награды: Орден Отечественной войны 2 ст., юбилейные медали. За
добросовестный долголетний труд медаль «Ветеран труда».
С 1.09.1989 г. по 25.06.1996 г. – гардеробщица, вахтер-сторож МКТ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исаков Константин Георгиевич
Родился в 1912 г. Воевал на Западном и Сталинградском фронтах.
Полковник.
Был активным членом общества «Знание».
Вел непродолжительное время в техникуме гражданскую оборону.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Крассий Борис Игнатьевич
Родился 24.11.1909 г. на ст. Лазо Уссурийской ж\д.
Окончил Зоотехнический техникум, Работал по специальности.
После окончания Оренбургской лётной школы находится на военной службе.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник штаба авиасоединения.
Полковник.
С 5.10.1959 г. по 5.07.1968 г., с 15.11.1971 по 19.09.1973 г. – заместитель
директора по административно-хозяйственной части МКТ.
Награды:
Орден Ленина, орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й
ст., 2 ордена Красной Звезды; медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные медали; знак «Отличник советской
потребительской кооперации».
_______________________________________________________________________________
_______________

Крохмаль Дмитрий Иванович
Род. 15.10.1909 г. в Ворошиловградской обл. Образование неполное среднее.
Работал трактористом, затем председателем зернового товарищества, сотрудником Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД), управляющим инкубаторной станции.
Участник Великой Отечественной войны.
В послевоенное время – начальник Минской областной заготживконторы, председатель артели
«Пролетарий», начальник базы Белэнергоснаба, заместитель директора торговой базы, директор Минского
стадиона «Пищевик», экспедитор, продавец.
С 8.10.1975 по 10.03.1977 г. – гардеробщик, заместитель директора по АХЧ МКТ.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 4-мя медалями.
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Колосова (Юфа) Октябрина Дмитриевна

Девичья фамилия Королева. Родилась 6.01.1924 г. в г. Москве в семье военнослужащего.
В 1929 г. семья переехала в Краснодар. Там окончила среднюю школу. Поступила в Краснодарский
пединститут.
В начале войны после окончания курсов радистов и санинструкторов, работала в госпитале.
В мае 1942 г., после исполнения 18 лет добровольцем ушла на фронт, воевала в качестве радистки на
Сталинградском фронте в составе 62-й армии 33-й гвардейской дивизии Краснодарского курсантского полка.
Была ранена.
После излечения с 1944 г. - радистка в составе диверсионной группы особого назначения № 14
партизанского отряда “Таран”, действующего на территории Западной Белоруссии.
После войны в 1952 г. окончила филологический факультет Гродненского пединститута. С 1949 по
1956 гг. работала учителем в средней школе г. Скидель.
С 1.09.1957 г. работает преподавателем русского языка и литературы Минского кооперативного
техникума Белкоопсоюза.
С 1961 по 1962 г. - заместитель директора по учебной работе.
С 1962 г. по 1979 г. - заведующая методическим кабинетом техникума.
Являлась председателем первичной организации педагогического общества, агитатором, членом
общества “Знание”, много лет была председателем первичной организации общества охраны памятников
истории и культуры.
После 80 лет стала писать эссе, стихи, мемуары. Издала сборник стихов.
Награждена орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией”, всеми юбилейными медалями, “Ветеран труда”, тремя Почетными грамотами
Правления Белкоопсоюза, девятью Почетными грамотами техникума, многими Благодарностями, занесена в
Книгу Почета техникума. Отличник советской потребительской кооперации.
Умерла 13 апреля 2016 года.
Девчата войны знали цену себе,
О солдатах-девчонках сказала в стихах,
В поведении строгими были,
И о бедах, невзгодах подружек далеких,
От позора себя без конца берегли,
Их геройстве и даже слезах и смертях.
А от смерти сберечь не сумели.
Добавить одно остается:
И лежат под березой девчоночки те,
Если б время для нас возвратилось назад,
Чьим мечтам не дано было сбыться.
Той дорогой мы б вновь прошагали,
Вместе с каждой из них в голубой высоте
Погибая, не требуя почесть, наград,
Те мечты улетали, как птицы.
Не потому, что другого не знали!
Да, ведь с гибелью каждой из этих девчат
Этот путь мы бы снова прошли до конца,
Уходили мечты и чего-то начало.
Оттого, что нам долг перед нашей страной,
Приходилось другим за себя начинать,
Что горячие юные наши сердца,
И за них всё как будто сначала. XII.2007 г.
Наша совесть и честь диктовали,
И сидеть за чужою спиной
Никогда еще не позволяли! II.2014 г.
_______________________________________________________________________________________________

Лапшов Иван Сергеевич
Род 15.10.1911 г. в Смоленской обл. Окончил Свердловский архитектурный техникум, в 1942 г.военно-инженерное училище.
Воевал на Волховском фронте.
После войны – главный инженер СМУ-2, начальник ОКСА Министерства лесной и бумажной
промышленности, начальник управления капитального строительства Министерства сельского хозяйства
Литовской ССР.
С 17 мая 1971 г по 15 ноября 1971 г. – заместитель директора по АХЧ техникума.
Награжден медалями, грамотой Верховного Совета Литовской ССР.
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____________________________________________________________________________________________

Мельников Борис Николаевич
Родился 6 ноября 1924 г. в г. Моршанск Тамбовской обл. Трудовую жизнь начал с августа
1941 г., шофером в Главснабе Министерства промышленности.
В Красную Армию призван в октябре 1942 г. После окончания военного училища воевал
на Центральном фронте. Был ранен в июле 1943 г.
После излечения в 1944 г. окончил Сызраньское танковое училище и был направлен на
Дальний Восток.
Принимал участие в войне с Японией. Демобилизован ст. лейтенантом в 1946 г.
Закончил в Минске 10-й класс и Минский юридический институт в 1951 г.
Работал
юрисконсультом
Главснаба
Министерства
лесной
и
топливной
промышленности, в Смиловичском училище механизации сельского хозяйства пом. директора по культурновоспитательной работе, затем юрисконсультом базы «Белгалантерея».
С 20.11.1961 до мая 1990 г. преподаватель гражданского и трудового права Республиканского заочного
кооперативного техникума.
Возглавлял цикловую комиссию оргтехники и совправа, был заведующим производственной практикой,
заведовал кабинетом совправа.
Руководил кружком, где учащиеся вели исследовательскую работу.
Организовывал выездные заседания арбитража в техникуме, вел лекторий «Закон твой друг». Член КПСС с
1948 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
Почетной грамотой БКС, значком «Отличник советской потребительской кооперации».

Мсхиладзе Георгий Николаевич
Родился 7 августа 1923 г. в Тбилиси. В войну был призван в армию, закончил в 1942 г.
Тбилисскую авиашколу в должности пилота. После войны окончил высшее офицерское
училище в Мичуринске и прослужил в военной части г. Городни Черниговской обл. до
1958 г. Затем работал кладовщиком, завхозом, комендантом общежития энергетического
техникума, товароведом, пожарным концертного зала.
С 2.08.1988 по 15.01.1991 г. работал дежурным по общежитию, вахтером.
Награжден орденом Красной Звезды, 9-ю медалями, в т.ч. “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией”.

_______________________________________________________________________________________________

Москаленко Александр Петрович
Родился 29.03.1907 г. в д. Горбачевичи Оршанского р-на. Окончил кооперативный
техникум в Витебске в 1930 г., Одногодичные педагогические курсы в 1937 г.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны работал инструктором-ревизором, экономистом Белкоопсоюза.
В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли (Минский ф-л).
Работал завмагом, бухгалтером, инструктором-ревизором Мозырского отд. БКС,
председателем правления Геленджикского РПС, начальником отдела статистики,
культтоваров, зам. начальника финансового отдела, инструктором орготдела
Белкоопсоюза.
С 15.08.1959 г. по 6.02.1971 г. – преподаватель МКТ, заведующий учебной частью, методист РЗКТ,
заведующий заочным отделением, преподаватель техникума.
Руководил народным университетом торговых работников Заводского райпищеторга.
Награды: Ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны II и I ст., медали «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», Почетная грамота Белкоопсоюза.

Никитин Борис Алексеевич
Родился 21.08.1922 г. в Минске. Участник Великой Отечественной войны.
Курсант, командир. Был ранен.
Вернулся в строй, командовал взводом, командир батареи. Снова был ранен.
После излечения - командир батареи минометного расчета.
После войны работал на оперативных должностях в МВД, старшим инспектором отдела
кадров Главторга. В 1956 окончил Минский пединститут.
С 1.09.1957 по 24.11.1962 г. – преподаватель истории, географии МКТ, РЗКТ.
Награды: 2 ордена «Красной звезды», медали «За оборону Москвы», «За победу над
Германией».
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Нисневич Семен Хаимович
Родился 22.04.1915 г. в г. Червень. Окончил Витебский кинотехникум в 1935 г.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1.03.1963 до 1970 г. – киномеханик Минского кооперативного техникума.
Награды: Орден Красной звезды, 7 медалей.

Олешкевич Сигизмунд Антонович
Род. 20.05.1924 г. в г. Борисове.
В войну - командир отделения в партизанской бригаде им. Фрунзе. После
освобождения Белоруссии служил командиром минометного расчета до 1947 года.
Затем работал преподавателем физкультуры в школе ФЗО, учился в нархозе и работал
там же преподавателем физкультуры.
В 1957 г. окончил педфак МКИ и работал преподавателем оргтехники советской
торговли в Минской специальной торговой школе, учебно-курсовом комбинате
Белкоопсоюза, в Полоцкой торгово-кооперативной школе.
С 1.09.1958 по 1.09.1983 г. – преподаватель товароведения продовольственных
товаров, организации и техники торговли МКТ, преподаватель, заместитель директора по учебной части
РЗКТ, заведующий производственной практикой МКТ, преподаватель.
Был нештатным инструктором торгового отдела Заводского райисполкома.
Инвалид первой группы с 1983 г.
Награды: Орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией», Почетная грамота Правления БКС и БРК
профсоюза работников госторговли и потребкооперации.

Пасько Федор Лаврентьевич
Родился 17.07.1924 г. на хут. Брожи Бобруйского р-на.
Воевал в партизанском отряде.
После освобождения Белоруссии - курсант МКШ, оперработник, начальник
детприемника-распределителя.
Работал ст. инспектором по контролю Министерства финансов БССР. В 1955 г окончил
истфак БГУ. Одновременно с учебой работал начальником спецотдела БГУ.
С 1.12.1962 г. по 13.03.1968 г.– преподаватель истории и географии МКТ и по
совместительству преподавал политэкономию в техническом училище № 93.
Пропагандист, вел семинары с преподавателями по проблемам воспитания, «Мировая
политика и борьба идеологий».

Пашковская Нина Григорьевна
Родилась 6.08.1924 г. в д. Поповка Сенненского р-на Витебской обл. Работала
пионервожатой в Подворицкой СШ Сенненского р-на.
В начале войны жила с родителями. С 1942 г. была связной бригады им. Героя
Советского Союза К.Заслонова и бригады им. Кириллова.
С 1943 г. – медсестра (курсы медсестер окончила в отряде). После освобождения
училась в годичной школе пропагандистов при ЦК КПБ, работала зав.библиотекой
парткабинета Кировского РК КПБ Могилевской обл.
После переезда в Минск – почтовый работник, комплектовщица бибколлектора.
Вырастила с мужем шестеро детей.
С 1.04.1988 по 1.02.1995 г. - дежурная по общежитию, вахтер общежития МКТ.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

Петрова Полина Михайловна
Родилась 1.05.1923 г. в Орше.
Участница Великой Отечественной войны. В войну – участница ансамбля Красной армии,
машинистка.
После войны - участковый инспектор райстраха, младший продавец, контролер на ф-ке
Крупской, машинистка в школе.
С 12.09.1975 по 16.02.1980 г. - лаборант кабинета общественных дисциплин. Награждена
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
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Песнякевич Георгий Тихонович
Род. 1.11.1919 г. в Минске. В 1937 г. окончил 10 классов и поступил в Минский
юридический институт. Участник партизанского движения. С мая 1942 г.- в подпольной
организации. С июня 1943 г. - секретарь Минской подпольной комсомольской
организации «Адам» и руководитель подпольной группы «Нас много» Возвращаясь с
задания, был по доносу арестован. В гестапо его жестоко пытали. он не выдал никого.
Подполье продолжало жить.
Из тюрьмы был вывезен в концлагерь на территорию Франции. Бежал, снова был
арестован.
После освобождения Франции в городе Нанси обезвредил немецкую мину с угрозой
для собственной жизни. Жители г. Нанси предлагали ему деньги. Он отказался. Тогда ему
дали самую крупную – стофранковую купюру, расписавшись на ней.
Отказался от предложения генерала быть комендантом Нанси.
По возвращению в Минск окончил в 1946 г. юридический институт.
Работал уполномоченным Министерства заготовок СССР по БССР, затем юрисконсультом базы Минского
облпотребсоюза.
В 1966 году корреспондент журнала «Огонек» В. Пономарев со знаменитой
купюрой побывал в Нанси, и жители города вспомнили это происшествие. В
майском номере журнала вышел его очерк «Дороги друзей сойдутся», где были
строки и о Георгии Тихоновиче.
С 1 февраля 1968 г. - почасовик, с 15.10.1973 до 1986 г. - преподаватель
«Основ советского права и правоотношения в потребительской кооперации»
МКТ.
Жестокие пытки в гестапо с возрастом привели к тяжелой болезни и
инвалидности. Скончался в возрасте 57 лет.
В памяти коллег остался педагогом по призванию, широко образованным, с
разносторонними интересами, страстным любителем цветов, театра,
голубятником.
Награжден знаком «Отличник советской торговли», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»; Почетными грамотами
Белкоопсоюза, Почетной грамотой Республиканского профсоюза, многими наградами Общества охраны
природы.
Дочь Людмила и сын Александр стали успешными учеными-биологами.
_______________________________________________________________________________________________

Перуновская Надежда Владимировна
Родилась 6.06.1926 г.
Партизанская связная 120 партизанской бригады. По автобиографии родилась 26
августа 1929 года и жила с родителями в эвакуации с 1941 по 1946 г.
С 12.02.1964 по 11.05.1984 - кастелянша-кладовщица.

Порутчиков Василий Яковлевич
Родился 15.09.1908 г. в Волгоградской обл. Окончил 2 класса. Участник Великой Отечественной войны.
Узник концлагеря.
С 1978 года по 1989 гг. штукатур-маляр, сантехник училища и техникума.

Пуссель Ромуальд Федорович
Родился 20.08.1927 г. в Минске.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны работал товароведом, зам. директора Республиканской книжной базы.
Заочно окончил БГУ в 1960 г.
С 1 сентября 1966 до 1990 г. преподаватель товароведения книги МКТ, ст. редактор
РЗКТБ, методист Республиканского методического кабинета, преподаватель и зав.
кабинетом товароведения и организации торговли книгой техникума.
Награжден медалями «За победу над Японией», «ХХХ лет Советской Армии и Флота»,
Почетной грамотой правления Белкоопсоюза.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Попов Василий Иванович
Родился 25.08.1923 г. в с. Горяиновка Духовницкого района Саратовской области в
семье крестьянина-бедняка.
С 1931 по 1941 г. учился в школе, в 1937 г. вступил в комсомол.
Был пионервожатым, начальником пионерских лагерей летом, секретарем
комсомольской организации, членом райкома комсомола.
В 1941 г. работал помощником слесаря на комбинате «Росглавплодовощ» в
Хвалынске. С декабря 1941 по июнь 1942 г. учился в Вольском училище химзащиты.
В июне 1942 г. направлен на Северо-Кавказский фронт. Ранен под г. Орджоникидзе
и тяжело ранен под г. Моздоком.
После излечения и демобилизации по состоянию здоровья (ограниченное
движение левой ноги) работал военруком в Хвалынском кооперативном техникуме,
исполнял обязанности директора.
В 1945 г. поступил, в 1949 окончил Московский институт советской кооперативной торговли - товаровед.
В 1948 г. вступил в члены КПСС. Работал начальником отдела, зам. председателя правления Саратовского
облпотребсоюза.
После окончания Московского Высшего педагогического института Центросоюза был направлен в
распоряжение Белкоопсоюза как будущий директор строящегося Минского кооперативного техникума.
В Белкоопсоюзе работал начальником отдела учебных заведений, организационного отдела.
Был избран членом правления Белкоопсоюза, секретарем партбюро аппарата Белкоопсоюза.
31 июля 1957 года назначен директором Минского кооперативного техникума Белкоопсоюза.
Возглавлял техникум до сентября 1961 г.
Далее Попов В.И. работал преподавателем Республиканского заочного кооперативного техникума
Белкоопсоюза, преподавателем Белорусского государственного института народного хозяйства им.
В.В.Куйбышева, зав. секцией в ГУМе.
15 лет, с 1964 по 1979 г., возглавлял Минский техникум советской торговли.
Затем занимал руководящие посты в Министерстве торговли БССР.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «ХХ лет Победы над
Германией», «ХХХ лет Победы над Германией», знаком «Отличник советской торговли», Благодарностью,
Почетной грамотой Министерства торговли БССР и БРК профсоюза.
Скончался 18 июня 1996 г.

Романенко Константин Васильевич
Родился 29.07.1902 г. в д. Беседский–Прудок Хотимского р-на Могилевской обл.
Окончил сельскую школу в 1915 г., работал в своем хозяйстве, ходил на поденную
работу к помещику.
В 1918 г. со своими односельчанами организовали с\х артель, которая в 1919 г. вошла
в с\х коммуну, где работал разнорабочим до 1923 г.
С 1922 г. был комсомольцем. Год учился в Ланичском с\х училище Могилевской обл.
В 1924 г. поступил в объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве, которую
окончил в 1928 г. Там же в 1927 г. вступил в члены КПСС.
В 1928-1931 гг. служил командиром взвода, помощником командира, командиром
батареи ХVI КАП. В 1936 г. окончил Артиллерийскую академию им. Дзержинского, ф-т ВВ и порохов в
Ленинграде, инженер-химик.
Служил помвоенпреда, военпредом ГАУ наркомата обороны на заводах №15 в Чапаевске, №12 в г.
Электросталь, в Павлограде, Москве, начальником мастерской боеприпасов в Таллине.
С сентябре 1941 по апрель 1942 – начартснабжения и начштаба артиллерии.
Участвовал в сражениях на Корельском перешейке, Ленинградском фронте. Возглавлял Центры
артиллерийских баз в Подмосковье, Владимирской, Каменец-Подольской областях, под Моздоком.
В 1951-1954 гг. - командир военной части в Тбилиси. Избирался секретарем парторганизации части. В 1954
г. ушел в запас в звании полковника. Переехал с семьей в Минск.
С 1 сентября 1960 по 1970 г. работал преподавателем допризывной подготовки, заведующим военным
кабинетом и ответственным за сохранность оружия и военного имущества МКТ.
Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, орденом
Ленина, тремя боевыми медалями, «Ветеран труда», значком «Отличник советской потребительской
кооперации».
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Рутман Феликс Львович
Родился 1.01.1917 г. в г\п Стрешки Жлобинского р-на Гомельской обл. До 1935 г. учился
в школе, работал в колхозе. В 1935 г. поступил в рабфак при Институте народного
хозяйства, в 1937 г. – в институт народного хозяйства.
Родители в войну были убиты фашистами.
Был призван в Красную Армию, служил солдатом до 1942 г., был направлен на курсы
мл. политруков МВО, затем в Лениградское военно-политическое училище в г. Шую.
С января 1943 г. до конца войны служил в должности ст. инструктора политотдела
дивизии.
В октябре 1945 г. демобилизовался и работал в Белкоопсоюзе: ст. инспектором
орготдела, зам. начальника, начальником орготдела Минского облпотребсоюза. Член КПСС с 1943 г. Окончил
БГИНХ в 1947г.
С 1.09.1961 по 1988 г. – преподаватель, зам. директора по учебной части МТКБ, ст. мастер МКТУБ.
Награжден орденом Красной Звезды, 10 медалями (“За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За победу
над Германией”, юбилейными), значком “Отличник советской потребительской кооперации”, Почетной
грамотой Центросоюза. Занесен в Книгу Почета Белкоопсоюза.

Самохин Гавриил Иванович
Родился 25.03.1902 г. в Новочеркасске. Окончил Средне-Азиатский государственный
университет, медицинский факультет в 1927 г.
С 1931 г. призван в армию.
До 1943 г. – служил в военной части в Ташкенте.
Воевал на 1-м Белорусском фронте.
После войны снова проходил службу в Ташкенте, Самарканде, затем в Барановичах, в
Германии.
Полковник медслужбы в отставке.
В 1949 г. получил звание «Заслуженный врач Узбекской ССР».
С 1.01.1960 по 1969 г – преподаватель основ микробиологии и пищевой гигиены МКТ.
Награды: Орден Ленина, 3 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й ст.; медали «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией»,
юбилейные.

Самусенко Николай Дмитриевич
Родился 10.05.1917 г. в д. Городище Шкловского р-на. Окончил истфак пединститута
им. Горького в 1938 г. Год работал учителем Дукорской СШ, с сентября 1939 по 7 июля
1941 г. - преподаватель социально-экономических дисциплин в Климовичском
зоотехникуме.
Участник Великой Отечественной войны. Четырежды был ранен.
После войны - преподаватель социально-экономических дисциплин в Смиловичском
сельхозтехникуме.
С 1960 по 1986 г. – директор РЗКТ, преподаватель политэкономии МКТ.
Награжден орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией», юбилейными.

Сторчак Макар Григорьевич
Родился 31.01.1914 г. в Черкасской обл.
Участник Великой Отечественной войны - партизан.
После войны работает на тракторном заводе – мастер, прораб. Затем гл. механик
плодоконсервного комбината, сварщик.
С 10.08.1968 г. по 17.02.1969 г. – заместитель директора по административнохозяйственной части МКТ.

Федосов Павел Тихонович
Родился 4.02.1915 г. в д. Арехи Сурожского р-на Витебской обл. Окончил
сельхозтехникум в 1934 г. Окончил Военную школу. Участник Великой Отечественной
войны, командир огневого взвода.
После войны - преподаватель училища, школы.
С 3.11.1970 г. по 1.09.1974 г.– военрук МКТ, преподаватель начальной военной
подготовки.
Награды: орден Красного Знамени, орден Красной звезды, юбилейные медали,
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
многочисленные грамоты.
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Филиппович Василий Романович
Родился 5.12.1924 г. в д. Королев Стан в многодетной семье. Окончил 7 классов,
Минский экономико-статистический техникум в 1941 г.
В войну жил в своей деревне и помогал партизанам. Собирал боеприпасы для
партизанского отряда «Смерть фашизму».
После освобождения Беларуси с 1945 по 1947 служил в Советской Армии.
С 1948 по 1950 г. работал на Минской фабрике им. Калинина инженером, начальником
цеха отдела. С 1951 г. – работает в Белкоопсоюзе старшим экономистом, зам. начальника,
начальником отделов, начальником производственно-технического управления.
В 1962 г. окончил БГИНХ им. Куйбышева по специальности Бухгалтерский учет в
торговле, в 1965 - заочное отделение педагогического факультета Московского кооперативного института
Центросоюза, в 1973 г. - отделение философии Университета марксизма-ленинизма. Сдал кандидатский
минимум по философии.
С 27.10.1962 по 1985 г. - преподаватель экономики и планирования и хозяйственных вычислений в РЗКТ,
затем в МКТ.
Много лет возглавлял методическую комиссию экономических дисциплин. Являлся начальником штаба
ДНД, заместителем председателя месткома техникума. Многократно был председателем участковой
избирательной комиссии.
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина, «За победу над Германией», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «30 лет Победы над Германией», знаком «Отличник советской потребительской
кооперации».

Хлынин Дмитрий Гаврилович
Родился в 1926 г. Воевал на 3-м Прибалтийском фронте. Пулеметчик, полковой разведчик. Подполковник.
Инвалид Великой отечественной войны 2-й группы. Несколько месяцев работал в техникуме лаборантом
отдела кадров.
Награды: орден Отечественной войны 1 степени, 14 медалей, Почетная грамота Верховного совета БССР,

Червяков Александр Степанович
Родился 6.12.1915 г. в Ленинграде в семье рабочего Путиловского з-да. Учился в школе, в
Смоленском ФЗУ связи, работал авторемонтером, шофером.
В 1937 г. призван в Красную Армию, прошел путь от красноармейца до майора. В 1940 г.
окончил военно-политическое училище.
Заместитель командира авиаэскадрильи и пом. начальника политотдела дивизии, с 1942
по 1947 комиссар и зам. командира по политчасти авиарембазы ВВС ДВ фронта, зам.
командира аэродрома.
В 1951 г. окончил Высшую офицерскую школу пропагандистов Советской Армии, служил
зам. командира по политчасти учебного батальона. В 1957 г. был уволен в запас.
С февраля 1958 г. – заместитель начальника отдела кадров и учебных заведений Белкоопсоюза. В 1965 г.
окончил товароведный ф-т института народного хозяйства.
С марта 1965 до 1976 г. – методист, преподаватель РЗКТ, преподаватель политэкономии,
обществоведения МКТ, воспитатель училища.
Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
юбилейными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Шаткин Дмитрий Григорьевич
Родился 13.06.1916 г. в д. Комаровка Кричевского р-на. Окончил исторический ф-т.
Могилевского пединститута в 1938 г., Инспектор РОНО, председатель РК профсоюза
учителей. Участник Великой Отечественной войны, зам. политрука.. Был ранен.
Работал в горвоенкомате, секретарем партбюро мединститута, председателем
Минского обкома профсоюза учителей, директором вечерней школы, методистом
заочного отделения техникума пищевой промышленности.
С 15.08.1958 г. по 22.05.1959 г.– методист заочного отделения МКТ, преподаватель
истории КПСС.

Шиманович Иван Антонович
Родился 21.07.1916 г. в Смолевичском р-не. Партизан.
Окончил Московский заочный кооперативный техникум в 1953 г., Всесоюзный заочный
институт советской торговли. Зам. гл. бухгалтера центральной бухгалтерии БКС.
С января 1959 г. – нештатный преподаватель бухгалтерского учета заочного отделения
МКТ. Награжден медалями “За доблестный труд в Великой Отечествен. войне 1941-1945
гг), “Партизану Отечественной войны 1-й степени”.
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Шиманович Анатолий Павлович
Родился 7.03.1924 г. в д. Желудовщина Логойского р-на. Окончил среднюю школу.
В войну воевал в партизанском отряде «За Советскую Родину», командир
диверсионного отдела, зам. комиссара отряда. Руководил группой подрывников. Получил
3 ранения и контузию. Инвалид Великой Отечественной войны.
После войны - секретарь комсомольской организации лесокомбината. Окончил
Высшую кооперативную школу Центросоюза в 1956 г. – с отличием.
Работал заместителем начальника ОРСа, управляющим Молодечненской
облторгбазой, председателем правления Могилевского облпотребсоюза.
С 11 марта 1964 г. по 11 марта 1966 г. - директор РЗКТБ.
Наг ражден орденами Боевог о Красног о знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, чехословацкой партизанской звездой, двумя медалями «Партизану Отечественной войны»
1-й и 2-й степени.
Наг ражден орденами Боевог о Красног о знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, чехословацкой партизанской звездой, двумя медалями «Партизану Отечественной войны»
1-й и 2-й степени.

Шипов Владимир Сергеевич
Родился 18.09.1922 г. в п. Ивановка Никольского р-на Пензенской обл. Окончил
Бузулукский лесной техникум в 1942 г., затем с отличием Ульяновское военное училище
связи в 1943 г.– радиотехник.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны продолжал служить в рядах Советской Армии. В 1972 г. ушел в отставку в
звании подполковника.
С 24.09.1974 по 1.10.1988 г. военрук МКТ.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, “Знак
Почета”, 2 боевыми и 14 другими медалями.
9.06.1982 г. приказом начальника ГО Заводского р-на в 1975,1978 – директором МКТ объявлены
благодарности за хорошую подготовку формирований ГО к районным соревнованиям.

Юшко Николай Александрович
Родился 22.11.1910 г. в Червенском р-не, д. Смоленка.
В 1936 г. окончил педагогический техникум, в 1940 г. военную академию химзащиты.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны - директор спиртзавода, учитель химии средней школы.
С 28.01.1959 г. по 1.01.1970 г.- преподаватель химии МКТ, РЗК, МКТ. Председатель
месткома профсоюза РЗКТ.
Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, 7-ю медалями.

Техникум шефствовал также над участниками Великой Отечественной войны, не
работавшими в учебном заведении, проживающими в микрорайоне:
Буяков Федор Дмитриевич род. 3.03.1907 г. в д. Заболотье Белыничского р-на. Председатель
Головчинского единого потребобщества. После окончания Витебского кооперативного
техникума в 1933 г. служил в СА. В 1941 г. окончил исторический факультет БГУ.
В войну был одновременно секретарем комитета комсомола, зав. отделом студенческой
молодежи ЦК ЛКСМБ, секретарем ЦК КПБ, помощником начальника русского штаба
партизанского движения, помощником секретаря ЦК КПБ.
Затем работал в Узбекистане. Вернувшись в Минск, трудился заместителем зав. отдела
ЦК КПБ, зам. нач. отдела КГБ.
Уволен в запас. Работал начальником отдела кадров Белкоопсоюза, заведующим
хозяйством «БелдорНИИ».
Награды: Орден «Знак Почета», 10 медалей, 2 Почетные грамоты Верховного Совета БССР.
Баль Михаил Макеевич - инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.
Белько Анна Александровна – инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.
Пивоваров Давид Зиновьевич – участник Великой Отечественной войны.
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Храналогія жыцця тэхнікума, каледжа, філіяла
1953 г. Цэнтрасаюз спажывецкіх таварыстваў СССР прымае рашэнне аб будаўніцтве
тэхнікума у горадзе Мінску (Пастанова Праўлення № 842 ад 27.08.1953 г.).
1954 г., красавік Па Магілёўскай шашы, 73 у г. Мінску пачалося будаўніцтва
Мінскага кааператыўнага тэхнікума Белкаапсаюза на 400 месцаў.
1955 г. Пачата будаўніцтва інтэрната Мінскага кааператыўнага тэхнікума.
1957 г., 31 ліпеня. Дырэктарам тэхнікума прызначаны Папоў Васіль Іванавіч
(пратакол пасяджэння праўлення Белкаапсаюза № 14 ад 31.07 1957 г.).
1957 г., 6 жніўня. Намеснікам дырэктара па адміністратыўна-гаспадарчай частцы
прызначаны Уладзісенка Іван Іосіфавіч.
1957 г., 15 жніўня. Намеснікам дырэктара па вучэбнай частцы прызначаны Давыдаў
Аляксандр Аляксандравіч.
1957 г., 8 верасня. Старшым бухгалтарам прызначана Чусава Любоў
Аляксандраўна.
1957 г. Намеснікам дырэктара, загадчыкам завочнага аддзялення прызначаны Фрыд
Самуіл Тэвелевіч.
1957 г., 15 верасня. Кіраўніком фізічнага выхавання прыняты Арцёмаў Анатоль
Іванавіч (працаваў да 20.11.57).
1957 г. Загадчыцай бібліятэкі прызначана Комлева Лідзія Іосіфаўна.
1957 г., 1 кастрычніка пачаў работу Мінскі кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза
(Пастанова Праўлення Цэнтрасаюза спажывецкіх таварыстваў СССР № 273 ад 4.09.1957 г.,
Распараджэнне Савета Міністраў Беларускай ССР ад 6 верасня 1957 года № 1287-р).
На дзённым аддзяленні сфарміравана 7 груп таваразнаўцаў-прадаўцоў харчовых і
прамысловых тавараў, 1 група таваразнаўцаў-прадаўцоў кнігі і культавараў, 1 група
тэхнолагаў грамадскага харчавання.
1957 г., 12 кастрычніка. У тэхнікуме празвінеў першы званок і пачаліся заняткі.
1957 г., 1 снежня. Кіраўніком фізічнага выхавання прыняты Несцярэнка Мікалай
Уладзіміравіч.
1957 г., 1-21 снежня. Прайшоў першы ўстановачны семінар для 606 завочнікаў.
1958 г., студзень. У тэхнікуме пачаў дзейнічаць буфет на 50 месцаў.
1958 г студзень. Набыты радыёвузел і стала выходзіць тэхнікумаўская радыёгазета.
1958 Загадчыкам практыкі прызначана Ісянава Лідзія Анатольеўна.
1958 г., 25-27 студзеня. Каманда тэхнікума на першынстве рэспублікі па лыжах
сярод навучальных устаноў Белкаапсаюза заняла 1 месца і атрымала Ганаровы прыз БКС. У
наступны год каманда падцвердзіла званне чэмпіёна.
1958 г., сакавік. Брыгадай упраўлення кадраў і навучальных устаноў Цэнтрасаюза
пад кіраўніцтвам інспектара Сахет Т.І. была праведзена праверка работы тэхнікума.
1958 г. Намаганнямі навучэнцаў і персаналу праведзена цеплатраса да вучэбнага
корпусу, абсталявана спортпляцоўка, зроблена капітальная агароджа, высаджана 130
пладовых і дэкаратыўных дрэў, кустарнікі, аформлены кветнікі.
1958 г., май. Прайшла першая вучэбная практыка будучых таваразнаўцаў кнігі і
культавараў у Цэнтральным кніжным магазіне і Белунівермагу.
1959 г., 30 чэрвеня. Адбыўся першы выпуск 32 таваразнаўцаў-прадаўцоў кнігі і
культтавараў на дзённым аддзяленні і 122 спецыялістаў на завочным аддзяленні (39
бухгалтароў, 73 таваразнаўца,10 планавікоў-эканамістаў).
1958 г. Восем работнікаў тэхнікума атрымалі кватэры ў доме, пабудаваным побач з
тэхнікумам.
1959 г. Загадчыкам практыкі прызначана Койпыш Галіна Сяргееўна.
1959 г. У пабудаваным доме адкрыўся дзейнічаючы вучэбны магазін харчовых
тавараў на 5 рабочых месцаў, які меў штучны, хлебабулачны, бакалейны і гастранамічны
аддзелы. Продаж тавараў ажыццяўлялі навучэнцы пад кіраўніцтвам Т.Ф. Вінакуравай.
1959 г., 1 кастрычніка. Адчыніў дзверы інтэрнат тэхнікума на 400 койка-месцаў.
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1959 г. Прыняты намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце
Красій Барыс Ігнацьевіч.
1959 г., кастрычнік. У цокальным паверсе інтэрната размясцілася сталовая на 80
пасадачных месцаў.
1959 г., 22 снежня. Загадчыкам завочнага аддзялення прызначана Сакалова
Аляксандра Фёдараўна (працавала да 24.03.1960)
1959 г., лістапад. У вестыбюле інтэрната абсталяваны павільён па продажу кніг і
школьных пісьмовых тавараў, які працаваў па прынцыпу самаабслугоўвання. Пазней ён
стаў вучэбным кніжным магазінам кнігі і культтавараў.
1960 г., 12 мая. Адкрыты вучэбны харчовы кабінет-магазін у тэхнікуме.
1960 г., 1-4 чэрвеня. У тэхнікуме адбылася трэцяя традыцыйная спартакіяда
дружбы паміж кааператыўнымі тэхнікумамі Рыгі, Вільнюса, Таліна, Мінска.
1961 г. Загадчыкамі завочнага аддзялення прызначаны Абраменка Сяргей
Мікалаевіч (24.03 –31.08), затым Вотчанка Філіп Аляксандравіч (1.09 – 31.10).
1960 г. 1 лістапада. На базе завочнага аддзялення Мінскага кааператыўнага
тэхнікума адкрыты Рэспубліканскі завочны кааператыўны тэхнікум.
Пры Мінскім кааператыўным тэхнікуме для студэнтаў завочнікаў Москоўскага
кааператыўнага інстытута быў адкрыты вучэбна-кансультацыйны пункт, які дзейнічаў да
1968 г. Яго ўзначаліў Куксо М.І.
1960 г., 1 лістапада. Загадчыкам дзённага аддзялення прызначаны Вотчанка Філіп
Аляксандравіч.
1960 г. Загадчыкам практыкі прызначаны Абезьянін Сяргей Паўлавіч (12.09–16.12).
1960 г. Загадчыкам практыкі прызначана Ваврышчук Надзея Ніканораўна (1960–
1961).
1961 г., люты. Тэхнікум перайшоў на цэнтральнае ацяпленне.
1961 г., 30 чэрвеня. Адбыўся першы і адзіны выпуск 28 тэхнікаў-тэхнолагаў
грамадскага харчавання.
1961 г., 1 верасня. Дырэктарам прызначаны Давыдаў Аляксандр Аляксандравіч,
намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Юфа Акцябрына Дзмітраўна,
загадчыкам практыкі Рутман Фрыд Лейбавіч, старшым бухгалтарам Лелонг Ніна Пятроўна.
1961/1962 нав. г. Створана група з 29-ці дзяўчынак па падрыхтоўцы шафёраў 3
класа.
1961 г., 12 кастрычніка. Пабудаваны дом Белкаапсаюза. Кватэры атрымалі
Шыкула, Ахрэмчык, Несцярэнка, Ваўрышчук, Івончык.
1962 г. Побач з тэхнікумам адчыніў дзверы дзіцячы садок Белкаапсаюза.
1962 г., 18 чэрвеня. Адбылася першая канферэнцыя выпускнікоў тэхнікума.
1962 г., май. Жаночая і мужчынская каманды веласіпедыстаў занялі першае месца на
рэспубліканскіх спаборніцтвах і трэцяе – па веласпорту і валейболу на першынстве СССР
сярод навучальных устаноў Центрасаюза.
10 навучэнцаў уваходзяць у зборную каманду Рэспубліканскага ЦС ДССТ
“Ураджай” па веласіпеду, валейболу, лыжах.
1962 г., 24-28 мая. Група навучэнцаў – спартсменаў і ўдзельнікаў мастацкай
самадзейнасці на чале з дырэктарам, сакратарамі партыйнай, камсамольскай арганізацый і
старшынёй мясцкама ўдзельнічалі ў традыцыйным фестывалі дружбы навучэнцаў Беларусі
і Прыбалтыйскіх рэспублік у Вільнюсе.
1962 г. Удзельнікі літаратурнага гуртка пад кіраўніцтвам Юфы А.Дз. перапісваліся з
пісьменнікам Гарбукам В.С. У чэрвені група навучэнцаў разам з Давыдавай А.М. ездзілі на
сустрэчу з “беларускім Мікалаем Астроўскім” у г. Пяцігорск, дзе ён знаходзіўся на лячэнні.
1962 г., верасень. Намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначаны Рутман
Фрыд Лейбавіч.
1962 г., 21 верасня. Створаны метадычны кабінет тэхнікума, які ўзначаліла Юфа
А.Дз.
1962 г. Загадчыкамі практыкі прызначаны Ваўрышчук Н.М. (верасень-кастрычнік
1962 г.), Маясеенка Кацярына Сямёнаўна (кастрычнік 1962-1963).
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1962 г., снежань. Створана сандружына тэхнікума пад кіраўніцтвам фельдшара У.К.
Марчанка, арганізаваны санпасты.
1963 г.На базе тэхнікума пачалі дзейнічаць 3-месячныя курсы прадаўцоў.
1963 г. Навучэнцы Галіне Ільюцік прысвоена ганаровае званне “Майстар спорту
СССР” па веласпорту.
1963 г. У тэхнікуме адбыўся Усесаюзны семінар выкладчыкаў таваразнаўства
прамысловых тавараў.
1964 г. Загадчыкам практыкі прызначана Вінакурава Тамара Фёдараўна.
1964 г. Харавы калектыў тэхнікума пад кіраўніцтвам Ржэпецкага Ю.В. атрымаў
дыплом першай ступені на гарадскім аглядзе мастацкай самадзейнасці.
1964 г., кастрычнік. Адбылася чарговая праверка тэхнікума брыгадай упраўлення
кадраў і навучальных устаноў Цэнтрасаюза пад кіраўніцтвам інспектара Сахет Т.І.
1964 г. Уведзена пасада выхавальніка інтэрната.
1964 г. Група № 22 за старанную працу ў калгасе ўзнагароджана Пераходным
Чырвоным вымпелам і Ганаровай граматай Мінскага райвыканкама.
1964 г. Адбыўся сеанс адначасовай гульні ў шашкі з чэмпіёнам СССР Плахіным - на
30 дошках.
1965 г. Арганізавана секцыя мастацкай гімнастыкі.
1966 г. Кіраўніком фізічнага выхавання прызначана Васіленка Зінаіда
Уладзіміраўна.
1965 г., снежань. Праведзены семінар па падрыхтоўцы грамадскіх інструктароў па
вытворчай гімнастыцы; пасведчанне атрымалі 28 навучэнцаў.
1967 г., май. На базе тэхнікума прайшоў Усесаюзны семінар выкладчыкаў
таваразнаўства харчовых тавараў. Прысутнічали 85 чалавек.
1967 г.12 кастрычніка. Адбыўся вечар, прысвечаны 10-годдзю тэхнікума.
Заводскі райком КПБ г. Мінска ўзнагародзіў тэхнікум Граматай за дасягнутыя
поспехі ў навучанні і выхаванні навучэнцаў.
1967 г. Зарачанскай Ганне Давыдаўне прысвоена званне «Заслужаны настаўнік
БССР».
1967 г. Давыдава Анастасія Мікалаеўна занесена ў Кнігу гонару Цэнтрасаюза.
1968 г., 31 жніўня. Рэспубліканскі завочны кааператыўны тэхнікум рэарганізаваны ў
завочнае аддзяленне Мінскага кааператыўнага тэхнікума. Загадчыкам завочнага аддзялення
прызначана Зарачанская Ганна Давыдаўна, загадчыкам дзённага аддзялення - Куксо Мікіта
Ігнацьевіч, загадчыкам практыкі - Аляшкевіч Сігізмунд Антонавіч.
Мінскі вучэбна-кансультацыйны пункт МКІ ліквідаваны ў сувязі з наданнем
Гомельскаму ВКП статуса завочнага факультэта МКІ, які аб’яднаў Мінскі і Гомельскі ВКП
(Пастанова Праўлення Цэнтрасаюза № 27 ад 16.08.1968 г.).
1968 г. 1 верасня. Пры тэхнікуме створана кааператыўнае прафесіянальна-тэхнічнае
вучылішча.
1968 г. У памяшканні тэхнікума размясціўся Рэспубліканскі вучэбна-метадычны
кабінет Белкаапсаюза і стаў падраздзяленнем тэхнікума.
1968 г. Давыдаву Аляксандру Аляксандравічу прысвоена званне «Заслужаны
настаўнік БССР».
1968 г. Арганізавана сустрэча з Героямі Совецкага Саюза Аленай Мазанік, В.М.
Ляонавым, Н.Г. Кавалёвым.
1968 г. Давыдава Анастасія Мікалаеўна ўзнагароджана Ганаровай граматай
Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР.
Дорахава Сафія Васільеўна ўзнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР.
1969 г. Намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы прызначаны
Ракусевіч Васіль Васільевіч.
1969 г. Аддзелам навучальных устаноў Белкаапсаюза праведзена праверка работы
тэхнікума.
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1969 г. У тэхнікуме адбыўся семінар выкладчыкаў таваразнаўства прамысловых
тавараў.
1970 г. Камітэту камсамола тэхнікума прыданы правы райкома камсамола.
1970 г., верасень. Загадчыкам дзённага аддзялення прызначана Каргіна Яўгенія
Анісімаўна.
1970 г., лістапад. Адбыўся семінар выкладчыкаў школ-прадпрыемстваў Мінскай і
Магілёўскай абласцей.
1970-1971 г. Па распараджэнню Цэнтрасаюза ў тэхнікуме пачалася
эксперыментальная падрыхтоўка новай спецыяльнасці “Арганізацыя і упраўленне
кааператыўным гандлем” (кваліфікацыя - арганізатар гандлю).
Эксперымент праводзіўся таксама ў Кіеўскім і Растоўскім кааператыўных
тэхнікумах.
1971 г., снежань. Адбылася канферэнцыя выкладчыкаў Мінскага і Пскоўскага
кааператыўных тэхнікумаў па абмену вопытам работы.
1971 г. Выкладчык Камісараў Э.С. падрыхтаваў да выдання падручнік “Тэхніка
вылічэнняў і механізацыя вылічальных работ”.
1971 г. Выпускнікам на ўрачыстым уручэнні дыпломаў павязалі памятныя ленты
“Выпускніку Мінскага кааператыўнага тэхнікума. 1971 г.”
1971 г. У Ждановічах у жніўні створаны спартыўна-аздараўленчы лагер, дзе
навучэнцы працавалі ў калгасе, займаліся спортам, адпачывалі, на заробленыя грошы
арганізавалі экскурсію ў Маскву.
1971 г. Уведзена пачатковая ваенная падрыхтоўка.
1971 г. Намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы прызначаны
Лапшоў Іван Сяргеевіч, затым Красій Барыс Ігнацьевіч.
1971 г. Шыкула А. М. узнагароджана ордэнам “Знак Пашаны”.
1971/1972 нав. г . Адбылася чарговая праверка работы тэхнікума.
З гэтага часу становяцца папулярнымі конкурсы “А ну-ка, хлопцы!”, “А ну-ка,
дзяўчаты!”, “Алё, мы шукаем таленты!”.
Ствараецца фільм пра тэхнікум.
Стартуе завочная экспедыцыя “Мая Радзіма – СССР!”
1972 г. Адбыўся выпуск эксперыментальнай групы арганізатараў гандлю (кл.
кіраўнік Даўгалава Р.В.).
1972 г. Галоўным бухгалтарам прызначана Кароткіх Ганна Цімафееўна.
1972 г. Арганізаваны вечар дружбы з маладымі кааператарамі - студэнтамі БДУ з
краін Афрыкі, з В’етнама, Афганістана.
1972 г. Сустрэчы з пісьменнікамі і паэтамі М.Федаровічам, А.Мартыновічам,
С.Шушкевічам, М. Гамолкай.
1972 г., снежань. Уведзены ў дзеянне спартыўны комплекс. На ўрачыстым адкрыцці
ў студзені прысутнічаў шматразовы алімпійскі чэмпіён Аляксандр Мядзведзь.
1972/1973 нав. г. Дэлегацыі тэхнікума ездзілі ў Вільнюс, Жітомір, Кішынёў.
Адбыліся сустрэчы ў тэхнікуме з дэлегацыямі Кіеўскага, Кішынёўскага, Рыжскага,
Вільнюскага, Талінскага, Маскоўскага, Чарнігаўскага кааператыўных тэхнікумаў – па
ініцыятыве клуба інтэрнацыянальнай дружбы.
1973/1974 нав. г. Тэхнікум становіцца адной з дзесяці ў СССР базай педагагічнай
практыкі для студэнтаў педагагічнага факультэта Маскоўскага кааператыўнага інстытута
Цэнтрасаюза.
1973 г., верасень. Загадчыкам практыкі прызначаны Мельнікаў Барыс Мікалаевіч,
намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы – Алфёраў Мікалай
Карпавіч.
1974 г., сакавік. Уведзены ў эксплуатацыю 2-і інтэрнат на 250 койка-месцаў.
1974 г. Удзел навучэнцаў ва ўрачыстым шэсці па праспекту Леніна з нагоды
прысваення Мінску звання горада-Героя.
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1974 г. Загадчыкам дзённага аддзялення прызначана Ядчанка Цэцылія (Нэла)
Францаўна, намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы – Бяссонаў
Пётр Віктаравіч.
Сталі традыцыйнымі Ленінскія урокі.
1974 г. Выкладчыкамі і гурткоўцамі гуртка “Таваразнаўства харчовых тавараў” у
двары вучэбнага корпуса створаны вопытны ўчастак рэдкіх раслін.
1974 г., май. Сустрэча са студэнтамі БГУ з Нігерыі, Малі, В’етнама.
1974/1975 нав. г. 500 навучэнцаў слухалі оперу “Кармэн”, арганізавана сустрэча з
галоўным рэжысёрам тэатра, які расказаў аб гісторыі стварэння оперы і рабоце артыстаў
над ёй.
Каманда тэхнікума заняла першае месца па зімняму трохбор’ю ў Заводскім раёне.
У спаборніцтве паміж вучэбнымі установамі Мінска права сфатаграфіравацца каля
Сцяга Перамогі ў Маскве атрымала навучэнка 34 групы Іванова Галіна.
У педагагічную практыку ўкараняецца Ліпецкі метад навучання, безмашыннае
праграмаванне.
1975 г. Пачала будавацца прыстройка к інтэрнату.
1975/1976 нав. г. Сустрэча з дэлегатам XXV з’езда КПСС, першым сакратаром
Заводскага райкома КПБ Зуевым А.Б.
Удзел у мітынгах па збору подпісаў пад Стакгольмскім закліку аб раззбраенні, на
фестывалі балгара-савецкай дружбы – на плошчы Леніна.
Абмен камсамольскіх білетаў. Правядзенне Ленінскіх урокаў, Ленінскіх залікаў
“Рашэнне XXV з’езда – у жыццё!”
Паездка ў Кіеўскі кааператыўны тэхнікум.
Культпаход у тэатр імя М. Горкага на спектакль “Апошняя інстанцыя”. Сустрэча з
аўтарам, рэжысёрам і выканаўцамі.
У Мастацкім музеі для навучэнскай моладзі пачаў дзейнічаць кінолекторый
“Буйнейшыя музеі міра”.
У тэхнікуме праведзена паказальнае пасяджэнне арбітража Белкаапсаюза.
Дабраахвотная народная дружына налічвае 150 чалавек. 2 навучэнцы ўзнагароджаны
значком “Отличный дружинник”, 4-м уручаны каштоўныя падарункі, 2-м аб’яўлена падзяка.
У інтэрнаце обсталявана чытальная зала.
1975 г. Праведзены спартыўны вечар, на якім прысутнічаў чэмпіён па парашутнаму
спорту Гурноў В.Н.
1975 г., снежань. На базе тэхнікума адбылося комплекснае аб’ектнае вучэнне па
грамадзянскай абароне з удзелам усіх фарміраванняў. Удзельнічалі 270 навучэнцаў і
работнікаў.
1975 г. Загадчыкам бібліятэкі прызначан Кавалёва Галіна Іванаўна.
1976 г., 1 студзеня. Вучылішча выдзелена на самастойны баланс з намеснікам
дырэктара па вучэбна-вытворчай частцы вучылішча і асобнай бухгалтэрыяй. Кіраўніком
вучылішча прызначана Шыкула Анастасія Максімаўна, галоўным бухгалтарам – Чарнова
Галіна Мікіцічна, кіраўніком фізічнага выхавання вучылішча – Шчуцкі Аляксандр
Аляксандравіч.
1976 г., чэрвень. Праведзены вечар інтэрнацыянальнай дружбы з зарубежнымі
кааператарамі, удельнікамі III Міжнароднай канферэнцыі маладых кааператараў.
1976 г. чэрвень. Упершыню па выніках тэхналагічнай практыкі праведзена
канферэнцыя. Загадчыкам практыкі прызначана Вінакурава Тамара Фёдараўна.
1976 г., жнівень. Набыта стацыянарная шырокафарматная кінаўстаноўка, якая
дазволіла больш якасна праводзіць кінаўрокі, паказваць кінафільмы.
1976 г., жнівень. Намеснікам дырэктара па адміністратыўна-гаспадарчай частцы
прызначаны Бабук Фёдар Іванавіч.
1976/1977 нав. г. Уведзена пасада старшага майстра вучылішча. Ім прызначана
Красантовіч Таццяна Іванаўна.
1976 г., 26 лістапада. У тэхнікуме адкрыты музей спажывецкай кааперацыі БССР.
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1976 г., лістапад. У тэхнікуме адбыўся Усесаюзны семінар дырэктароў
кааператыўных тэхнікумаў.
1976 г., 6 снежня. Дырэктарам тэхнікума прызначаны Басаў Уладзімір Мікалаевіч.
1977 г., красавік. Адбылася праверка тэхнікума камісіяй Мінвуза БССР па пытанню
“Аб вывучэнні і прапагандзе Пастановы ЦК КПСС “Аб 60-й гадавіне Вялікай
Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі” у Мінскім кааператыўным тэхнікуме”.
1977 г., верасень. Намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначаны
Трафімовіч Ігар Яфімавіч, старшым майстрам вучылішча - Рутман Фелікс Львовіч.
1977 г., кастрычнік. Святкаванне 20-годдзя тэхнікума. Тэхнікум узнагароджаны
Ганаровай граматай ЦК ЛКСМБ.
1977 г., снежань. Чыгір Людміле Васільеўне прысвоена званне «Заслужаны
настаўнік БССР».
1978 г., студзень. Навучэнка Хадасевіч В. вылучана на атрыманне стыпендыі БРК
прафсаюза работнікаў дзяржгандлю і спажыўкааперацыі.
1978 г., люты. Пабудавана прыстройка са сталовай на 100 пасадачных месцаў і
інтэрнатам № 3 на 50 койка-месцаў.
1978 г., май. Адбыўся вечар дружбы з маладымі кааператарамі Афрыкі (студэнтыпрактыканты Маскоўскага кааператыўнага інстытута).
1978/79 нав. г. Адбыліся тры праверкі тэхнікума і вучылішча камісіямі
рэспубліканскай інспекцыі сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў пры Мінвузе БССР,
Белкаапсаюза. Станоўча аценена работа педагогаў і кіраўніцтва.
1978 г., верасень. ПТВ пачало рыхтаваць афіцыянтаў.
1978 г., верасень. Загадчыкам аддзялення арганізацыі і кіравання гандлем
прызначана Манеціна Лідзія Мікалаеўна, намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце
вучылішча - Анісімава Таццяна Васільеўна.
1978/79 нав. г. Стаў дзейнічаць факультэт грамадскіх прафесій з 8 аддзяленнямі:
афарміцеляў, арганізатараў культмасавых мерапрыемстваў,
маладога лектарапрапагандыста, палітінфарматара, фотарэпарцёра, камсамольскага і прафсаюзнага актыву,
грамадскіх інспектароў гандлю, грамадскіх суддзяў па відах спорту. Адбыўся яго першы
выпуск.
1979 г., люты. Прынята рашэнне педсавета аб прызначэнні прафсаюзнай стыпендыі
навучэнцы Самусёвай Зінаідзе.
1979 г. Метадычная распрацоўка В.М.Зялінскай “Ахоўваць прыроду – значыць
ахоўваць Радзіму!” экспанавалася на ВДНГ СССР у Маскве.
1979 г. Прафсаюзную стыпендыю атрымлівае па рашэнню педсавета Цімашэнка
Л.М.
1979 г., 21 снежня. У тэхнікуме выступае нам. старшыні праўлення Мінскага
аблспажыўсаюза Бадун В.В., дэлегат Х з’езду ўпаўнаважаных спажывецкай кааперацыі
СССР.
1979 г. Загадчыкам завочнага аддзялення прызначаны Алексіевіч Іван Паўлавіч,
загадчыкам метадычнага кабінета - Лазоўскі Вячаслаў Антонавіч.
1979 г. Для напісання творчых работ па тэматыцы грамадска-палітычнай,
эканамічнай, таваразнаўчай, тэхналагічнай, тэхнікі вылічэнняў створаны 96 творчых
калектываў. 12 работ вылучаны на абласны конкурс.
1980 г. Сфарміраваны студатрад “Кааператар” у колькасці 60 чалавек, які працаваў на
сельгасработах у Малдавіі.
1980 г. Музей гісторыі спажывецкай кааперацыі пераведзены ў будынак па пр.
Машэрава, дзе размясціўся Белкаапсаюз.
1980 г. На базе тэхнікума праведзена Усесаюзная нарада начальнікаў
рэспубліканскіх інспекцый сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў пры Мінвузах
рэспублік СССР.
1980 г. Адбылося другое выданне падручніка Камісарава Э.С. “Тэхніка вылічэнняў і
механізацыя вылічальных работ”.
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1980 г., май. Тэхнікум узнагароджаны Граматай Камітэта па фізічнай культуры і
спорту пры Савеце Міністраў Беларусскай ССР за другое месца ў рэспубліканскім
сацыялістычным спаборніцтве сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў на лепшую
арганізацыю фізкультурна-масавай і спартыўнай работы ў 1979 годзе.
1980/1981 нав. г. Сталі праводзіцца сацыялагічныя даследаванні навучэнцаў.
1980/1981 нав. г. Вакальна-інструментальны ансамбль тэхнікума пад кіраўніцтвам
Яўгена Мікалаевіча Снытко ўдастоены звання лаўрэата Усесаюзнага агляду мастацкай
самадзейнасці; яму ўручаны дыплом Цэнтрасаюза другой ступені. Ансамбль доўгі час быў
вельмі папулярным у мікрараёне і на прадпрыемствах Белкаапсаюза, займаў на ўсіх аглядах
прызавыя месцы.
1980/1981 нав. г. Каманды тэхнікума па валейболу, лёгкай атлетыцы, кулявой
стральбе займаюць першыя месцы сярод 28 тэхнікумаў г. Мінска. Санітарная дружына
займае і ўтрымлівае традыцыйна многа гадоў першае месца ў спаборніцтвах фарміраванняў
грамадзянскай абароны Заводскага раёна г. Мінска.
1980 г., 3 снежня. Удзел у пасяджэнні педсавета тэхнікума спецыялістаў па кадрах
Бярэзінскага, Барысаўскага і Смалявіцкага райспажыўсаюзаў Лысенка В.М., Хоцька А.Н., і
Каспяровіч М.А.
1981 г., 23 студзеня. На атрыманне прафсаюзнай стыпендыі вызначана кандыдатура
навучэнкі Пазняк Галіны.
1981 г., сакавік. Адбылася праверка тэхнікума Рэспубліканскай інспекцыяй ССНУ.
1981 г., 4 лістапада. Праведзены Зорны паход па месцах баявой славы беларускага
народа (Мінск - Курган Славы), прысвечаны 60-годдзю ўтварэння СССР. У ім прынялі ўдзел
600 чалавек.
1981 г. Тэхнікум займае першае месца ў спаборніцтве па арганізацыі культурнамасавай і ваенна-спартыўнай работы ў арганізацыях спажывецкай кааперацыі рэспублікі і
атрымлівае пераходны кубак Белкаапсаюза.
1981/1982 нав.г. З практыкантамі і кааператыўнымі арганізацыямі - базамі практык
сталі заключацца дагаворы дзелавой садружнасці.
Канец 70-х-першая палова 80-х гг. Штогадовыя сустрэчы з прадстаўнікамі
кааператыўных арганізацый Англіі, іншых краін свету і рэспублік СССР.
1982 г. Выдадзены падручнік Чыгір Л.В. “Связь физики с товароведением
промышленных и продовольственных товаров”.
1983 г. Набытыя і выкарыстоўваюцца ў рабоце комплекс “Эўрыка”, аўтаматызаваны
модульны клас “АКМ-1”.
1983 г. На абласной выставе творчасці навучэнцаў прадстаўлены 27 экспанатаў
тэхнікума. Такія выставы праводяцца кожны год як справаздачы гурткоў.
1983 г. У рамках завочнай экспедыцыі “Мая Радзіма – СССР” праведзены фестываль
“Дружба народаў”.
1983 г. У традыцыйным рэспубліканскім конкурсе творчых работ па грамадскапалітычнай тэматыцы 7 навучэнцаў сталі лаўрэатамі і ўдастоены дыпломаў ЦК ЛКСМБ і
Мінвуза БССР II і III ступені.
1983 г. Трэці год тэхнікум утрымлівае Пераходны Чырвоны сцяг Заводскага райкома
ДТСААФ. Камсамольская арганізацыя заняла I месца ў раённым аглядзе-конкурсе на
лепшую арганізацыю пошукавай экспедыцыі і лепшую арганізацыю і правядзенне
месячніка спартыўнай і абаронна-масавай работы.
1983/1984 нав. г. Прынята новая вучэбная дакументацыя: замест каляндарнатэматычных планаў - рабочыя праграмы, замест паўрочных планаў - вучэбна-метадычныя
карты.
1983 г. Кіраўніком вучылішча прызначана Арэшка Алена Аляксееўна, загадчыкам
практыкі - Каленік Мікалай Іванавіч.
1983 г., снежань. У Пухавіцкім райспажыўсаюзе праведзена выяздное пасяджэнне
цыклавых камісій тэхналогіі гандлю, таваразнаўства, грамадскіх і эканамічных дысцыплін
па вывучэнню вопыту работы выкладчыка Дорахавай С.В. па кіраўніцтву практыкай.
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1984 г. Прайшла комплексная праверка тэхнікума і вучылішча камісіяй
Белкаапсаюза. Распрацоўваюцца вучэбна-дыдактычныя комплексы.
Май 1984 г. Адбыўся Зорны паход па месцах баявой і працоўнай славы, мітынгрэквіем “Навечна ўстановім мір на зямлі”, праведзены ў Хатыні, прысутнічала 300
навучэнцаў.
1984 г. Сустрэчы з кінаакцёрам Уладзімірам Конкіным, паэтэсай Рымай Казаковай.
1984 г. Камсамольская арганізацыя тэхнікума зацверджана ЦК ЛКСМБ як база
перадавога вопыту па арганізацыі і правядзенню Ленінскага заліку ў рэспубліцы.
1984 г. У Гродна прайшла занальная спартакіяда кааператыўных тэхнікумаў
Прыбалтыкі, Беларусі, Закаўказзя, Кішынёва.
1984 г. За заданню ЦУМКа выкладчыкамі тэхнікума распрацаваны праграмы па
тэхналагічнай практыцы, па дысцыплінах “Арганізацыя матэрыяльнай адказнасці
работнікаў гандлёвых прадпрыемстваў”, “Эканоміка, арганізацыя і планаванне закупак
сельгаспрадуктаў і сыравіны”.
1984 г. Выкладчыкам Пархоменка Г.К. распрацаваны метадычны камплект
“Курсавыя работы”.
1984 г., люты. Вучылішча праверана брыгадай Упраўлення вучэбных устаноў
Цэнтрасаюза па пытанню перабудовы вытворчага навучання.
1984 г. Кавалёва Галіна Іванаўна, заг. бібліятэкі, узнагароджана Ганаровай граматай
Міністэрства адукацыі БССР.
1984 г., верасень. Загадчыкам завочнага аддзялення прызначана Шарыхіна
Валянціна Пятроўна.
1984 г., верасень. Загадчыкам метадычнага кабінета прызначана Станкевіч Людміла
Георгіеўна.
1985 г. Праведзена выяздное пасяджэнне педсавета на Мінскай аптова-гандлёвай
базе на тэму: “Становішча кан’юнктуры гандлю ў Мінскім аблспажыўсаюзе і задачы
педкалектыву па ўзмацненні сувязі прафесійнага навучання і выхавання з прадпрыемствамі
спажыўкааперацыі.
1985 г. У музеі Янкі Купалы праведзены вечар “Байцы ўспамінаюць...”, на якім
выступалі ўдзельнікі вайны, партызанскага руху, паэты.
1985 г., чэрвень. Брыгадай упраўлення вучэбных устаноў Цэнтрасаюза праведзена
праверка стану пачатковай ваеннай падрыхтоўкі і ваенна-патрыятычнага выхавання ў
тэхнікуме. Адзнака: “Добра”.
У абласной спартакіядзе каманда стралкоў-многаборцаў тэхнікума заняла першае
месца.
За дасягнутыя вынікі ў абаронна-масавай рабоце тэхнікум пяты год ўтрымлівае
пераходны Чырвоны сцяг Заводскага раёна, узнагароджаны вымпелам “Пераможцу
сацыялістычнага спаборніцтва”.
1986/1987 нав.г. Для выкладчыкаў арганізавана выкладанне па 24-гадзіннай
праграме курса “Пытанні пераводу кааператыўных арганізацый на новыя ўмовы
гаспадарання”.
Загадчыкам практыкі прызначана Станкевіч Людміла Георгіеўна, загадчыкам
метадычнага кабінета – Федарцова Раіса Пятроўна.
1986 г. Праведзена чытальніцкая канферэнцыя па кнізе “У войны не женское лицо” з
удзелам аўтара Святланы Алексіевіч.
1986 г. Выдаецца бюлетэнь “Нам пішуць выпускнікі”.
1986 г. Адбыўся V “Зорны паход” “Дарогай бацькоў – дарогай герояў”.
1986 г. Удзел навучэнцаў тэхнікума ў мітынгах ў абарону змагара за свабоду Афрыкі
Нэльсана Мандэлы, і змагара за правы паўночнаамерыканскіх індейцаў Леанарда Пелтіера.
1986 г. Устаноўлены шэфскія сувязі вучылішча з савецкім вайсковым
падраздзяленнем у Афганістане, арганізавана перасылка падарункаў і пісьмаў.
1987 г. Вучылішча ператворана ў сярэдняе кааператыўнае ПТВ з падрыхтоўкай
прадаўцоў у колькасці да 500 чалавек на аснове базавай адукацыі з трохгадовым тэрмінам
навучання.
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Намеснікам дырэктара па агульнаадукацыйных дысцыплінах вучылішча прызначана
Мезена Таісія Канстанцінаўна (працавала ў 1987-1991гг).
1987 г. Басаву У.М. прысвоена вучоная ступень кандыдата гістарычных навук.
1987 г. Вучэбная група пад кіраўніцтвам Даўгалавай Р.В. заняла першае месца ў
рэспубліканскім аглядзе-конкурсе на лепшую акадэмічную групу.
1987 г. Арганізавана сустрэча з пісьменнікамі братамі Вайнерамі.
1987 г. 46-я група стала перамажцам у рэспубліканскім аглядзе-конкурсе на лепшую
акадэмічную групу і ўзнагароджана турпаездкай у г. Валгаград. Адбыліся таксама паездкі
лепшых навучэнцаў ў Маскву, Рыгу, Вільнюс.
1987 г., 17 кастрычніка. Святкаванне 30-годдзя тэхнікума. Сустрэча выпускнікоў.
На юбілей тэхнікума навучэнцы Адэскага кааператыўнага тэхнікума прывезлі
спектакль “Сакрэты нашай маладосці, або ў ноч на 32 снежня”.
1987, лістапад. Адбыўся вечар кнігі з удзелам пісьменніка Ігнаценка В.М. “Усе мы
родам з рэвалюцыі”.
Праведзены адкрытыя тематычныя канферэнцыі па выніках вучэбнай практыкі ў
Дзяржынскім райспажыўсаюзе.
Камісаравым Э.С. распрацаваны метадычны дапаможнік па тэхніцы вылічэнняў для
выкарыстання ў час практыкі.
Буняк Н.А. напісала дапаможнік для завочнікаў па правядзенню ўстановачных
заняткаў па таваразнаўству кнігі.
Даклад Кавалёвай Г.І. “Увядзенне новых формаў і метадаў у ідэйна-выхаваўчай
рабоце з навучэнцамі” быў заслуханы на гарметадаб’яднанні.
У Доме гандлю Дзяржынскага гарпо створаны вучэбны клас.
1988 г. Абсталяваны кабінет палітэканоміі. Набыты мікракалькулятары,
весавымяральнае абсталяванне.
1988 г. Навучэнцы глядзелі у тэатрах спектаклі В.Розава “Гняздо глухара”, В.
Дазорцава “Апошні наведвальнік”, балет І. Стравінскага “Вясна свяшчэнная”, слухалі оперы
Моцарта “Вяселле Фігаро”, П.І.Чайкоўскага “Яўгеній Анегін” і інш.
1988 г. Зроблены 5 выяздных канцэртаў.
1988 г. Праведзены семінар на базе тэхнікума выкладчыкаў савецкага права г.
Мінска.
Адбыліся традыцыйныя выступленні ў тэхнікуме прафесара Порубава М.І., дацэнтаў
Клебанава Б.С. і Велегчаніна І.Ю. на прававыя тэмы.
1988 г. У Савецкі фонд міра пералічана 2000 рублёў.
1988 г. Па выніках спаборніцтва групы 28, 26 і 13 узнагароджаны экскурсійнымі
паездкамі ў Рыгу, Вільнюс, Гродна.
1988 г., май. Адбылася сустрэча з Нінай Чайкай – загпдчыкам аддзела моладзі
Беларускага тэлебачання пасля паездкі яе ў Афганістан.
1988 г., чэрвень. У маладзёжным цэнтры адбыўся спартыўны вечар з удзелам
алімпійскага чэмпіёна Камінскага Уладзіміра, дзе навучэнцы арганізавалі спартыўнае
прадстаўленне.
1988 г., верасень. Галоўным бухгалтарам прызначана Міроненка Тамара Дзмітраўна,
намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце Снытко Яўген Мікалаевіч,
намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце тэхнікума Анісімава Таццяна Васільеўна,
старшым майстрам вучылішча – Акуліч Леанард Іосіфавіч.
1988 г., кастрычнік. Адбылася сустрэча з беларускімі пісьменнікамі, у тым ліку з Н.
Гілевічам, прысвечаная 70-годдзю ВЛКСМ.
1989 г. На базе Дзяржынскага раённага спажывецкага таварыства праведзены выязны
педсавет па пытанню становішча вучэбнай практыкі, на якім прысутнічалі навучэнцы групы
№ 38 і кіраўнікі базы практыкі.
1989 г. У тэхнікуме адбылася прэзентацыя кнігі “Потребительская кооперация
Белоруссии”, на якой выступалі аўтары кнігі былыя Старшыня Праўлення БКС Т.Н.
Стрыжак і намеснік старшыні Праўлення БКС Н.В. Галёнка.
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1989 г. У гэты час многа гадоў запар актыўна дзейнічае агітбрыгада
прафарыентацыйнай работы. Навучэнцы выступаюць з падрыхтаванай праграмай і
мастацкай самадзейнасцю перад школьнікамі.
1989 г. Загадчыкам практыкі прызначана Зубар Аліна Мікалаеўна.
1989 г. Сустрэчы навучэнцаў з вядучым інструктарам БКС А.І. Іларыёнавай.
1989 г. У Рэспубліканскім аглядзе-конкурсе мастацкай самадзейнасці хор і вакальная
група тэхнікума ўзнагароджаны дыпломам ІІІ ступені, ВІА – І ступені.
1990 г. ПТВ перастала існаваць як самастойнае і зноў было аб’яднана з тэхнікумам.
1990 г. Праўленнем Белкаапсаюза прынята рашэнне аб вяртанні выдаткаў за вучобу
выпускнікам, якія не паступілі на работу ў сістэму спажывецкай кааперацыі.
1990 г., красавік. Міністэрства народнай адукацыі Беларускай ССР узнагароджвае
Мінскі кааператыўны тэхнікум за высокія дасягненні і актыўны ўдзел у ХІІ Рэспубліканскай
выстаўцы тэхнічнай і мастацкай творчасці навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных
устаноў Ганаровай граматай.
1991 г. Пасля 2-х выпускаў навучэнцаў ПТВ на базе 9 класаў (1987-1990 і 1988-1991
нав. гг.), спынілася навучанне на аснове базавай адукацыі і ў ПТВ і ў тэхнікуме.
1991 г. На атрыманне прафсаюзнай стыпендыі рашэннем педсавета вызначана
навучэнка Скірук А.Н.
1991 г., май. Набыты ў Калінінградзе і наладжаны дысплейны клас-комплекс.
Праведзены першыя заняткі груп дзённага і завочнага аддзяленняў па машыннаму
праграмаванню.
1991/1992 нав. г. Уведзена пасада намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце
тэхнікума. На яе прызначана Кудраўцава Яўгенія Віктараўна.
Намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце вучылішча стаў Гузіч Міхаіл Іванавіч,
кіраўніком фізічнага выхавання тэхнікума Шчуцкі Аляксандр Аляксандравіч.
1991/1992 нав. г. Пачата падрыхтоўка па новай спецыяльнасці “Правазнаўства
(Гаспадарча-прававая, кааператыўная і кадравая работа)”.
Дакументацыя пачала афармляцца на беларускай мове.
1992 г., верасень. Намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце тэхнікума
прызначаны Гузіч Міхаіл Іванавіч, загадчыкам дзённага аддзялення - Шэлег Тамара
Міхайлаўна, загадчыкам завочнага аддзялення - Кудраўцава Яўгенія Віктараўна.
1992/1993 нав. г. З’явіліся новыя вучэбныя дысцыпліны: Асновы маркетынга і
Асновы менеджмента.
1993 г., 1 верасня. Тэхнікум і вучылішча рэарганізаваны ў Мінскі вучэбна-вытворчы
комплекс “ПТВ-тэхнікум Белкаапсаюза”, дзе вучылішча стала першай, а тэхнікум - другой
ступенню адукацыі.
1993 г., 1 верасня. Кіраўніком вучылішча прызначана Шэлег Тамара Міхайлаўна,
галоўным бухгалтарам - Варанцова Тамара Уладзіміраўна.
1993 г., 1 верасня. Уведзена пасада вызваленага метадыста тэхнікума. На гэту
пасаду прызначана Ляльчук Ганна Залманаўна (Зэнонаўна).
1994 г. Выкладчыкамі распрацоўваюцца камплекты вучэбна-метадычнага
забеспячэння заняткаў па асобных тэмах. Распрацавана 13 вучэбна-метадычных
матэрыялаў.
1994 г., май. Сустрэча са шведскімі кааператарамі.
1994 г., верасень. Намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначаны Гузіч
Міхаіл Іванавіч, намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце - Еловік Алена Мацвееўна.
1993/1994 нав. г. Выкладчыкамі распрацаваны 13 вучэбна-метадычных матэрыялаў.
1994 г., чэрвень. Пасля 2-х выпускаў прыпынілася падрыхтоўка спецыяльнасці
“Правазнаўства (Гаспадарча-прававая, кааператыўная і кадравая работа)”.
1994/1995 нав.г. Кошт платнага навучання на дзённым аддзяленні састаўляе 7
мінімальных зарплат.
1996 г., 29 кастрычніка. Выступленне ў ВВК Ступянёвай В.М. – дацэнта БДЭУ.
1996 г. Міністэрствам адукацыі распрацаваны шэраг Палажэнняў аб арганізацыі
дзейнасці навучальнай установы.
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1996 г. Выкладчыкі эканомікі Зялінская В.М. і Бубырь Р.А. вучыліся на курсах
фонда Сораса і атрымалі дыпломы (сертыфікаты).
1997 г. Басаў У.М. узнагароджаны знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”.
1997 г. Загадчыкам практыкі прызначана Беразоўская Раіса Кузьмінічна, метадыстам
тэхнікума – Федарцова Раіса Пятроўна.
1997 г., кастрычнік. Калектыў вучэбна-вытворчага комплекса ўзнагароджаны
Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
1997 г. Сустрэча з прадстаўнікамі кааператыўных арганізацый Швецыі.
1998 г., 20 студзеня. Выступленне ў ВВК дырэктара інстытута стандартызацыі і
метралогіі Афанасьева Н.М.
1998 г., верасень. Загадчыкам дзённага аддзялення прызначана Бубыр Раіса
Аляксандраўна, загадчыкам аддзялення прафесійна-тэхнічнай адукацыі – Навумчанка
Марыя Аляксееўна.
1998 г., верасень. Уведзены новыя вучэбныя дысцыпліны: Арганізацыя
матэрыяльнай адказнасці ў спажывецкай кааперацыі”, Асновы эфектыўнага
энергасберагання”, “СНІД і яго прафілактыка”.
1998 г. Навучэнцу Мірановічу П.І. прызначана імянная стыпендыя.
1998 г., 18 лістапада. Выступленне ў ВВК нам.старшыні Беларускага таварыства
абароны правоў спажыўцоў Бельскай Т.В.
1998 г., 26 мая. Сумеснае пасяджэнне педсавета з праўленнем Смалявіцкага
райспажыўтаварыства па пытанні “Асаблівасці камерцыйнай работы спажывецкай
кааперацыі ў сучасных умовах”.
1998 г., май. Адбылася атэстацыя ВВК Дзяржаўнай інспекцыяй навучальных
устаноў Міністэрства адукацыі і яго аккрэдытацыя.
1999 г., студзень. Выступленне ў ВВК начальніка упраўлення гандлю Мінскага
аблспажыўсаюза Карпусенка М.Д.
1999 г. Класныя кіраўнікі сталі называцца куратарамі.
1999 г. Плата за навучанне састаўляе 8 мінімальных зарплат за дзённым
аддзяленні, 4 – на завочным.
2000 г., 30 жніўня. Дырэктарам тэхнікума прызначаны Трафімовіч Ігар Яфімавіч.
Намеснікам, затым першым намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначана Бубыр
Раіса Аляксандраўна, загадчыкам аддзялення сярэдняй спецыяльнай адукацыі - Усеня
Людміла Фёдараўна.
2000 г., 8 лістапада. Навучальная ўстанова рэарганізавана ва Установу адукацыі
“Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 12 ад
24.08.2000 г.). Прафесійна-тэхнічнае вучылішча стала першым узроўнем, каледж – другім
узроўнем адукацыі.
Пасада намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце стала называцца Намеснік
дырэктара па выхаваўчай і інфармацыйнай рабоце.
2001 г. На базе каледжа праведзена першая пасля распаду Савецкага Саюза
рэспубліканская спартакіяда вучэбных устаноў спажывецкай кааперацыі.
2001 г. Старшым майстрам вучылішча прызначана Пяцко Надзея Ніканораўна (2001).
Загадчыкам аддзялення прафесійна-тэхнічнай адукацыі прызначана Лембовіч Ірына
Іванаўна.
2001 г. Старшым майстрам вучылішча прызначана Раманоўская Раіса Мікалаеўна
(2001-2002 гг). Потым пасада была ліквідавана.
2002 г., верасень. Уведзена пасада намесніка дырэктара па вучэбна-вытворчай
рабоце. На яе з пасады загадчыка практыкі пераведзена Беразоўская Раіса Кузьмінічна.
Загадчыкам практыкі прызначана Раманоўская Раіса Мікалаеўна.
2003 г. Каледж перайшоў на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў. Вучэбныя прадметы
на другім узроўні сталі іменавацца дысцыплінамі.
2003 г., 1 верасня. Намеснікам дырэктара па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце
прызначана Лагунова Галіна Мікалаеўна.
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2003 г. Аднавіліся пасля 10-гадовага перапынку агляды мастацкай самадзейнасці
навучэнцаў. Каледж заняў другое месца сярод устаноў адукацыі Белкаапсаюза.
2004 г. За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў каледж узнагароджаны
Ганаровым знакам Белкаапсаюза.
2004 г. Каледж прайшоў чарговую дзяржаўную атэстацыю і атрымаў ліцэнзію на
адукацыйную дзейнасць тэрмінам на 5 гадоў.
2004 г., 23 лютага. Калектыў мастацкай самадзейнасці каледжа за высокае
выканаўчае майстэрства ўзнагароджаны граматай Белкаапспюза і Рэспубліканскага камітэта
прафсаюза работнікаў спажывецкай кааперацыі.
2004 г., красавік. Адбылася атэстацыя каледжа Дзяржаўнай інспекцыяй
навучальных устаноў Міністэрства адукацыі і яго акрэдытацыя. Узначальвала камісію
Затава Ніна Міхайлаўна.
2005 г. Каледжу прысуджана першае месца сярод арганізацый і ўстаноў Заводскага
раёна г. Мінска за работу па прафілактыцы СНІДа.
2005/2006 нав. г. Пачалася падрыхтоўка юрыстаў па завочнай форме атрымання
адукацыі.
2005 г. Абсталяваны чацвёрты камп’ютарны клас.
2005 г., 1 верасня. Загадчыкам аддзялення прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі
прызначана Кудзелка Ганна Валянцінаўна, кіраўніком фізічнага выхавання - Дорахаў Ігар
Анатольевіч.
Скасавалася пасада старшыні прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў. Прафсаюзны
камітэт сталі ўзначальваць на грамадскіх пачатках. Старшынёй прафкама выбраны Балтуцкі
Цімафей Георгіевіч.
2005 г., кастрычнік. Прынята на пасаду метадыста завочнага аддзялення Васько Н.Г.
2005 г., 17 лістапада. Выступленне ў каледжы дэпутата Палаты прадстаўнікоў
Народнага сходу Рэспублікі Беларусь Галіны Юргелевіч.
2005 г., студзень. Узноўлена шэфская работа. Становіцца традыцыяй наведванне
навучэнцамі выхаванцаў дзіцячага дома і ўручэнне ім навагодніх падарункаў.
2006 г., люты. Адкрыты кабінет-музей гісторыі каледжа і кааператыўнага руху.
2006 г. Дырэктар І. Я. Трафімовіч узнагароджаны Ганаровай граматай Совета
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
2006, 1 чэрвеня. У каледжы адбыўся рэспубліканскі семінар дырэктароў устаноў
адукацыі Белкаапсаюза.
2006/2007 нав.г. Кабінеты інфарматыкі пераабсталяваны камп’ютарамі новага
пакалення.
2006, 1 верасня. Уведзены пасады загадчыка метадычнага кабінета, ім прызначана
Федарцова Раіса Пятроўна; загадчыка практыкі, на якую прызначана Гарошка Наталля
Уладзіміраўна.
Намеснікам дырэктара па ідэалагічнай і інфармацыйна-выхаваўчай рабоце
прызначана Кавалеўская Наталля Мікалаеўна, намеснікам дырэктара па вучэбна-вытворчай
рабоце - Раманоўская Раіса Мікалаеўна загадчыкам аддзялення прафесійна-тэхнічнай
адукацыі - Сямёнава Іна Яўгеньеўна, метадыстам каледжа – Лембовіч Ірына Іванаўна,
метадыстам завочнага аддзялення Маёрава Таццяна Аляксееўна.
2006 г., снежань. Загадчыкам бібліятэкі прызначана Панчанка Таццяна
Аляксандраўна; старшынёй прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў на грамадскіх пачатках
выбрана Паляшчук Марыя Канстанцінаўна.
2006 г., снежань. Традыцыйнае праднавагодняе наведванне навучэнцамі выхаванцаў
дзіцячага дома для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.
2007 г. сакавік. У каледжы адбыўся семінар выкладчыкаў асноў эканамічнай тэорыі
сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі г. Мінска.
2007 г. май. У каледжы адбыўся гарадскі семінар дырэктароў сярэдніх спецыяльных
устаноў адукацыі г. Мінска.
2007 г. Выкладчык Станкевіч Людміла Георгіеўна ўзнагароджана Ганаровай
граматай Белкаапсаюза.
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2007 г. Першы намеснік дырэктара Бубыр Раіса Аляксандраўна ўзнагароджана
Ганаровай граматай Белкаапсаюза.
2007 г. май. Адкрыта лабараторыя “Банкетная зала”.
2007 г., жнівень. Бубыр Р.А. з’яўлялася членам журы на рэспубліканскім конкурсе
прафесійнага майстэрства ў г. Глыбокае.
2007 г., верасень. Памяняліся назвы і састаў цыклавых камісій. Утвораны цыклавыя
камісіі сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, менеджмента і фізічнай культуры (старшыня
Кушнер Г.І.), эканамічных дысцыплін (старшаня Забеліна А. А.), камерцыйнай дзейнасці,
маркетынга і прадпрымальніцтва (старшыня Таміла С.В.), таваразнаўчых дысцыплін
(старшыня Быкава В.А.), правазнаўства (страшыня Салонская Л.В.).
Метадычнае аб’яднанне майстроў вытворчага навучання перайменавана ў цыклавую
камісію арганізацыі і тэхналогіі гандлю і вытворчага навучання. Старшынёй прызначана
Усеня Юлія Аляксееўна.
2007/2008 нав.г. Упершыню ў гісторыі навучальнай установы на завочным
аддзяленні арганізавана падрыхтоўка прадаўцоў харчовых і нехарчовых тавараў. Набрана 6
груп.
2007 г., лістапад. У сувязі з 50-годдзем каледжа адбылося узнагароджанне
Федарцовай Р.П. - нагрудным знакам “Выдатнік адукацыі”, Станкевіч Л.Г. і Салонскай Л.В.
- Ганаровымі граматамі, Бубыр Р.А. і Кудраўцавай Я.В. – Граматамі Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
Каледж узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь.
2007 г., снежань. Загадчыкам бібліятэкі прызначана Панчанка таццяна
Аляксандраўна.
2008 г., люты. За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў каледж узнагароджаны
другім Ганаровым знакам Белкаапсаюза.
2008 г., 14 лютага. Урачысты сход калектыва каледжа, прысвечаны 50-годдзю
каледжа.
2008 г., 15 лютага. Урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 50-гадоваму юбілею
каледжа.
2008/2009 нав.г., 1 верасня. Аддзяленнні дзённай і завочнай формы атрымання
адукацыі рэарганізаваны ў аддзяленні сярэдняй спецыяльнай адукацыі (ССА) і аддзяленні
інтаграванай адукацыі (ПТА-ССА). Загадчыкамі прызначаны адпаведна Усеня Л.Ф. і
Сямёнава І.Я. – дзённая форма, Кудраўцава Я.В. і Маёрава Т.А. – завочная форма.
Намеснікам дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце прызначана Лямбовіч І.І.,
метадыстам каледжа – Курыла А.К.
2008 г. На сродкі, выдзеленыя Белкаапсаюзам, абсталяваны пяты камп’ютарны клас.
Кабінет таваразнаўства нехарчовых тавараў абсталяваны мультымедыйным
комплексам.
2008 г., кастрычнік. Святы, прысвечаныя Дню настаўніка, Дню пажылых людзей,
Дню маці.
2008 г., 15-16 кастрычніка. Агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці “Восень
талентаў”.
2008 г., 22 кастрычніка. Удзел ва ўрачыстасцях, прысвечаных 90-годдзю
прафсаюзнай арганізацыі і 15-годдзю ўтварэння Беларускага прафсаюза работнікаў
спажывецкай кааперацыі.
2008 г., 31 кастрычніка. 4-я спартакіяда выкладчыкаў і супрацоўнікаў каледжа.
2008 г., 17 лістапада. Гала-канцэрт пераможцаў конкурса “Восень талентаў”,
прысвечаны міжнароднаму Дню студэнтаў.
2008 г., 18 лістапада. Акцыя к Міжнароднаму дню адмовы ад курэння “Канфета за
сігарэту!”.
2008 г., 24.11–1.12. Тыдзень прафілактыкі СНІДа. Лекцыя “Будучыня – без СНІДа!”,
выстаўка газет і плакатаў, выхаваўчая гадзіна у групах, тэматычная выстава рэфератаў,
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акцыя “Спыніць СНІ Д – выканаць абяцанне”, культурна-спартыўная праграма “Мы – за
здаровы лад жыцця!”.
2008 г., 25 лістапада. Сустрэча з прадстаўнікамі Беларускага грамадскага аб’яднання
ветэранаў баявых дзеянняў на тэраторыі іншых дзяржаў.
2008 г., 9-24 снежня. Дабрачынная акцыя “МГК-БКС – дзецям!”
2008-2009 г. 16.12-15.01. Навагоднія мерапрыемствы: конкурс насценных газет,
Навагодняя паштоўка, канцэртна-гульнявая праграма “З Новым годам!”, свята для дзяцей
супрацоўнікаў, фальклорна-забаўляльная праграма “Прыйшлі калядкі да нас на святкі!”
2009 г., 1-26 лютага. Месячнік ваенна-патрыятычнага выхавання: удзел у
рэспубліканскай акцыі “За любімую Беларусь”; інфармацыйны час з удзелам кіраўнікоў
роты патрульна-паставой службы і інспекціі па справах непаўналетніх; ушанаванне
ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Коласавой А.Дз. з 85-гадовым юбілеем; удзел у
сумеснай з кадетамі ў акцыі “Памяць”; лекцыі ўрачоў; сустрэча з ветэранам Вялікай
Айчыннай вайны Дубініным У.І., ускладанне вянка да магілы невядомага афіцэра на
Чыжоўскіх могілках; бліц-турнір па міні-футболу; выпускі насценных газет; тэматычныя
выхаваўчыя гадзіны ў групах і інш.
2009 г., 1-5 сакавіка. Тыдзень, прысвечаны Дню яднання народаў Беларусі і Расіі.
2009 г., 5 сакавіка. Святочнае мерапрыемства, прысвечанае Дню жанчын.
2009 г., 12 сакавіка. Тэматычная інфармацыйная гадзіна, прысвечаная Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь.
2009 г., 23-27 сакавіка. Адбылас дзяржаўная аккрэдытацыя каледжа. Узначальвала
камісію Малкіна Марыя Мікалаеўна. 15 красавіка выданы сертыфікаты на адпаведнасць
тыпу “каледж” і на падрыхтоўку кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 2-25 01 10
“Камерцыйная дзейнасць” і 2-24 01 02 “Правазнаўства”.
2009/2010 нав.г., 28 верасня. На студыі “ДД-видео” Цыкін Дзмітрый зманціраваў
рабочы варыянт прэзентацыйнага фільма пра каледж. Тэкст чытае Аляксандр Вергуноў,
акцёр тэатра “Хрыстафор”.
2009 г., 3 кастрычніка. Дырэктарам прызначаны Занковіч Мікалай Мікалаевіч.
2009 г., снежань. Зроблены новы варыянт відэафільма пра каледж.
2009 г., 10 снежня. На базе каледжа прайшоў рэспубліканскі семінар загадчыкаў
завочнымі аддзяленнямі і выкладчыкаў таваразнаўчых дысцыплінсістэмы спажывецкай
кааперацыі.
2009 г., 30 снежня. Памочнік рэктара Мінскай духоўнай семінарыі, наш выпускнік.
Уручыў Занковічу М.М. Грамату Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха
ўсея Беларусі.
2009 г., снежань. Акцыя “МГК – дзецям!”.
2009 г., снежань. Набыты для патрэб каледжа 8+1-месцавы аўтамабіль
“Фольксваген-каравела”.
2010 г., 5 студзеня. Адбыўся выязны педагагічны савет на тэму “Аб сумеснай рабоце
педкалектыва і арганізацый спажывецкай кааперацыім па фарміраванню кампетэнтнага і
крэатыўнага спецыяліста”.
2010 г., 7 студзеня. ПА БРСМ арганізавала наведванне 6-га Каляднага міжнароднага
турніра аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
2010 г., студзень. Калядныя мерапрыемствы “Ой, Каляда-калядачка!”, для
выхаванцаў дзіцячага дома № 3 арганізавана забаўляльная праграма з святочным
частаваннем.
2010 г., 27 студзеня. Адбылося святкаванне юбілею выкладчыка організацыі і
тэхналогіі гандлю Людмілы Георгіеўны Станкевіч, якая з 1966 года працуе ў нас
выкладчыкам, старшынёй цыклавой камісіі, намеснікам дырэктара па вучэбна-вытворчай
рабоце; аўтар вучэбных дапаможнікаў, праграм. Узнагароджана знакам Выдатнік савецкай
спажывецкай кааперацыі”, Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі, Белкаапсаюза.
2010 г., люты. Педсавет з удзелам спецыялістаў Мінскага АСС.
Амурная пошта ў Дзень Святога Валянціна.
Рэкламная акцыя ў каледжы прамысловых прадпрыемстваў Мінскага АСС.
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Турнір па міні-футболу.
Танцавальны вечар з удзелам ваеннаслужачых в/ч 3214.
2010 г., сакавік. Створан варыянт кінафільма пра каледж на англійскай мове для
рассылкі па консульствах, акрэдытаваных у Мінску.
Сустрэча намеснікаў старшынь райспажыўсаюзаў па кадрах Мінскага АСС з
навучэнцамі выпускных груп.
День адчыненых дзвярэй. Ён будзе праходзіць кожны месяц па чэрвень.
2010 г., 25 сакавіка. У вестыбюле устаноўлены вадкакрысталічны экран. Прайшла
вясенняя спартакіяда работнікаў каледжа.
2010 г., 23 красавіка. На базе каледжа адбылося пасяджэнне гарадскога
метадычнага аб’яднання старшынь цыклавых камісій эканамічных дысцыплін.
2010 г., красавік. Прайшоў традыцыйны конкурс “Малады прадавец”.
Сустрэча выкладчыкаў і выпускных груп з прадстаўніком ААТ “Еўраопт”.
2010 г., 7 мая. Мерапрыемства “55 гадоў без вайны”.
2010 г., 13 мая. У каледжы адбылося выязное пасяджэнне раённага суда Заводскага
раёна, на якім прысутнічалі будучыя юрысты.
2010 г., 11-27 мая. Рэспубліканская спартакіяда студэнтаў і навучэнцаў вучэбных
устаноў спажывецкай кааперацыі.
Традыцыйны конкурс будучых афмцыянтаў “Лепшы тэматычны стол”.
Экскукрсійная паездка “Мінск - Смаргонскі пагранатрад - “Лінія Сталіна” - Мінск”,
арганізаваная прафкамам і адміністрацыяй для лепшых навучэнцаў.
Канферэнцыя па выніках тэхналагічнай практыкі.
Педагагічная гасціная ЦК тавараведных дысцыплін.
Сустрэча навучэнцаў з гр. 27 з памочнікам пракурора Заводскага раёна Шыркевіч
В.В.
2010 г., 1 ліпеня. У каледжы створаны вучэбна-інфармацыйны цэнтр. Начальнікам
прызначана Лысак Валянціна Міхайлаўна.
2010 г., 9-11 ліпеня. Дэлегацыя каледжа наведала УА “Кіеўскі кааператыўны
інстытут бізнеса і права”.
2010 г., ліпень. Па выніках прыёмнай кампаніі 2010 года каледж названы лепшым па
праведзенай прафарыентацыйнай рабоце: сайт, кінафільм на рускай і англійскай мовах,
выпуск пячатнай прадукцыі, лістоўкі, каляндарыкі, інфармацыя ў метро, артыкулы ў ж.
“Кем быть?”, газеце “Вести потребкооперации».
2010/2011 нав. г., 1 верасня. На лінейцы прысутнічаюць старшыня Белкаапсаюза
С.Дз.Сідзько, старшыня Мінскага АСС В.М. Кашпей, старшыня Лагойскага
райспажыўтаварыства, наша выпускніца І.М.Парахневіч.
2010 г., 11 верасня. Удзел навучэнцаў у Мінскім Міжнародным марафоне.
2010 г., 20-24 верасня. Наведванне Сімферопальскага кааператыўнага гандлёваэканамічнага каледжа ў складзе дэлегацыі Беларускага прафсаюза работнікаў
спажыўкааперацыі.
2010 г., 28-29 верасня. Прыём у каледжы дэлегацыі Харкаўскага гандлёваэканамічнага каледжа – дырэктара, прафесара, к.э.н. Радчанка Л.А. і яе намеснікаў.
2010 г., верасень. У выдавецтве РИПО выйшлі кнігі дезенай Т.К. вучэбны
дапаможнік “Торговое оборудование” і “Практикум по торговому оборудованию”.
2010 г., лістапад. У выдавецтве “Лазурак” вышла навукова-папулярнае выданне
А.В.Самуль “Формирование семейных ценностей” у якасці дапаможніка па
факультатыўнаму курсу.
2010 г., лістапад. Удзел у акцыі “Вопрос Президенту” і пісьмо-падзяка ад Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А.Г.Лукашэнкі навучэнкам Валадзько Анастасіі і Мажэйка Марыі.
Агляд мастацкай самадзейнасці “Мы запальваем зоркі”.
Стажыроўка групы выкладчыкаў у Германіі.
2010 г., 9 снежня. На базе каледжа адбыўся выязны семінар-нарада старшынь
прафсаюзных арганізацый студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі спажыўкааперацыі.
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Выязное пасяджэнне цыклавых камісій эканамічных дысцыплін і камерцыйнай
дзейнасці ў Уздзенскім кааппраме.
2010 г., снежань-2011, студзень. Дабрачынная акцыя “МГК БКС – дзецям!”.
Навагоднія забавы і мерапрыемствы.
Першае месца на першынстве Заводскага раёна па більярду.
Удзел навучэнцаў Балдзінай Вольгі, Харук Вікторыі і Антонавай Веранікі ў
грамадзянска-патрыятычнай акцыі “Выбірай Беларусь!” і Падзяка ім ад кіраўніка аддзела
моладзі адміністрацыі раёна.
2011 г., студзень. Па выніках круглагадавой спартакіяды Заводскага раёна за 2010 г.
каманда каледжа заняла другое месца.
2011 г., 21 студзеня. Наведванне групай выкладчыкаў выставы прадукцыі
Валожынскага кааппрама ў Ракаве.
2011 г., 24 студзеня. Прысутнасць групы навучэнцаў-эканамістаў на запісу праграмы
ОНТ “Открытый формат” з вядучымі Тэнгізам Думбадзе і Вячаславам Бандарэнка.
2011 г., 25 студзеня. У День студэнта адбыўся сход прадстаўнікоў вучэбных груп, на
якім абралі Савет навучэнцаў каледжа. Прайшло першае пасяджэнне. Вызначаны сектары:
вучэбна-выхаваўчы, культмасавы, спартыўна-аздараўленчы, па ахове праў навучэнцаў;
прэс-цэнтр і старшыні саветаў інтэрнатаў.
Выстава-конкурс фотаработ навучэнцаў.
Прайшло зімняе многабор’е “Ахоўнік Айчыны”.
2011 г., люты. Шычко Яна, удзельніца конкурса “Новое движение-2011” атрымала
дыплом лаўрэата трэцяй ступені.
Дзень Святога Валянціна.
Па выніках першага сяместра лепшыя старасты груп, навучэнцы з высокай
паспяховасцю і актыўныя ўдзельнікі грамадскага жыцця ўзнагароджаны прэміямі.
2011 г., 16-18 лютага. На базе каледжа адбыўся турнір па міні-футболу імя поўнага
кавалера ордэна Працоўнай славы Г. Федарцова, на якім прысутнічаў сам Грыгорый
Іванавіч.
2011 г., 18 лютага. У рамках адзінага дня інфармавання адбылася сустрэча
калектыва каледжа з пісьменнікам і дзяржаўным дзеячом Мікалаем Іванавічам Чаргінцом.
2011 г., 20-27 лютага. Першы намеснік дырэктара Бубыр Р.А. у складзе беларускай
дэлегацыі прыняла ўдзел у міжнародным навукова-практычным семінары ў Германіі з
наведваннем краін Еўрасаюза і выставы-ярмаркі ў Штудгарце.
2011 г., 1 сакавіка. Сувязь са Смаленскім філіялам Расійскага ўніверсітэта
кааперацыі. Візіт дэлегацыі філіяла ў каледж.
2011 г., 3 сакавіка. У каледжы адбыліся ўрачыстасці ў сувязі з узнагароджаннем
Трафімовіча І.Я. знакам “40 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі”.
2011 г., 9-12 сакавіка. Наведванне групай супрацоўнікаў каледжа ў саставе
дэлегацыі Белкаапсаюза арганізацый спажывецкай кааперацыі Львоўшчыны.
2011 г., сакавік. Лекцыі-семінары ў каледжы ўрачоў – нарколага, спецыяліста па
рэпрадуктыўных тэхналогіях.
2011 г., 11 красавіка. Выбух на станцыі метро “Кастрычніцкая”. Сярод загінуўшых –
былы навучэнец каледжа Капцюх Раман. Пацярпелым стаў і работнік каледжа В’юннікаў
Андрэй Ігаравіч.
2011 г., красавік. Наведванне маладзёвага фестываля-выставы “Пасхальны куліч” у
культурна-дзелавым цэнтры “Дом Масквы”.
Удзел калектыва каледжа ў IХ Рэспубліканскім аглядзе-конкурсе мастацкай
самадзейнай творчасці студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі спажывецкай кааперацыі.
2011 г., 27 красавіка. Калектыў цёпла павіншаваў Снытко Яўгена Мікалаевіча з 70гадовым юбілеем.
2011 г., май. Удзел членаў БРСМ каледжа ў святочным шэсці па праспекту
Незалежнасці ў калоне Заводскага раёна.
2011 г., 28 мая. Каледж наведала дэлегацыя Барнаульскага краявога саюза
спажывецкіх таварыстваў.
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2011 г., май-чэрвень. Тыдзень прафілактыкі табакакурэння.
2011 г., 9 чэрвеня. Адбыўся брэйн-рынг, арганізаваны цыклавой камісіяй
таваразнаўчых дысцыплін.
2011 г., чэрвень. Каманда каледжа прыняла ўдзел у 46-м турзлёце Заводскага раёна і
заняла 2-я і 3-я месцы ў розных намінацыях.
У каледжы прайшла спартакіяда работнікаў апарата, унітарных прадпрыемстваў і
ўстаноў Белкаапсаюза.
Адбыліся выпускі на дзённым і завочным аддзяленнях.
Перад Міжнародным Днём кааперацыі узнагароджана група супрацоўнікаў.
2011 г., 9 жніўня. На базе каледжа адбылася рэспубліканская нарада дырэктароў і
галоўных бухгалтароў устаноў адукацыі Белкаапсаюза.
2011 г., 31 жніўня. Адбыўся педсавет, на якім былі прадстаўлены 31 новы
супрацоўнік, сярод іх 22 маладых педагогаў.
2011 г., 1 верасня. Дзень ведаў адзначылі ў прысутнасці начальніка упраўлення
гандлю
Белкаапсаюза
Казловай
Л.М.,
нашых
выпускнікоў,
старшыняў
райспажыўтаварыстваў Мось Т.І. і Корбута М.І.
2011 г., 22 верасня. Адбылося пасвячэнне маладых спецыялістаў у педагогі. На
свяце прысутнічалі педагогі-ветэраны Шчуцкі А.А., Федарцова Р.П., Станкевіч Л.Г.,
Фаставец Л.Ф., Буняк Н.А., Чарнова Н.К., Еловік А.М. і іншыя патрыярхі каледжа, якія
прысвяцілі педагагічнай дзейнасці па 30-40 і больш гадоў, сапраўдныя майстры сваёй
справы.
2011 г., 5 кастрычніка. Адбыўся семінар па ўкараненню сістэмы менеджмента
якасці ва ўстановах адукацыі.
2011 г., 14 кастрычніка. У каледжы арганізавалі ушанаванне шматдзетных маці у
День маці. Яго сталі святкаваць з 1996 г. Цітавец Л.М. маці 7 дзяцей быў уручаны знак “30
гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”.
2011 г., кастрычнік.У Любанскім раёне прайшло выяздное пасяджэнне цыклавой
камісіі камерцыйнай дзейнасці і маркетынга.
На базе каледжа прайшло першынство па валейболу сярод устаноў адукацыі
Заводскага раёна.
Адбыліся чарговыя пасяджэнні “Педагагічнай гасцінай”, Школы пачынаючага
выкладчыка”. Праведзена камісіяй па надзвычайных сітуацыях пад началам намесніка
дырэктара Куцава А.А. планавая трэніроўка па эвакуацыі навучэнцаў з інтэрнатаў.
2011 г., лістапад. Традыцыйны агляд “Мы запальваем зоркі”.
На 4-м рэспубліканскім конкурсе “Залатая ліра” сталі дыпламантамі навучэнкі
Зайцава Ірына і Карпава Наталля.
У інтэрнаце прайшло мерапрыемства “Парад салатаў”, якое арганізавалі актывісты
БРСМ, прафкам і педагог сацыяльны.
Сустрэча навучэнцаў у інтэрнаце з галоўным рэдактарам часопіса “Вожык”
П.П.Саловічам.
Адзначылі День студэнта святам-пасвяшчэннем.
Тыдзень барацьбы з курэннем.
22 лістапада. Адкрыццё сталовай, якая больш года была на рамонце.
2011 г. 1 снежня. Акцыя БРСМ, СППС і выхавацеля інтэрната “Спыніць СНІД –
выканаць абяцанне!”.
Пасяджэнне совета навучэнцаў.
2011-2012 г. снежань-студзень. Круглы стол па тэме «Развіццё бізнеса ў Рэспубліцы
Беларусь», арганізаваны цыклавой камісіяй маркетынга і эканамічных дысцыплін з удзелам
састаршыні Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Маргелава В.Я.
Конкурс “Лепшы юрыст у гаспадарчай дзейнасці”.
Месячнік “МГК-БКС – дзецям”.
Калядна-навагоднія святкаванні.
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2012 г. 12 студзеня. Калектыў адзначыў юбілейную дату Бубыр Раісы
Аляксандраўны, таленавітага педагога, першага намесніка дырэктара, якая без малога 40
гадоў аддала спажывецкай кааперацыі.
2012 г. люты. Падзяка ад дырэктара Цэнтра карэкцыйна-развіццёвага навучання і
рэабілітацыі Упраўлення адукацыі Заводскага раёна.
Удзел групы навучэнцаў у запісу праграмы “Адкрыты фармат” на ОНТ на тэму
“Работа са зваротамі грамадзян”.
Дзень памяці юнага героя-антыфашыста ў каледжы.
Прысутнасць навучэнцаў, членаў БРСМ ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім
тэатры оперы і балета на канцэрце – старце рэспубліканскай акцыі “Беларусь у маім
сэрцы”.
Дзень Святога Валянціна, “амурная пошта”.
Зімняе спартыўнае свята “Мінская лыжня”.
Удзел Зайцавай Ірыны і Карпавай Наталлі ў молодзевым конкурсе патрыятычнай
песні ў Палацы пазашкольнай работы Заводскага раёна “Золак”.
Створаны новы прэзентацыйны фільм з Дз. Цыкіным. Тэкст чытае Аляксандр
Аверкаў.
2012 г. сакавік. Месячнік прафілактыкі наркаманіі, алкагалізма і курэння. Акцыя
“Фотовспышка: курильщик месяца или курение – непривлекательная привычка».
Удзел у запісу праграмы ОНТ “Адкрыты фармат” на тэму п’янства і курэння на
рабочым месцы.
Святкаванне 8 сакавіка.
Сустрэча з прадстаўнікамі Смаленскага філіяла Расійскага ўніверсітэта кааперацыі.
Падпісанне чарговага пагаднення поміж адміністрацыяй і прафсаюзнай арганізацыяй
навучэнцаў каледжа.
2012 г. красавік. Віншаванне ад рэктара Мінскай духоўнай семінарыі з Вялікаднем.
Першынство Заводскага раёна па міні-футболу на базе каледжа.
Удзел у добраўпарадкаванні горада і раёна.
Сустрэча калектыва з вядомым беларускім пісьменнікам Сульянавым А.К. і
гісторыкам Куланам І.Н. Арганізатарамі сустрэчы і актыўнымі ўдзельнікамі былі
супрацоўнікі каледжа, кадравыя ваенныя В.І.Карпухін і К.К.Шыманец.
2012 г., 26 красавіка. Удзел дырэктара Занковіча М.М., метадыста Обухавай Н.І. і
праграміста Хільчанка Я.А. у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
“Эфектыўныя механізмы фарміравання пазітыўнага іміджу адукацыі” у Маскве і
выступленні на ёй Занковіча М.М. і Обухавай Н.І. Арганізацыя на канферэнцыі выставы
матэрыялаў нашага каледжа.
2012 г., май. Сустрэча з навучэнцамі другога сакратара Заводскага раённага камітэта
БРСМ Д.Мікуліча на тэму працаўладкавання ў свободны ад вучобы час.
Святочныя майскія мерапрыемствы. Урачыстае шэсце навучэнцаў па праспекту
Незалежнасці з сакратаром Козел Таццянай у саставе калоны Заводскага раёна, якая
адкрывала шэсце.
2012 г., 15 мая. На базе каледжа адбылося пасяджэнне гарадскога вучэбнаметадычнага аб’яднання загадчыкаў аддзяленняў ССНУ г. Мінска.
2012 г., 17 мая. На базе Чэбаксарскага кааператыўнага тэхнікума адбыўся
Міжнародны конкурс “Інавацыйныя праекты маладых”, у якім прынялі ўдзел on-line 6
нашых навучэнцаў. Сярод 47 удзельнікаў канферэнцыі навучэнцы МГТ атрымалі 2 першых
(Цыцарава Ю. і Селянінава Ю.) і 1 трэцяе (Находзька Н.) месцы. Арганізатарам была Н.І.
Обухава. Мінскі тэхнікум - адзіны з Беларусі прыняў удзел у мерапрыемстве.
Удзел членаў БРСМ у раённай акцыі “20 мая – Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу”
і комплекс мерапрыемстваў у каледжы.
Удзел каманды каледжа ў раённых спаборніцтвах па стрытболу і 2-е месца.
Водзывы-падзякі ад кіраўнікоў баз практыкі за якасную падрыхтоўку навучэнцаўпрактыкантаў.
2012 г., 18 мая. Святкаванне Міжнароднага дня музеяў. Сустрэча з Каласавай А.Дз.
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2012 г., чэрвень.
Алімпіяда па Арганізацыі і тэхналогіі гандлю.
Сустрэча выпускнікоў 1972 г. выпуску, ініцыятарам якой з’явілася Судзілоўская
(Бандаркова) Анастасія Васільеўна.
Варанцова Тамара Уладзіміраўна, галоўны бухгалтар, ўзнагароджана знакам
“Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі”.
Экскурсія па маршруту “Мір-Несвіж” для лепшых навучэнцаў, арганізаваная
прафкамам.
Удзел у раённым турзлёце і трэцяе месца.
48 юнакоў каледжа працавалі на добраўпарадкаванні падземных пераходаў новых
станцый метро.
Экскурсія супрацоўнікаў каледжа ў Полацк.
Каледж узнагароджаны трэцім Ганаровым знакам Белкаапсаюза за высокія
дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў.
Раманоўская Р.М. узнагароджана знакам “30 гадоў працоўнай дзейнасці ў
спажывецкай кааперацыі Беларусі.
2012 г., ліпень. Усеня Л.Ф., загадчык дзённага аддзялення, узнагароджана знакам
“Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі”.
2012 г., 6 ліпеня. Раптоўна памерла Раіса Мікалаеўна Раманоўская, намеснік
дырэктара па вучэбнай рабоце, таленавіты педагог і кіраўнік, чалавек з вялікай літары.
2012 г. З 11 ліпеня Занковіч М.М. выбраны ў састаў Праўлення Белкаапсаюза і
працуе на пасадзе намесніка старшыні Белкаапсаюза.
2012 г., 3 жніўня. Дырэктарам установы адукацыі “Мінскі гандлёвы каледж”
Белкаапсаюза прызначана Лагунова Галіна Мікалаеўна.
2012 г., 3 верасня. На ўрачыстай лінейцы, прысвечанай Дню ведаў, дырэктару
ўручаны Дыплом “Самы інтэрактыўны сайт”, прысуджаны па выніках рэспубліканскага
конкурсу.
Намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначана Усеня Л.Ф., намеснік
дырэктара па вытворчаму навучанню – Усеня Ю.А., намеснік дырэктара па выхаваўчай
рабоце – Кавалеўская Н.М., метадыст каледжа – Галубоўская Н.І.
2012 г., верасень, кастрычнік.
Удзел членаў БРСМ і лепшай групы каледжа ў святкаванні 945-годдзя Мінска, у
мітынгу і ўскладанні кветак да стэлы “Мінск – горад-герой”, у конкурсе “Мир бардов”, где
Шыла Ілля заняў першае, Паўлючэнка Іван – трэцяе месца і ўзнагароджаны Дыпломамі і
памятнымі сувенірамі.
3-е месца ў першынстве Заводскага раёна па лёгкаатлетычнаму кросу.
Адбылося вучэнне па эвакуацыі навучэнцаў па сігналу “Пажар!”.
2012 г., лістапад. Агляд-конкурс “Мы запальваем зоркі!”.
Кулінарнае свята ў інтэрнаце.
2012 г., снежань. Прафесійная дэкада, мерапрыемствы цыклавых камісій.
Удзел у раённай моладзевай акцыі “Шлях да жыцця”: сустрэчы з урачамінарколагамі, інспектарам па справах непаўналетніх, прадстаўніком Беларускай
рэспубліканскай місіі “Вяртанне”.
Прадаўжаецца укараненне сістэмы менеджмента якасці ва ўстановы адукацыі ў
адпаведнасці са стандартамі СТБ ISO серыі 9000.
Прайшоў унутраны і знешні аўдыт, праведзены НП РУП БелДІСС”.
Каледжу ўпершыню быў выдадзены Сертыфікат адпаведнасці ўкаранённай сістэмы
менеджмента якасці патрабаванням дзяржаўнага стандарта СТБ ISO 9001-2009 тэрмінам
дзеяння да 12 снежня 2915 г. і таксама сертыфікат адпаведнасці нямецкай сістэме
акрэдытацыі DINISO 9001:2008 «Qualitymanagementsystems» у міжнароднай сістэме
акрэдытацыі Dakks.
Адбылася акрэдытацыя каледжа па спецыяльнасці “Маркетынг” камісіяй, якую
ўзначальвала Малкіна Марыя Мікалаеўна – галоўны інспектар упраўлення кантролю якасці
Міністэрства адукацыі.
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2013 г., студзень. Традыцыйныя калядна-навагоднія мерапрыемствы, дабрачынныя
акцыі.
З 14 студзеня намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце прызначана Глякава Аксана
Віктараўна.
2013 г., люты. 15 лютага на базе каледжа прайшло пасяджэнне гарадскога
метадаб’яднання выкладчыкаў сацыяльных дысцыплін.
У каледжы адбыўся традыцыйны конкурс “Лепшы касір”.
Прайшоў у каледжы урок мужнасці “Памяць, доблесць, доўг”, на якім прысутнічалі і
выступілі прадстаўніца аб’яднання блакаднікаў Ленінграда М.Д.Ягадніцкая, удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны, выдатнік народнай адукацыі БССР маёр у адстаўцы
Л.С.Шейкман і ветэран Вялікай Айчыннай вайны, удзельнік сталінградскай бітвы генералмаёр у адстаўцы А.Ф.Фень.
Прадстаўнікі каледжа прынялі ўдзел і выступілі на дзелавой сустрэчы з
супрацоўнікамі цэнтра педагагічнага майстэрства г. Масквы, якая адбылася ў Белкаапсаюзе.
6 сакавіка 2013 года памёр Басаў Уладзімір Мікалаевіч, дырэктар навучальнай
установы ў 1976-2000 гадах, кандыдат гістарычных навук, Выдатнік савецкай спажывецкай
кааперацыі.
2013 г., сакавік. Мерапрыемствы з нагоды 8 сакавіка.
Красавік. Традыцыйныя конкурсы будучых прадаўцоў, касіраў, афіцыянтаў.
У каледжы сустрэліся выпускнікі 1983 г. са сваім класным кіраўніком Федарцовай
Раісай Пятроўнай.
2013 г., май, чэрвень. Прайшла VII спартакіяда супрацоўнікаў каледжа, IV
спартакіяда работнікаў Белкаапсаюза.
Сярод навучэнцаў прайшла канферэнцыя “На здароўі не эканомяць”.
Прайшлі выпускі на дзённым і завочным аддзяленнях.
Адбыўся апошні выпуск 12 прадаўцоў, якія рыхтаваліся на завочным аддзяленні.
Усяго прайшло 6 выпускаў, атрымалі дыпломы 449 прадаўцоў.
Кандыдатура Таміла С.В. вылучана на педсавеце на прысуджэнне ёй пачэснага
звання “Чалавек года” у намінацыі “Педагог года”.
Было запланавана і праведзена 16 унутраных аўдытаў згодна стандарту каледжа СТК
ОД 13.
2013 г., 17 чэрвеня. Навучэнцы прынялі ўдзел у Інтэрнэт-алімпіядзе, прысвечанай
1150-годдзю славянскай пісьменнасці. Дыпломам 1 ступені ўзнагародзілі навучэнца
Марчанка Дзмітрыя, навуковаму кіраўніку Гуськовай І.Г. ўручылі пісьмо-падзяку.
2013 г., верасень. На свята, прысвечанае Дню ведаў і пачатку новага навучальнага
года прыйшлі в.а. старшыні Праўлення Белкаапсаюза Якоўчыц А.В., намеснік старшыні
праўлення Мінскага аблспажыўсаюза Лагойка М.М., старшыня арганізацыі “Русь маладая”
Лушча С.С.
У гэтым навучальным годзе намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце прызначана
Мартыновіч Галіна Міхайлаўна, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Кавалеўская
Н.М., метадысты каледжа Балыш Е.Н. і Бірук В.В.
2013 г., 10 верасня. У рамках рэспубліканская акцыі “Тыдзень спорту і здароўя ў
каледжы адбылася сустрэча навучэнцаў і выкладчыкаў са знакамітымі спартсменамі
Беларусі Наталляй Цылінскай і Вікторыяй Чайкай.
26 верасня арганізаваны педагогам-псіхолагам брэйн-рынг на тэму адказных
паводзін, умацавання здароўя.
26 верасня каманда каледжа прыняла ўдзел у фестывалі бега “Кубак вызава” на
лыжаролернай трасе і заваявала 3 месца ў эстафеце.
2013 г., кастрычнік. Святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня настаўніка, Дня
пажылых людзей.
8 кастрычніка паспяхова прайшоў другі этап першаснага сертыфікацыйнага аўдыта
СМЯ. Прадоўжаны тэрмін ліцензіі на права ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці
каледжам яшчэ на 5 гадоў, да 26.02.2019 г.
23-24 кастрычніка – агляд-конкурс “Мы запальваем зоркі!”.
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Выяздное пасяджэнне цыклавой камісіі эканамічных дысцыплін у Чэрвеньскім
райспажыўтаварыстве.
2013 г., лістапад. Выбары ў савет навучэнцаў.
Сумеснае пасяджэнне цыклавых камісій сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і
менеджмента і агульнаадукацыйных дысцыплін і фізічнай культуры і здароўя.
Завяршыліся курсы павышэння кваліфікацыі па тэме “Замежная мова (англійская)
для работнікаў аб’ектаў прыдарожнага сэрвіса”, якія ўпершыню адбыліся на базе каледжа.
2013 г., снежань. У каледжы адбыўся I этап рэспубліканскай алімпіяды
прафесійнага майстэрства па спецыяльнасйі “Камерцыйная дзейнасць”. Пераможцам стала
Казакова Дар’я.
Атрымалі дыпломы афіцыянты.
2014 г., студзень. Дзяржаўная камісія пад кіраўніцтва Малкінай М.М. правяла
працэдуру акрэдытацыі каледжа на заяўлены від. Установа адукацыі
атэставана
(акрэдытавана) па спецыяльнасцях і спецыялізацыях: Правазнаўства; Маркетынг;
Камерцыйная дзейнасць, напрамкі Таваразнаўства харчовых і нехарчовых тавараў і
Інфармацыйнае забеспячэнне бізнеса.
Устаноўлена відэаназіранне. Выкананы работы па мадэрнізацыі даху, аднаўленне
карнізаў, бягучы рамонт у інтэрнатах, замена вокнаў, іншыя віды рамонта.
Заключаны дагавор з УП «Белкаапзнешгандаль» аб арганізацыі харчавання ў
сталовай каледжа.
2014 г., студзень, люты, сакавік. Праведзены выяздныя пасяджэнні цыклавых
камісій: эканамічных дысцыплін у Чэрвеньскае райпо, таваразнаўчых – у “Камунарку”, на
Мінскі завод “Цермапласт”, камерцыйнай дзейнасці і маркетынга – на базе ТАА
“Беларуская ўніверсальная таварная біржа”.
У каледжы адбылося спартыўнае свята.
Каледж удзельнічае ў рэспубліканскай акцыі “Безопасность - в каждый дом!”,
адбылася сустрэча з супрацоўнікам Заводскага РАНС.
24. лютага прайшла алімпіяда па фінансах арганізацыі.
2014 г., сакавік. Прайшло сумеснае пасяджэнне цыклавых камісій сацыяльнагуманітарных навук і менеджмента і агульнаадукацыйнага цыкла, фізічнай культуры і
здароўя.
Праведзена алімпіяда па эканоміцы сярод навучэнцаў 2-га курса.
2014 г., красавік. Праведзены педсавет-ролевая гульня па тэме “Удасканаленне
сістэмы
ўпраўлення
якасцю
адукацыйнага
працэса
з
мэтай
падрыхтоўкі
практыкаарыентаванага спецыяліста”.
На базе каледжа праведзена пасяджэнне ГМА выкладчыкаў інфармацыйных
тэхналогій.
У Гродна адбыўся ХI Рэспубліканскі агляд-конкурс мастацкай самадзейнай
творчасці на тэму “Зямля – наш агульны дом”.
Навучэнцы ўдзельнічаюць у “Тыдні бяспекі”. Прайшоў практычны занятак па
адпрацоўцы дзеянняў навучэнцаў і персанала па умоўнаму сігналу “Пажар”.
Першасная прафсаюзная арганізацыя навучэнцаў атрымала Дыплом 2-й ступені за
ўдзел у рэспубліканскім конкурсе на лепшую першасную арганізацыю студэнтаў
(навучэнцаў).
2014 г., 28 красавіка. На базе каледжа адбылося пасяджэнне гарадскога
метадычнага аб’яднання выкладчыкаў інфармацыйных дысцыплін устаноў сярэдняй
спецыяльнай адукацыі.
2014 г., май. Выкладчыкі прымалі ўдзел у Міжнароднай канферэнцыі “Дарожная
карта інфарматызацыі” у Гродненскім гандлёвым каледжы. На базе каледжа арганізавана
ІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Актуальныя праблемы праватворчай і
правапрымяняльнай дзейнасці” з удзелам прадстаўнікоў УССА і УВА Беларусі і Расіі.
Ва УА БГЭУ СК адбыўся VI Міжнародны чэмпіянат «Молодежь в
предпринимательстве-2014» у рамках Гомельскага эканамічнага форума, на якім каманда
МГК атрымала дыплом лаўрэата і дыплом І-й ступені (кіраўнік каманды Зублеўская А.Ю.).
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2014 г., 20 мая. Дзень музеяў адзначаны сустрэчай навучэнцаў з выкладчыкамі –
выпускнікамі нашай вучэбнай установы Таміла С.В., Муравіцкай А.Ф. і Акенчыц Е.В.
2014 г., 23 мая. Праведзена дзелавая гульня “Ярмарка бізнес-планаў” сярод
навучэнцаў 2 курса спецыяльнасці “Камерцыйная дзейнасць”.
2014 г., 23 мая. Група лепшых навучэнцаў прысутнічала пры закладцы капсулы з
пасланнем будучым пакаленням беларусаў на месцы будаўніцтва мемарыяльнага
комплексу “Трасцянец” з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта Сусветнага
яўрэйскага кангрэса Ранальда Лаўдэра. 2014 г., чэрвень. Арганізуюцца конкурсы “Лепшы
прадавец”, “Лепшы тэматычны стол”.
Адбыліся выпускі дыпламаваных спецыялістаў.
Падведзены вынікі конкурса на лепшы вучэбны кабінет (лабараторыю). Першае
месца прысуджана вучэбнаму магазіну харчовых тавараў (загадчык Сакерына А.В.).
Праведзена алімпіяда сярод навучэнцаў спецыяльнасці “Камерцыйная дзейнасць” па
Таваразнаўству нехарчовых тавараў.
26 чэрвеня на фестывалі педагагічных ідэй (у завочнай форме правядзення) прайшла
прэзентацыя метадычнага інфармацыйнага весніка “УА “Мінскі гандлёвы каледж”
Белкаапсаюза.
Снытко Яўген Мікалаевіч узнагароджаны нагрудным знакам “Выдатнік
спажывецкай кааперацыі Беларусі”, які яму ўручыў на свяце ў Белкаапсаюзе Старшыня
праўлення В.М.Іваноў.
2014 г., верасень. На дзённым аддзяленні ССО пачалася падрыхтоўка на аснове
базавай адукацыі па спецыяльнасцях «Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства)»,
«Маркетынг», «правазнаўства».
Па спецыяльнасці "Маркетынг" сталі рыхтаваць і на завочным аддзяленні.
Заключным мерапрыемствам месячніка адаптацыі навучэнцаў новага набора стала
акцыя “Добро пожаловаться!”.
2014 г., кастрычнік. Праведзены месячнік «Каштоўнасць чалавечага жыцця». У
ходзе месячніка ў каледжы адбылося спартыўнае свята. Праведзена дыскусійная гадзіна
«Наркотыкі і чалавек» і іншыя мерапрыемствы.
2014 г., 16 кастрычніка адбыўся інспекцыйны аўдыт сістэмы менеджменту якасці
каледжа, сертыфікаванай у Нацыянальнай сістэме пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі
Беларусь і ў нямецкай сістэме акрэдытацыі DAkkS. Пацверджана адпаведнасць сістэмы
менеджменту якасці паслуг, якія прадастаўляюцца каледжам, патрабаванням СТБ ISO 90012009 і патрабаванням DIN EN ISO 9001: 2008. Адзначана работа па ўмацаванні і развіцці
матэрыяльна-тэхнічнай базы.
2014 г., лістапад. Выкладчыкамі замежных моў каледжа праведзена пазааўдыторнае
мерапрыемства “Каларыт і своеасаблівасць беларускай і замежных культур”.
Выкладчык Таміла С.В. уключана Мінадукацыі у састаў кваліфікацыйнай камісіі
РІПА.
Адбыўся гала-канцэрт “Я запальваю зоркі!”.
Сустрэча
выкладчыкаў
каледжа
са
спецыялістамі
ў
Бярэзінскім
райспажыўтаварыстве.
Прайшла дэкада прафесій. Арганізаваны бінарны ўрок па дысцыплінах
“Камерцыйная дзейнасць” і “Маркетынг” з удзелам практычных работнікаў СТАА ГД
“Файбертэк”.
2014 г., снежань. На тыдні прафілактыкі СНІДа праведзены тэматычная гутаркакіналекторый з навучэнцамі групы № 20 «ВІЧ / СНІД - праблема застаецца», акцыя
«Спыніць СНІД. Выканаць абяцанне», лекцыя-кіналекторый для бацькоў «Юнацтва:
ўзроставыя асаблівасці», тэматычны куратарскі час.
Адбылася навукова-практычная канферэнцыя “Праблемы і перспектывы
інавацыйнага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь” сярод навучэнцаў 2 і 3 курсаў.
У рамках праекта ГА «БРСМ» адкрыты дыялог "Моладзь Беларусі: традыцыі і
будучыня» у каледжы праведзена ток-шоў «Спайс - чума XXI стагоддзя".
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У УА «Гомельскі гандлёва-эканамічны каледж" Белкаапсаюза адбылася VII (I
Міжнародная) навукова-практычная канферэнцыя па выніках тэхналагічнай практыкі сярод
навучэнцаў III курса спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць (эканамічная дзейнасць і
паслугі)», спецыялізацыі «Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу» і спецыяльнасці
"Маркетынг», дзе навучэнцы МТК занялі прызавыя пазіцыі.
2014 г., 8-19 снежня. Спецыялісты вышэйшай катэгорыі выкладчыкі Таміла С.В.,
Дашчынкая В.В., Муравіцкая А.В., Гарошка Н.У., Канановіч Л.В і педагог-псіхолаг
Шаўцова Ю.А. правялі 14 выязных семінараў па тэме “Асновы мерчэндайзінга і псіхалогіі
рознічных прадаж” на базе 14 райспажыўтаварыстваў і ў каледжы - для прадаўцоў г.
Мінска, у якіх удзельнічалі 537 чалавек.
2014, снежань-2015, студзень. Навагоднія і калядныя мерапрыемствы ў раённым
развівальна-рэабілітацыйным цэнтры, у каледжы.
2015 г., люты. Конкурс-віктарыну “Мінск – мая любімая сталіца” правяла
выкладчык Гуськова І.Г.
Праведзена V навукова-практычная канферэнцыя па выніках тэхналагічнай практыкі
па спецыяльнасці “Правазнаўства”.
Адбыўся літаратурны час “Жывая спадчына. Любі, шануй, ведай роднае слова”.
2015 г., сакавік. На ўводны занятак па вучэбнай практыцы дысцыпліны “Эканоміка
арганізацыі” выкладчыкам Забелінай А.А. была запрошана эканаміст хлебазавода №3 г.
Мінска Нежавец В.М.
Адбылася алімпіяда па бухуліку у групах спецыяльнасці Таваразнаўства харчовых і
нехарчовых тавараў.
Сустрэча з членам саюза пісьменнікаў Расіі і Беларусі, паэтам, выпускніком МКТ
Алесем Пісарыкам.
12 навучэнцаў каледжа прынялі ўдзел у гарадской алімпіядзе па таваразнаўству
нехарчовых тавараў і атрымалі І (Казлова Вікторыя), ІІ (Паўлоўская Жана) і ІІІ (Герасімава
Святлана) месцы.
2015 г., красавік. Сустрэча калектыва з ветэранам Вялікай Айчыннай вайны,
паэтам-франтавіком, палкоўнікам Івановым Мікалаем Уладзіміравічам¸ якую арганізавалі
заг. музея Гуськова І.Г. і супрацоўнік каледжа воін-афганец Шыманец К.К.
2015 г., 1 красавіка. У каледжы створана аддзяленне па прафесійнай падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы і павышэнню кваліфікацыі рабочых і служачых.
2 красавіка на базе каледжа адбылося пасяджэнне гарадскога аб’яднання
выкладчыкаў эканамічных дысцыплін.
23 красавіка на базе каледжа адбылася чарговая аб’ектавая трэніроўка,
арганізаваная раённым сектарам НС па тэме “Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў
пры пагрозе і ўзнікненню надзвычайных сітуацый ва ўмовах мірнага часу”, у якой прынялі
ўдзел прадстаўнікі вытворчых калектываў і устаноў Заводскага раёна.
24 красавіка на базе каледжа адбылася III Міжнародная навукова-практычная
канферэнцыя “Актуальныя праблемы развіцця права ў нацыянальным і міжнародным
заканадаўстве», у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі 12 устаноў адукацыі, у тым ліку
Кіеўскай дзяржаўнай акадэміі воднага транспарту, Ліпецкага інстытута кааперацыі,
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага
універсітэта, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, Ваеннай акадэміі
Рэспублікі Беларусь, Юрыдычнага каледжа БДУ, Мінскага гандлёвага каледжа
Белкаапсаюза, Полацкага дзяржаўнага аграрна-эканамічнага каледжа», Столінскага
дзяржаўнага аграрна-эканамічнага каледжа, Смілавіцкага дзяржаўнага аграрнага каледжа,
Гродзенскага каледжа бізнесу і права, Баранавіцкага эканоміка-юрыдычнага каледжа, СШ
№ 34 г. Мінска, пракуратуры Заводскага раёна. На канферэнцыі са сваімі навуковымі
даследаваннямі выступілі 10 навучэнцаў УА "Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза, 6 з
якіх занялі прызавыя месцы.
Навучэнцы каледжа прынялі ўдзел у ХVI Рэспубліканскай выставе навуковаметадычнай літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці навучэнскай моладзі ў БелЭкспа,
у выніку атрымана 6 дыпломаў.
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2015 г., май. Праведзена першая алімпіада па крымінальнаму праву.
Удзел навучэнцаў у Рэспубліканскай акцыі “Кветкі Перамогі”.
Канферэнцыя ў форме адкрытай абароны лепшых курсавых работ па тэме
«Павышэнне эфектыўнасці дзейнасці арганізацый і прадпрыемстваў у сучасных умовах».
Удзел ва Усебеларускім лёгкаатлетычным кросе на прыз газеты “СБ Беларусь
сягодня”, прысвечаным 70-годдзю Перамогі, у адкрыцці абноўленага Кургана Славы.
Паспяховае выступленне ў XXXV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
для студэнтаў і навучэнцаў «Інавацыйны патэнцыял моладзі ў сучасным свеце» ў УА
"Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі»; уключэнне работ
навучэнцаў у зборнік матэрыялаў канферэнцыі.
Каманда каледжа заняла другое каманднае месца на ХIII рэспубліканскай
спартакіядзе ўстаноў адукацыі спажывецкай кааперацыі.
На базе каледжа прайшлі адукацыйныя курсы для сакратароў арганізацый
спажывецкай кааперацыі.
Арганізавана дзелавая гульня “Кірмаш бізнес-планаў” па дысцыплінах “Эканоміка
арганізацыі” і “Основы эканомікі”.
Адбыліся выпускі навучэнцаў на завочным аддзяленні.
Праведзены КВЗ «Я і мая будучая сям'я», прымеркаваны да Міжнароднага дня сям'і.
2015 г., 3 чэрвеня. Пасяджэнне МА выкладчыкаў прававых дысцыплін ўстаноў
адукацыі сістэмы спажывецкай кааперацыі на тэму «Рэалізацыя практыка-арыентаванага
навучання пры вывучэнні прававых дысцыплін» і рэспубліканскі семінар «Роля метадыста
каледжа ў адукацыйным працэсе ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі спажывецкай
кааперацыі» на базе каледжа.
2015 г., 6 чэрвеня. Сустрэча ў каледжы выпускнікоў 1975 г. выпуску, арганізатарам
якой была Якушэвіч Людміла.
11 чэрвеня. Выстава лепшых творчых работ па дысцыплінах эканамічнага цыкла.
19 чэрвеня на ўрачыстым сходзе, прысвечаным прафесійнаму святу - Дню
кааперацыі, каледжу ў асобе дырэктара Лагуновай Г.М. быў уручаны 4-ы Ганаровы знак
Белкаапсаюза «За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы кадраў".
Ганаровую грамату Белкаапсаюза атрымала Цітавец Лілія Мікалаеўна - камендант
вучэбнага і грамадска-бытавога карпусоў каледжа.
2015 г., 18-26 чэрвеня. На базе каледжа прайшоў Міжнародны конкурс творчых
работ у форме мультымедыйных прэзентацый “След вайны ў нашых сэрцах”. З 17 работ
Ліпецкага, Чэлябінскага, Чэбаксарскага каледжаў Расійскай Федэрацыі, устаноў адукацыі
Белкаапсаюза. Каледжам атрыманы 3 дыпломы І, 2 дыпломы ІІ і 2 - ІІІ ступені.
Адбыліся выпускі на дзённым аддзяленні.
Валанцёры, члены БРСМ, актывісты арганізацый прафсаюза, Фонда міру, ПА ГА
«Белая Русь» арганізуюць дабрачынныя акцыі, удзельнічаюць у добраўпарадкаванні горада
і раёна.
2015 г., 31 жніўня аддзяленні інтэграванай адукацыі ПТА-ССА і аддзяленні ССА
рэарганізаваны ў дзённыя аддзяленні № 1, № 2 і завочнае аддзяленне.
2015 г., верасень. У адпаведнасці з праграмай аўдытаў № 1 ад 07.09.2015 г.
праведзены ўнутраныя аўдыты.
2015 г., 2 кастрычніка. Камісіяй БелДІСС адбыўся паўторны сертыфікацыйны
аўдыт сістэмы менеджменту якасці. Пацверджаны сертыфікат адпаведнасці, выдадзены
12.12.2012 г., які сапраўдны да 12 снежня 2018 г.
2015 г., кастрычнік. Прайшоў традыцыйны агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці
“Мы запальваем зоркі!”.
2015 г., 14 кастрычніка. Выкладчыкі цыклавой камісіі эканамічных дысцыплін з
навучэнцамі наведалі 20-ую Міжнародную спецыялізаваную выставу ENERGY EXPО
«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».
2015 г., лістапад. Выкладчык Кудрэйка І.С. правяла адкрыты вучэбны занятак па
дысцыпліне “Камерцыйная дзейнасць”.
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2015 г., 6 лістапада. Прадстаўнікі супрацоўнікаў і навучэнцаў каледжа прысутнічалі
на цырымоніі ўступлення зноў абранага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка на
пасаду.
2015 г., 12 лістапада. Навучэнцы каледжа, будучыя таваразнаўцы і эканамісты па
маркетынгу наведалі 21-ю Міжнародную спецыялізаваную выставу-кірмаш “ПРОДЭКСПО
– 2015”.
2015 г., лістапад. Дэкада прафілактыкі курэння. Сустрэча з урачом-нарколагам
Базыльчыкам В.В., з інспектарам РУУС Канцэдайла Д.С.
2015 г., лістапад-снежань. Выязныя навучальныя курсы для афіцыянтаў, барменаў
ААТ “Гарадзейскі сахарны завод”.
2015 г., снежань. Семінар-практыкум для выкладчыкаў каледжа “Выкарыстанне
механізма кіравання самаадукацыяй навучэнцаў з дапамогай 10-бальнай сістэмы
ацэньвання ведаў”.
Наведанне навучэнцамі, будучымі эканамістамі, таваразнаўцамі гандлёвых аб’ектаў
Бараўлянскага падраздзяленння Мінскага райспажыўтаварыства, базавага аб’екта універсама “Родны кут”.
Пачатак актыўнай прафарыентацыйнай работы: Дні адкрытых дзвярэй у каледжы,
правядзенне выкладчыкамі прафарыентацыі ў школах, раёнах: Ждановічскай СШ,
Заслаўльскай № 1 і гімназіі, Сёмкаўскай СШ; удзел у дні прафарыентацыі, арганізаваным
Мядзельскім аддзелам адукацыі; у Фрунзенскім раёне Мінска; у Нацыянальным
адукацыйна-аздараўленцым цэнтры “Зубраня”, у школах Старадарожскага, Стаўбцоўскага
раёнаў і інш.
1-10 снежня. Дэкада прафілактыкі СНІД.
10-17 снежня у каледжы праводзяцца спаборніцтвы паміж групамі па міні-футболу.
9-19 снежня – дэкада прафілактыкі курэння.
2015 г., 17 снежня адбыўся I (адборачны) этап рэспубліканскай алімпіяды
прафесійнага майстэрства сярод таваразнаўцаў.
2015 г., 22 снежня. На базе каледжа прайшоў ўрачысты сход, прысвечаны
ўзнагароджанню работнікаў Заводскага раёна г. Мінска. Дыпломам у намінацыі
"Майстэрства і творчасць» за майстэрства і імкненне да ўдасканалення ў прафесійнай
дзейнасці адзначана намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Мінскага гандлёвага
каледжа Белкаапсаюза Кавалеўская Н.М.
2015 г., 28 снежня. Выпуск навучэнцаў спецыяльнасці “Грамадскае харчаванне”
кваліфікацыя Бармен і Афіцыянт.
2015-2016 гг., снежань-студзень. Навагоднія і калядныя мерапрыемствы.
2016 г., 6 студзеня. Адбыўся педсавет-пошук па праблеме «Якасць адукацыйнай
дзейнасці педагагічнага калектыву ў працэсе падрыхтоўкі кваліфікаванага спецыяліста», у
рабоце якога прыняў удзел Комса В. А., старшыня Рэспубліканскага камітэта Беларускага
прафсаюза работнікаў спажывецкай кааперацыі.
2016 г., 6 студзеня. Супрацоўнікі і навучэнцы каледжа прысутнічалі на матчы «Расія
- Германія», што праходзіў на малой “Чыжоўка-арэне” у рамках Каляднага міжнароднага
турніра аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
2016 г., студзень. У гр. № 21 праведзены выязны практычны занятак у Будаўнічым
доме «ОМА» па таваразнаўству нехарчовых тавараў пры вывучэнні асартыменту
будаўнічых матэрыялаў. Навучэнцы групы № 23 наведалі магазін «Дом мэблі», навучэнцы
груп № 32 і № 33 – універмаг «Беларусь», дзе вывучалі вытворцаў і пастаўшчыкоў,
асартымент, выкладку тавараў, тэхналогію продажу.
Навучэнцы групы № 24ТБ тэму "Абслугоўванне спажыўцоў нехарчовымі таварамі"
(абслугоўванне спажыўцоў цацкамі) вывучалі сумесна з майстрам вытворчага навучання
Сакерынай А.В. у Цэнтральным універмагу “Мінск” і Гандлёвым доме «На Нямізе».
2016 г., 22-24 студзеня. Прадстаўнікі калектыва і навучэнцы каледжа прысутнічалі
на ўсіх спаборніцтвах жаночага чэмпіяната Еўропы па індархакею, які праводзіўся ў
беларускай сталіцы ўпершыню.
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23 студзеня напярэдадні Сусветнага «Дня снега» у парку імя Горкага і 40-годдзя
Кастрычніка адбыліся лыжныя гонкі сярод навучэнцаў, у якіх спартсмены каледжа былі ў
ліку пераможцыў.
2016 г., 26 студзеня. Каледж прыняў удзел у прафарыентацыйным мерапрыемстве
“Ярмарка прафесій”, якое адбылося ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым
цэнтры “Зубраня”.
2016 г., 27 студзеня. Прайшоў конкурс прафесійнага майстэрства “Лепшы касір”
сярод навучэнцаў спецыяльнасці “Гандлёвая справа”.
2016 г., 29 студзеня. Прадстаўнікі прафсаюзнай арганізацыі работнікаў і навучэнцаў
наведалі выставу “Прафтур-2016”.
2016 г. з 22 да 30 студзеня ў каледжы прайшла дэкада прафесій.
2016 г., 5 лютага. Дырэктар УА “Мінскі гандлёвы каледж” Белкаапсаюза Лагунова
Галіна Мікалаеўна ўзнагароджана нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік
адукацыі”.
2016 г., люты. Прадстаўнікі каледжа наведалі ХХIII Мінскі міжнародны кніжны
кірмаш, у якім прымалі ўдзел госці з 29 краін; ХIV Міжнародную спецыялізаваную выставу
“Адукацыя і кар’ера”, дзе адукацыйныя паслугі прадстаўлялі 140 ВНУ з 12 краін.
Прайшлі адукацыйныя курсы для прадаўцоў.
2016, 1-29 лютага. Месячнік грамадзянскага и патрыятычнага выхавання. Дыскусія
“Мір дому твайму”; вечар “Нацыянальныя і культурныя адрозненні”; “Я і маё будучае
сямейнае жыццё”; “Гатовы Радзіме служыць!” і інш.
13 лютага. Удзел навучэнцаў у акцыі “Беларусь, я люблю цябе!”.
2016, 17 лютага ў Палацы дзяцей і моладзі «Арыён» Заводскага раёна г. Мінска
адбыўся інтэлектуальны турнір "Што? Дзе? Калі?» па прафарыентацыі-2016, членам журы
якога была выкладчык і старшыня цыклавой камісіі эканамічных дысцыплін УА" Мінскі
гандлёвы каледж" Белкаапсаюза Забеліна А.А.
2016 г., 19 лютага. Да 95-годдзя з дня нараджэння І.П. Мележа ў бібліятэцы
арганізавана кніжная выстава «Вялікі дар нашчадкам».
2016, 23 лютага ў каледжы адбылося спартыўнае свята «Вясёлыя старты спартыўныя перамогі».
24 лютага каманда навучэнцаў каледжа стала пераможцам заключнага этапа
Рэспубліканскай алімпіяды прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў ССА
спажывецкай кааперацыі. Рыхтавалі навучэнцаў выкладчыкі Быкава Т.А., Сапронава Г.С. і
Гарошка Т.У.
2016 г., 26 лютага адбылася VIII Рэспубліканская студэнцкая канферэнцыя
“Прадпрымальніцтва ў Беларусі: вопыт станаўлення і перспектывы развіцця”. Навучэнка
Кісялевіч Кацярына атрымала Дыплом I ступені (кіраўнік Варэйка В.Г.).
Навучэнцы каледжа сталі пераможцамі Эканоміка-матэматычнай алімпіяды, якая
праводзіцца УА Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі "Міжнародны ўніверсітэт “МІПСА".
Нашы каманды занялі I і III месцы. Кіраўнік каманд - Біргер А. Г.
Групы з выкладчыкам Каленік Г.Г. наведваюць Цэнтральны музей спажывецкай
кааперацыі з мэтай пазнаёміць навучэнцаў з гісторыяй спажывецкай кааперацыі Беларусі,
яе арганізацыйнай пабудовай.
2016 г., 1-29 лютага ў каледжы традыцыйна прайшоў месячнік грамадзянскага і
патрыятычнага выхавання.
2016 г., 1-31 сакавіка. Месячнік прафілактыкі наркаманіі.
2016 г., 1 сакавіка на пасяджэнні гарадскога Савета кіраўнікоў каледжаў, які
адбыўся на базе УА «Мінскі дзяржаўны медыцынскі каледж», дырэктар каледжа Г.М.
Лагунова выступіла з дакладам аб развіцці валанцёрскага руху ў каледжы, які
суправаджаўся відэафільмам.
2016 г., сакавік. Месячнік па барацьбе з наркаманіяй і наркабізнесам. У яго
рамках выступленні оперупаўнаважанага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні
гандлю людзьмі Васілічына С.А.; інспектара па справах непаўналетніх Заводскага раёна
Шабуні А.В.
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2016 г., сакавік. На ўрачыстым сходзе ў Белкаапсаюзе, прысвечаным Міжнароднаму
жаночаму Дню самадзейныя артысты каледжа выступілі з канцэртнай праграмай “Для вас,
мілыя дамы!”
Тыдзень цыклавой камісіі сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і менеджмента.
Напярэдадні праходжання тэхналагічнай практыкі 94-м навучэнцам дзённага
аддзялення ўзроўню ССА па спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства)» па
выніках праходжання вучэбнай практыкі і паспяховай здачы кваліфікацыйнага экзамену
ўручаны пасведчанні аб прысваенні рабочай прафесіі з кваліфікацыяй «Прадавец»
чацвёртага разраду.
У народным гулянні на Масленіцу прынялі актыўны ўдзел навучэнцы каледжа.
2016 г., 2 сакавіка адбылася алімпіяда па эканоміцы арганізацыі сярод навучэнцаў II
курса напрамку спецыяльнасці 2-25 01 10-02 «Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства)».
2016 г., 4 сакавіка на VIII Пленуме Заводскага раённага камітэта Грамадскага
аб'яднання "Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» г. Мінска па выніках года былі
ўзнагароджаны намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Кавалеўская Н.М. і сакратар ПА
ГА «БРСМ» каледжа Лапцік М.С.
За значны ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай маладзёвай палітыкі ў 2015 годзе
Граматай Мінскай гарадской арганізацыі ГА «БРСМ» ўзнагароджана першасная
арганізацыя ГА «БРСМ» УА «Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза.
2016 г., 15 сакавіка на базе УА «Мінскі гандлёвы каледж» Белкаапсаюза адбылося
Мінскае гарадское метадаб'яднанне кіраўнікоў навучальных практык эканамічных
спецыяльнасцяў, на якім абмяркоўвалася распаўсюджванне вопыту правядзення бінарнага
навучальнага занятка выкладчыкам ЦК эканамічных дысцыплін Забелінай А. А. сумесна з
практычным работнікам, эканамістам хлебазавода № 3 Нежавец В.М.
2016 г., 15 сакавіка ў групе 22 адбыўся кіналекторый па фарміраванні прафесійнай
свядомасці, прафесійна важных якасцяў і здольнасцяў у навучэнцаў.
18 сакавіка Удзел навучэнцаў і супрацоўнікаў каледжа на чале з дырэктарам
Лагуновай Г.М. у мітынгу-рэквіеме ля мемарыяла «Брама памяці» у Трасцянцэ.
2016 г., 21-26 сакавіка. У рамках тыдня цыклавой камісіі сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін і менеджменту праведзена інтэлектуальная гульня «Філасофія ёсць роздум аб
прыродзе рэчаў»; брэйн-рынг «Спажывецкая кааперацыя ў пытаннях і адказах»; экскурсія ў
музей Беларускай дзяржаўнасці; Алімпіяда па дысцыпліне "Асновы менеджменту”; удзел у
рэспубліканскай грамадзянска-патрыятычнай акцыі ГА «Беларускі фонд міру» «Тут жыве
ВЕТЭРАН»; круглы стол "Роля гуманітарнай адукацыі ў сучасным свеце».
2016 г., 23 сакавіка на базе ДУА «Гімназія № 14 г. Мінска» прайшлі спартыўныя
спаборніцтвы па плаванню ў рамках спартакіяды сярод прадпрыемстваў, устаноў,
арганізацый і вучнёўскай моладзі Заводскага раёна г. Мінска. Каманда каледжа
Белкаапсаюза заняла III месца.
24 сакавіка навучэнцы 2 курса з выкладчыкам Эканамікі арганізацыі Забелінай А.А.
наведалі Мінскі хлебазавод № 3.
2016 г., 24 сакавіка інспектар па справах непаўналетніх Шабуня А.В. правёў для
навучэнцаў лекцыю аб адказнасці за правапарушэнні.
26 сакавіка. Педагог сацыяльны Абражевіч А.В. і педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А.
правялі з навучэнцамі ў інтэрактыўнай форме круглы стол «Я - грамадзянін Беларусі".
31 сакавіка. Уручэнне дыпломаў на завочным аддзяленні.
Алімпіяда па бухуліку сярод навучэнцаў 2 –га курса.
2016 г., з 1 па 29 красавіка ў каледжы прайшоў месячнік здароўя і здаровага ладу
жыцця: брэйн-рынг “Здаровае харчаванне – здаровы чалавек”, «ЗОЖ: Залог Отличной
Жизни!» і інш.
2016 г., 1 красавіка. Па выніках 2015 г. каледжу прысуджана трэцяе месца ў
круглагадовай спартакіядзе калектываў Заводскага раёна. Узнагароджанне праходзіла ў
актавай зале упраўлення адукацыі, спорта і турызма раёна.
2016 г., 1 красавіка. Адбыўся мітынг-рэквіем на тэрыторыі мемарыяльнага
комплекса «Трасцянец».
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2016 г., 13 красавіка. Раптоўна памерла Коласава Акцябрына Дзмітраўна,
ўдельніца Вялікай Айчыннай вайны, паэтэса, з ліку першых выкладчыкаў.
2016 г., 18-23 красавіка. Тыдзень цыклавой камісіі таваразнаўчых дысцыплін.
Алімпіяды па таваразнаўству харчовых і нехарчовых тавараў сярод навучэнцаў 2 курса.
2016 г., 21 красавіка. Навучэнцы з выкладчыкамі інфармацыйных тэхналогій
Клімкінай Е.Г. і Нікановіча П.І. наведалі XXIII Міжнародны спецыялізаваны форум па
тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях «ТИБО-2016».
2016 г., 22 красавіка прайшоў літаратурны ўрок “Не гаснет памяті свеча”,
прысвечаны 30-годдзю з Дня Чарнобыльскай трагедыі.
26 красавіка прадстаўнікі каледжа прынялі ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі
ўскладання кветак да памятных знакаў "Ахвярам Чарнобыля" і "Камень міру Хірасімы».
29 красавіка. 42 навучэнца ўзроўню ССА атрымалі дадатковую прафесію рабочага
кваліфікацыі “Кантралёр-касір (кантралёр) чацвёртага разрада і атрымалі адпаведныя
пасведчанні.
2016 г., красавік-май. Удзел у месячніку добраўпарадкавання.
2016, з 1 па 30 мая праведзены месячнік сямейнага выхавання, прымеркаваны да
Дня сям'і.
1 мая. Навучэнцы і выкладчыкі каледжа прынялі ўдел ва ўрачыстай цырымоніі
ўскладання вянкоў і кветак да помніка У.І.Леніна на плошчы Незалежнасці.
3 мая навучэнцы каледжа з дырэктарам Лагуновай Г.М. прысутнічалі ў Дзяржаўнай
філармоніі на святочным канцэрце, прысвечаным 55-годдзю Беларускага фонду міру. Г.М.
Лагунова - старшыня арганізацыі Беларускага фонду міру Заводскага раёна г. Мінска.
4 мая на базе каледжа праведзена пасяджэнне Мінскага гарадскога Савета
кіраўнікоў каледжаў па тэме «Выкарыстанне інавацыйных падыходаў у кіраванні
каледжам». У рабоце пасяджэння савета прыняў удзел і выступіў старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
культуры і навуцы Сягоднік Аляксандр Іванавіч.
2016 г, 3-4 мая. Навучэнкі Кісялевіч Кацярына, Кандрацёнак Дар’я і Макавец Надзея
прынялі ўдзел у XXXVI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і
навучэнцаў “Інавацыйны патэнцыял моладзі ў сучасным свеце” (завочна). Кісялевіч
Кацярына атрымала дыпломы I ступені за даклады “Аутсорсинг – как инструмент
повышения эффективности деятельности организации” (кіраўнік Забеліна А.А.) і
“Логистический аутсорсинг” (кіраўнік Варэйка В.Г.).
2016 г., 6 мая навучэнцы спецыялізацыі “Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу” пад
кіраўніцтвам Забелінай А.А. наведалі Беларускі прамысловы форум-2016.
2016 г., май. Традыцыйна праводзіцца дзелавая гульня “Кірмаш бізнес-планаў»
сярод вучняў II курса «Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу», «Гаспадарча-прававая і
кадравая работа», «Маркетынг».
Разам з жыхарамі Мінска калектыў каледжа адзначыў Дзень Дзяржаўнага герба і
Дзяржаўнага сцяга.
2016 г., 13 мая. Начальнік аддзела па надзвычайных сітуацыях Заводскага раёна
Багданчык Ю.Я. правёў гутарку з навучэнцамі аб правілах паводзін у выпадку
надзвычайнай сітуацыі.
Адбылася абарона справаздач навучэнцаў па пераддыпломнай практыцы. На імя
дырэктара каледжа прыйшлі пісьмы-падзякі.
2016 г., 14 мая была арганізавана для членаў прафсаюза экскурсійная паездка
“Дарогамі Палесся”. У час экскурсіі члены цыклавой камісіі таваразнаўчых дысцыплін
правялі пасяджэнне камісіі на базе Тураўскага малочнага камбіната.
18 мая. Акцыя “Працоўнае лета”прайшла з удзелам актыва БРСМ і педагога
сацыяльнага.
2016 г., 19 мая адбылася эканамічная канферэнцыя па тэме «Павышэнне
эфектыўнасці дзейнасці арганізацый і прадпрыемстваў у сучасных умовах», праведзеная ў
форме адкрытай абароны лепшых курсавых работ.
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2016 г., 20 мая адбылася алімпіяда па эканоміцы арганізацыі сярод навучэнцаў II
курса.
Ва УА «Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза завяршыліся курсы павышэння
кваліфікацыі для спецыялістаў кадравых службаў па тэме «Удасканаленне работы кадравых
службаў у арганізацыях спажывецкай кааперацыі».
2016 г., 21 мая зборныя каманда каледжа прынялі ўдзел у спартыўна-масавых
мерапрыемствах, прысвечаных Дню фізічнай культуры і спорту, на базе вайсковай часткі
20 07, сярод байцоў МААП і сілавых структур Заводскага раёна г. Мінска.
2016 г., 25 мая. У Дзень славянскага пісьменства і культуры спецыялістамі СППС
праведзена сустрэча навучэнцаў і работнікаў каледжа з прадстаўнікамі Беларускай
Праваслаўнай Царквы на тэму «Духоўныя каштоўнасці сям'і».
2016 г., 26-27 мая. У час работы Моладзевага інавацыйнага форуму “Навука і
Бізнэс» старшынёй цыклавой камісіі Таміла С.В. для навучэнцаў групы 213 было
арганізавана выязное модульнае вучэнне ў рамках вучэбнай практыкі па маркетынгу. Усім
навучэнцам групы былі ўручаны сертыфікаты.
2016 г., 27 мая ў інтэрнаце № 2 работнікі СППС правялі дыскусію з навучэнцамі
«Дом без гвалту».
У рамках правядзення месячніка сямейнага выхавання спецыялістамі СППС была
праведзена сустрэча работнікаў каледжа і навучэнцаў з урачом ГУ РНПЦ «Маці і дзіця» на
тэму «Актуальныя праблемы рэпрадуктыўнага здароўя моладзі».
2016 г., 27 мая выкладчыкам Забелінай А.А. арганізавана дзелавая гульня «Кірмаш
бізнес-планаў» сярод вучняў II курса.
2016, 28-29 мая. Турысцкая група з ліку навучэнцаў каледжа арганізавала паход
выхаднога дня ў в. Вязынка з наведваннем дома-музея Янкі Купалы.
2016 г., 30-31 мая ў каледжы праходзіў Фестываль педагагічных ідэй.
З 31 мая па 1 чэрвеня выхавальнікам інтэрната № 1 Хвосцікавай Е.Н. была
арганізавана акцыя «Ствары прыгажосць вакол сябе» па добраўпарадкаванні прылеглай да
інтэрната тэрыторыі.
2016 г. Студзень-май. Выкладчык Таміла С.В. прымала ўдзел у інтэрнэт-семінары
па арганізацыі праектна-даследчай дзейнасці навучэнцаў і педагогаў устаноў прафадукацыі
г. Мінска і г. Масквы і атрымала сертыфікат удзельніка.
2016 г., 1 чэрвеня Міжнародны дзень абароны дзяцей адзначаны шматлікімі
мерапрыемствамі.
2016 г., 2 чэрвеня адбылўся адкрыты вучэбны занятак выкладчыка Шчурко Д.У. па
вучэбнай практыцы дысцыпліны "Маркетынг” - работа ў малых групах.
2016 г., з 23.05 па 3.06 праходзіў Тыдзень энергазберажэння.
2016 г., 6 чэрвеня ў каледжы адбыўся Дзень прафілактыкі супрацоўніка ІСН,
арганізаваны спецыялістамі СППС. Перад навучэнцамі і работнікамі каледжа выступіў
інспектар па справах непаўналетніх Заводскага РУУС Васькевіч А.В.
2016 г., 7 чэрвеня навучэнцы каледжа сумесна з выхавальнікам інтэрната № 1
Хвосцікавай Е.Н. наведалі музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
2016 г., 8 чэрвеня адбылося выязное пасяджэнне педагагічнага савета на тэрыторыі
базавага аб'екта універсам «Родны кут» аграгарадка Лясны Мінскага райпо. Тэма:
«Выкарыстанне інавацыйных падыходаў пры арганізацыі вучэбнай і вытворчай практык».
У педсавеце прынялі ўдзел спецыялісты райспажыщтаварыства.
Навучэнцы каледжа наведалі выставу «Белагра-2016».
2016 г., 14 чэрвеня. УА "Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза прайшоў
навучальны семінар па тэме «Дэнамінацыя-2016. Новыя ўмовы працы для суб'ектаў гандлю
і грамадскага харчавання». У семінары прынялі ўдзел супрацоўнікі арганізацый сістэмы
спажывецкай кааперацыі Мінскага АСС.
2016 г., 17-19 чэрвеня ў Чэрвеньскім раёне на рацэ Волма прайшоў 51-й турысцкі
злёт Заводскага раёна, з 31 каманды каледж быў у першай дзесятцы. Капітан каманды
дырэктар каледжа Лагунова Г.М. заваявала III прызавое месца ў раздзеле «Гольф».
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2016, 24 чэрвеня педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла мерапрыемства па
псіхалагічнай асвеце навучэнцаў «Моладзь выступае за мір!».
2016 г., 30 чэрвеня. Напярэдадні Міжнароднага Дня спажывецкай кааперацыі
А.П.Мастоўская, намеснік начальніка ўпраўлення, начальнік аддзела Белкаапсаюза ўручыла
каледжу узнагароду Белкаапсаюза - Ганаровы Знак «За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы
кадраў» -упершыню 2 гады запар, Галоўны бухгалтар каледжа Звяровіч Т.І. атрымала
нагрудны знак «30 гадоў у спажывецкай кааперацыі»; вядучы юрысконсульт каледжа
Танковіч С.П. - Ганаровую грамату Белкаапсаюза.
2016 г., 30 чэрвеня Празвінеў апошні званок для выпускнікоў, які адзначыўся не
толькі святочным канцэртам, але пасадкай алеі Кветак.
2016 г., 3 ліпеня. Навучэнцы і выкладчыкі з нагоды Дня незалежнасці прынялі ўдзел
у праекце «Беларусь, я люблю цябе!" каля стэлы «Мінск - горад-герой".
У ліпені 2016 г. па выніках Рэспубліканскага конкурсу фотаработ «Беларусь – ты ў
сэрцы маiм» 3-е месца заняла фотаработа «Духмяныя каласы» загадчыцы дзённага
аддзялення каледжа Паляшчук М.К.
2016 г., 20 ліпеня пачаў сваю работу студэнцкі будаўнічы атрад імя
П.М. Машэрава», сфарміраваны ў 4-ты раз.
2016 г., 1 верасня адбылася ўрачыстая лінейка, у якой прынялі ўдзел: кіраўнік
справамі Белкаапсаюза Сызранцаў В.А., памочнік старшыні праўлення Белкаапсаюза
Ісачэнка Н.А., першы намеснік генеральнага дырэктара па камерцыйных пытаннях
Белкаапзнешгандлю, выпускніца МКТ Субоціна С.Г., намеснік старшыні Мінскага
аблспажыўсаюза Сінкевіч С.У., дырэктар ВУП «Завод Белкааппрагрэс» Красоўскі М.М.
2016 г., 3 верасня кіраўнік адміністрацыі Заводскага раёна Дараховіч А.В. уручыў
УА «Мінскі гандлёвы каледж» Белкаапсаюза ПАДЗЯКУ за шматгадовую плённую працу па
падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў, высокі прафесіяналізм і актыўны ўдзел у
грамадскіх мерапрыемствах.
2016 г., 6 верасня ў інтэрнаце №1 прайшоў дыспут для «ЗЛЖ – мода ці «паказуха?».
2016 г., 8 верасня ў інтэрнаце №1 адбыліся дэбаты “Курэнне – “за” і “супраць”. Мае
адносіны да курэння”.
2016 г., 10 верасня з нагоды выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання ў Заводскім раёне адбыўся
ўрачысты канцэрт, удзел у якім прымала навучэнка каледжа Сенажэнская Ганна.
2016 г., 12 верасня. намеснік дырэктара каледжа па вытворчаму навучанню
Сямёнава І. Я. і выкладчык таваразнаўства харчовых тавараў Муравіцкая А.Ф. наведалі
базавы гандлёвы аб’ект ўніверсам “Родны кут” ў пасёлку Лясны і абмеркавалі з загадчыкам
магазіна пытанні ўзаемадзеяння па адпрацоўцы сучасных тэхналогій гнадлю.
2016 г., верасень. 12 верасня навучэнцы разам з куратарам Швец А.І. наведваюць
чарговую кінапрэм'еру ў кінатэатры "Камсамолец".
16 верасня навучэнцы з выхавальнікам інтэрната № 1 наведалі спектакль
«Пагаворым аб дзівацтвах кахання», які паставілі 11-класнікі СШ № 27.
17 верасня вучні групы № 312-МБ з выкладчыкам Кавалеўскай М.М. наведалі
фотавыставу «Мiнск з неба» ў Нацыянальнай бібліятэцы.
23 верасня і 23 кастрычніка навучэнцы, якія пражываюць у інтэрнатах, пад
кіраўніцтвам выхавальніка інтэрната № 1 Лепеша В.С. наведалі музей валуноў у раёне
Уручча.
Навучэнцы - будучыя юрысты з куратарам Кузняцовай Я.А. наведваюць музей
сучаснай беларускай дзяржаўнасці.
Вераснь-кастрычнік - час мерапрыемстваў па адаптацыі навучэнцаў ва ўмовах
навучання ў каледжы і пражывання ў інтэрнаце., якія праводзяць спецыялісты СППС,
выхавальнікі інтэрнатаў, куратары: месячнік «Шчасце жыць!», інфармацыйны стэнд «Будзь
шчаслівы!», дыскусія "Сумоўе з сабой і іншымі", конкурс-дыскусію «Я - тое, што я ем»;
дэбаты «Курэнне – за і супраць»; дыспут «Здаровы лад жыцця - мода ці паказуха?»; круглы
стол «Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь», абмеркаванне артыкула «Дзяцінства
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наперакасяк», заняткі па развіцці творчых здольнасцяў навучэнцаў, прымеркаванае да Дня
Маці, у тым ліку выраб віншавальнай паштоўкі; псіхадыягностыкі псіхалагічнага стрэсу ў
педагогаў і ад імя ўсіх навучэнцаў віншаванне ўсіх мам са святам.
Праводзіцца псіхадыягностыка індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцяў асобы
навучэнцаў новага набору, гутаркі і кансультацыі.
Арганізуюцца семінары-практыкумы, групавыя кансультацыі ў Школе куратара па
прафілактыцы правапарушэнняў, своечасовым выяўленні навучэнцаў, схільных да
суіцыданебяспечных паводзін і праца з імі з удзелам супрацоўніка цэнтра дружалюбнага
стаўлення да падлеткаў «Ветразь надзеі» урача-псіхатэрапеўта, псіхолага Макоўскай Т.А.
Праводзяцца прафарыентацыйныя мерапрыемствы з будучымі рабочымі і
спецыялістамі па вызначэнні здольнасцяў і якасцяў асобы, неабходных у прафесійнай
дзейнасці.
У ходзе тыдня прававых ведаў педагогам сацыяльным Абражэвіч А.В. быў
праведзены семінар прававых ведаў з навучэнцамі груп новага набору, дэманстраваліся
відэаматэрыялы ў холе каледжа, анкетаванне па пытаннях распаўсюджвання ў асяроддзі
навучэнцаў тытунекурэння, ўжывання алкагольных напояў, наркатычных і таксічных
сродкаў, выстава сценгазет.
З навучэнцамі сустракаюцца супрацоўнікі інспекцыі па справах непаўналетніх,
праводзяцца размовы аб крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за ўжыванне
алкагольных напояў і наркатычных рэчываў, іншых процівапраўных дзеянняў.
Арганізуюцца размовы навучэнцаў з урачом-нарколагам Базыльчыкам С.В. на тэму
«Сацыяльныя і фізіялагічныя наступствы спажывання алкагольных напояў. Прафілактыка
алкагалізму»; з оперупаўнаважаным аддзела па наркакантролю і супрацьдзеянні гандлю
людзьмі Заводскага РУУС Камяковым М.С.; старшынёй СОПОП Астапавым Я.І. - вядучым
навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў.
У інтэрнаце адбылася дыскусія з навучэнцамі «Маладая сям'я і сацыяльная палітыка
Рэспублікі Беларусь»; выхаваўчыя гадзіны па выкананні законапаслухмянага ладу
жыцця; гутаркі з бацькамі па пытаннях павышэння ўзроўню іх правасвядомасці.
Выхавальнікі інтэрнатаў з мэтай адаптацыі навучэнцаў новага набору і аб'яднання
ўсіх у адну вялікую сям'ю правялі займальны, шчыры і энергічны тымбілдзінг.
Навучэнцы каледжа прынялі ўдзел у маладзёвым флэшмобе «Беларусь - гэта мы».
Каманда каледжа заняла I месца ў раённым лёгкаатлетычным кросе на
рэспубліканскім фестывалі "Тыдзень спорту і здароўя". У каледжы таксама прайшоў
восеньскі крос, прысвечаны барацьбе з наркотыкамі; у забегу прынялі ўдзел 26 каманд
навучэнцаў.
Выкладчыкі Бурбіцкая К.В., Кавалеўская М.М., Шчурко Д.В. і метадыст па СМЯ
Бірук В.В. прынялі ўдзел у семінары "Брэндынг на выжыванне: стварэнне і развіццё
гандлёвых марак у крызіс. Урокі моцных», які праводзілі ў Белкаапсаюзе прадстаўнікі
кампаніі «FabulaBranding».
2016, 16 верасня адбыўся семінар-практыкум для выкладчыкаў каледжа па тэме
«Арганізацыя работы на праграмна-апаратным комплексе з праграмным забеспячэннем
LSTradeFusion і SETRetail», праведзены прадстаўніком НТО Люкс Софт Заборонком А.А.
2016, 28 верасня ў каледжы прайшоў святочны канцэрт, прысвечаны Дню
настаўніка.
2016, 5 кастрычніка адбыўся паўторны сертыфікацыйны аўдыт сістэмы
менеджменту якасці экспертамі-аўдытарамі НВРУП «БелДІСС». Неадпаведнасці не
выяўлены.
2016, кастрычнік спецыялісты СППС правялі ў каледжы акцыю «Усміхніся!»,
прымеркаваную да Сусветнага дня ўсмешкі, у якой прынялі ўдзел і навучэнцы, і работнікі
каледжа. У каледжы прайшой тыдзень псіхічнага здароўя: у інтэрнаце № 2 занятак з
элементамі трэнінгу кіравання эмоцыямі «Псіхалагічнае здароўе - аснова фізічнага і
сацыяльнага дабрабыту»; праведзена тэматычная гутарка «Выхад заўсёды ёсць!»,
псіхадыягностыка псіхалагічнага стрэсу ў педагогаў.
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2016, 6 кастрычніка каманда каледжа прыняла ўдзел у гарадскім спартыўным
мерапрыемстве па лёгкай атлетыцы. Ннавучэнка Матвейкова Вікторыя - пераможца
чэмпіянату і першынства г. Мінска па лёгкаатлетычным кросе.
Навучэнцы груп 300 і 313 сумесна з выкладчыкамі Кудрэйка І.С., Ліс А.М., Шчурко
Д.У., Бурбіцкай К.В. наведалі 10 Міжнародную спецыялізаваную выставу і Кангрэс
«Транспарт і лагістыка».
У часопісе «Адукацыя i выхаванне» № 9 2016 г. і расійскім зборніку матэрыялаў III
Міжнароднай вучэбна-метадычнай канферэнцыі "Педагагічны практыкум» апублікаваны
артыкулы выкладчыка Г.І. Кушнер «Эстэтызацыя вучэбнай дзейнасці як ўмова
фарміравання асобы" і «Эстэтызацыя навучальнага занятку як займальны шлях пазнання».
2016 г., 13 кастрычніка навучэнцы групы 200 пад кіраўніцтвам выкладчыка
Забелінай А.А наведалі 21-ю Міжнародную спецыялізаваную выставу ENERGYEXPО
«Энергетыка. Экалогія. Энергазберажэнне. Электра».
2016 г., 14 кастрычніка адбыўся сход працоўнага калектыву, прымеркаваны да Дня
маці: заслухана справаздача прафсаюзнага камітэта, зацверджаны план сацыяльнаэканамічнага развіцця каледжа на 2016-2020 гг., маці ўручаны салодкія падарункі, адбыўся
канцэрт самадзейных артыстаў.
Прашоў арганізацыйны сход навучэнцаў трэцяга курсу спецыяльнасці
«Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства)» аб праходжанні вучэбнай практыкі на
атрыманне рабочай прафесіі.
Навучэнцы і супрацоўнікі прымаюць удзел у месячніку добраўпарадкавання і
азелянення г. Мінска, у акцыі «Стань лепш - зрабі горад чысцейшым!».
2016 г., 15 кастрычніка праведзены бацькоўскі сход бацькоў навучэнцаў новага
набору.
2016 г., з 16 кастрычнiка навучэнцы пад кіраўніцтвам выхавальніка інтэрната №1
Ляпеша В.С. сумесна са студэнтамі і выкладчыкамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў наведваюць экалагічны семінар-трэнінг на тэму: «Эфектыўнае
прасоўванне ЭКА-ідэі», які праходзіць у Міжнародным Адукацыйным Цэнтры імя Ёханэса
Рау.
2016, з 17 кастрычніка па 11 лістапада арганізавана вучэбная практыка груп № 30
(УП Універмаг «Беларусь», Мінскае падраздзяленне Мінскага райпо) і 34ТБ (ААТ «ГУМ»,
Заводскі Райхарчгандаль).
2016 г., 20 кастрычніка педагог сацыяльны Абражэвіч А.В. сумесна з урачомнарколагам апрабавалі новы метад прафілактыкі злоўжывання алкаголем ва ўстановах
адукацыі: кампутарную праграму «Скрынінг і кароткачасовае ўмяшанне па прафілактыцы
злоўжывання алкаголем"
2016 г., 21 кастрычніка навучэнка гр. 201-БІ Юркойть Марыя («Камерцыйная
дзейнасць») і навучэнка гр. 213-МБ Прачкіс Інга («Маркетынг») прынялі ўдзел у раённым
этапе Рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай граматнасці.
2016 г., 20-28 кастрычніка ў каледжы прайшоў першы этап Рэспубліканскай
алімпіяды па вучэбных дысцыплінах: "Беларуская мова і літаратура", "Гісторыя",
"Матэматыка", "Фізіка", "Хімія", "Руская мова і літаратура", " грамадазнаўства ","
Англійская мова "," Біялогія "," Геаграфія ".
Пасля наведвання 21-ай Міжнароднай выставы ENERGYEXPО навучэнцы групы №
200 падрыхтавалі прэзентацыі, справаздачы, інфармацыйныя плакаты, якія яны
прадэманстравалі на занятку па “Эканоміцы арганізацыі”.
2016 г., 26 кастрычніка каманда каледжа прадставіла на раённай выставе
Рэспубліканскага моладзевага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» два праекты. Кіраўнікі
праектаў выкладчыкі Гуськова І.Г. і Кавалеўская Н.М. Здымачная група «СТВ» узяла
інтэрв'ю ў вучняў, прэзентаваўшых праект «Конкурс мультымедыйных прэзентацый" «След
вайны ў нашых сэрцах».
2016, 26 і 27 кастрычніка адбыўся агляд-конкурс «Восень талентаў», у якім
прынялі ўдзел усе групы першага набору.
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2016 г., 27 кастрычніка навучэнцы груп 31, 32 і 311 («Камерцыйная дзейнасць»
(Таваразнаўства) пад кіраўніцтвам выкладчыкаў С.В.Таміла, І.С.Кудрэйка і
Н.М.Кавалеўскай наведалі 39-ю міжнародную выставу-кірмаш «БелТЭКСлегпрам.
Восень».
2016 г., 29 кастрычніка навучэнцы групы 200 пад кіраўніцтвам выкладчыка
Забелінай А.А. наведалі 11-ую спецыялізаваную выставу «МанiФэст». Творчыя работы па
выніках наведвання выставы (справаздачы, прэзентацыі, насценгазеты, крыжаванкі,
дзелавыя адукацыйныя гульні і т.п.) пад агульнай назвай «Фінансавая граматнасць» вучні
будуць абараняць на выхаваўчым мерапрыемстве і ў далейшым лепшыя працы будуць
прадстаўлены на выставе творчых работ навучэнцаў.
2016 г., Штодня ў інтэрнаце №1 УА «Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза
праходзяць заняткі ў Клубе настольных гульняў.
У ходзе месячніка па ўборцы, добраўпарадкаванні і азеляненні горада Мінска
Заводскі раён ўпрыгожылі пяць новых алей: «Алея кахання», «Алея моладзі», «Алея
памяці», «Алея Перамогі» і «Алея кіраўнікоў», у стварэнні апошняй прыняла ўдзел разам з
адміністрацыяй раёна, кіраўнікамі прадпрыемстваў і арганізацый, дэпутатамі
Нацыянальнага сходу і дырэктар каледжа Лагунова Г.М.
2016, 3 лістапада ў групе будучых прававедаў педагог-псіхолаг Шаўцова
Ю.А. правяла прымеркаваны да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі філасофскі стол
"Грамадзянін і патрыёт».
2016 г., 9 лістапада навучэнцы з выкладчыкамі Муравіцкай А.Ф. і Бірук І.В.,
наведалі 22-ю Міжнародную спецыялізаваную аптовую выставу-кірмаш "Прадэкспа-2016",
дзе. Муравіцкая А.Ф. прыняла ўдзел у нарадзе-прэзентацыі "Здаровае харчаванне
насельніцтва».
2016 г., 10 лістапада Каманда ўстановы адукацыі «Мінскі гандлёвы каледж"
Белкаапсаюза заняла I месца ў спаборніцтвах па дартсу сярод працоўных калектываў,
арганізацый і ўстаноў.
Навучэнцы пад кіраўніцтвам выхавальніка інтэрната В.С. Лепеша наведалі УА
"Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў», дзе адбылася сустрэча з
беларускім гуртом NAVI.
2016, 11 лістапада ў інтэрнатах філіяла прайшла акцыя «Зберажом энергію!»,
прымеркаваная да Міжнароднага дня энергазберажэння.
На пасяджэнні штаба працоўных спраў Заводскага раёна камандзіру нашага
студатрада Лукашэвічу Сяргею былі ўручаны Падзяка і памятны падарунак.
2016, 11 і 15 лістапада навучэнцы пад кіраўніцтвам выкладчыкаў Забелінай А.А і
Мужычэнка І.М.наведалі 22-ую Міжнародную спецыялізаваную аптовую выставу-кірмаш
«Прадэкспа-2016».
Згодна плану праходзяць адзіныя дні інфармавання.
2016 г., 17 лістапада РІПА выдадзены навучальны дапаможнік «Гандлёвая
справа. Вытворчае навучанне », адным з аўтараў - Сакерына А.В., майстар вытворчага
навучання каледжа.
2016, з 9 па 19 лістапада ў каледжы прайшла дэкада прафілактыкі курэння,
арганізаваная спецыялістамі СППС Абражэвіч А.В і Шаўцовай Ю.А. сумесна са старшынёй
прафкама навучэнцаў Сакерынай А.В. і сакратаром ПА ГА БРСМ Лапцік М.С.: лекторыі,
сустрэчы з урачамі, абмеркаванне фільмаў па адпаведнай тэме, ролевая гульня «СУД над
цыгарэтай», акцыі «Скажы курэнню - не!», «Выкажы сваё меркаванне пра шкоду курэння»,
«Памяняй нікацін на карысны вітамін» і інш.
22 лістапада Навучэнцы прынялі ўдзел у сустрэчы са знакамітым шоўменам
Андрэем Бондам ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў.
Педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла навучальны семінар з куратарамі вучэбных
груп і майстрамі в/н па індывідуальнай і групавой рабоце з навучэнцамі на аснове вынікаў
праведзенага маніторынгу адаптацыі ў групах новага набору. Педагог сацыяльны
Мацюшэнка В.У. інфармаваў куратараў аб працы з методыкамі псіхадыягностыкі.
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2016, 23 лістапада адбылося выязное пасяджэнне выкладчыкаў цыклавой камісіі
товаразнаўчых дысцыплін у дызайн-цэнтр па рабоце з футрам УП «Белкаапзнешгандаль
Белкаапсаюза».
У інтэрнаце № 2 завяршыўся конкурс на лепшае навагодняе афармленне акна. Па
выніках конкурсу пераможцамі сталі пакой № 444 з кампазіцыяй «Навагодняя містэрыя» і
пакой № 505 з кампазіцыяй «Навагодні перазвон».
На чарговым занятку Школы пачаткоўца-выкладчыка быў праведзены Майстар-клас
выкладчыкам вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Муравіцкай А.Ф. па «Таваразнаўству
харчовых тавараў» у групе № 21. Быў прадэманстраваны метад інтэрактыўнага навучання
пры рабоце ў малых групах «1х2х4.
2016 г. 23-25 лістапада ў каледжы ўпершыню прайшлі навучальныя курсы па
тэматыцы «Аўтаматызацыя гандлёва-тэхналагічных працэсаў у арганізацыях гандлю
спажывецкай кааперацыі» з выкарыстаннем сучаснай гандлёвай сістэмы LS Fusion.
2016 г., 26 лістапада выкладчык Кудрэйка І.С. правяла адкрыты вучэбны занятак па
вучэбнай дысцыпліне «Камерцыйная дзейнасць» (вучэбная практыка) па тэме
«Правядзенне прэзентацыі тавару».
Навучэнцы на вучэбнай практыцы па Маркетынгу з выкладчыкам Кавалеўскай М.М.
наведалі выставачную пляцоўку ТАА «Кампанія Дойлід».
2016, 28 лістапада навучэнцы каледжа прысутнічалі ў канферэнц-зале РУП «Дом
Прэсы» на сустрэчы з вядомым расійскім паэтам, эсэістам, мастацтвазнаўцам і гісторыкам
Юрыем Кубланоўскім.
2016 г., 30 лістапада Праўленнем Белкаапсаюза прынята Пастанова № 310 №
"Аб рэарганізацыі ўстановы адукацыі "Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт
спажывецкай кааперацыі», якім да 31 снежня 1916 г. універсітэт рэарганізуецца «шляхам
далучэння да яго ўстановы адукацыі «Мінскі гандлёвы каледж» Белкаапсаюза ў якасці
адасобленага падраздзялення (філіяла)».
Праходзяць кваліфікацыйныя экзамены у групах таваразнаўцаў прысваенне 4
разраду рабочай прафесіі Прадавец. Старшыня камісіі Розум Наталля Васільеўна, намеснік
начальніка аддзела арганізацыі гандлю Мінскага райпо.
2016, 1-7 снежня ў каледжы прайшоў тыдзень прафілактыкі СНІДу.
2016 г., 7 снежня на вучэбнай практыцы па Маркетынгу у групе № 312-МБ адбыўся
конкурс прэзентацый аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу Белкаапсаюза.
У каледжы прайшла сустрэча навучэнцаў з супрацоўнікамі ІСН Стральчонак В.А. і
Кохан Е.В.
2016 г., 8 снежня навучэнцы 205 групы сумесна з выкладчыкам Кузняцовай Е. А.
прынялі ўдзел у навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў і студэнтаў Беларускага
інстытута правазнаўства. Наш каледж адзіны з сярэдніх спецыяльных устаноў быў
прадстаўлены на канферэнцыі вышэйшай школы. Навуковыя даклады навучэнцаў
атрымалі высокую ацэнку.
2016, з 7 па 9 снежня ў УА «Мінскі гандлёвы каледж" Белкаапсаюза прайшлі
чарговыя навучальныя курсы па тэматыцы «Аўтаматызацыя гандлёва-тэхналагічных
працэсаў у арганізацыях гандлю спажывецкай кааперацыі» з выкарыстаннем сучаснай
гандлёвай сістэмы LS Fusion.
2016, 9 снежня ў каледжы адбыўся семінар-практыкум па тэме «Выкарыстанне
механізму кіравання самаадукацыяй навучэнцаў з дапамогай 10-бальнай сістэмы
ацэньвання навучэнцаў».
2016, 8 снежня у групе 201-БІ (куратар Берасцевіч В.А.) сумесна з бібліятэкай,
праведзена літаратурна-музычная гадзіна, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння
выдатнага беларускага паэта Максіма Багдановіча.
2016 г., снежань Прафкам арганізуе навагоднія мерапрыемствы для супрацоўнікаў.
2016, 16 снежня ў каледжы прайшлі алімпіяды па вучэбных дысцыплінах
«Камерцыйная дзейнасць» і «Маркетынг».
2016, з 10 снежня па 17 снежня ў рамках круглагадовай спартакіяды каледжа
праводзіліся спаборніцтвы па міні-футболу.
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2016, з 18 снежня. У інтэрнаце № 1 аб'яўлены конкурс на лепшае навагодняе
афармленне пакоя. Пераможцы ўзнагароджаны салодкімі падарункамі ад прафкама
навучэнцаў.
2016, 17-18 снежня прайшоў калядны кірмаш спажывецкай кааперацыі. Навучэнцы
каледжа, прыбраўшыся ў навагоднія касцюмы, зазывалі мінчукоў на кірмаш, стваралі
атмасферу надыходзячых святаў.
2016 г., 17 снежня супрацоўнік каледжа Шыманец К. К. наведаў з мэтай
прафарыентацыі Ждановіцкую СШ, Сёмкаўскую СШ, Заслаўскую гімназію і СШ №1
Мінскага раёнаю
У каледжы адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны Новаму 2017 году.
2016 г. з 17 па 21 снежня прайшоў тыдзень цыклавой камісіі камерцыйнай дзейнасці
і маркетынгу: алімпіяды спецдысцыплін «Камерцыйная дзейнасць» і «Маркетынг»; токшоу «Культ грошай»; выстава творчых работ па дадзеных дысцыплінах; конкурс «Лепшы
рэкламны праект», экскурсіі на выставу-кірмаш і гандлёвыя аб'екты з далейшым
афармленнем прэзентацый і справаздач і інш.
2016 г., 21 снежня навучэнцамі групы 300 спецыялізацыі «Інфармацыйнае
забеспячэнне бізнесу» пад кіраўніцтвам выкладчыка Забелінай А.А. наведаны гандлёвыя
аб'екты Мінскага падраздзялення Мінскага райпо, у тым ліку і базавы аб'ект - універсам
"Родны кут" п. Лясны. Навучэнцы сустрэліся з заг.магазіна Ханенка В.А. і прадаўцамі. На
падставе АВС-аналізу праведзены маніторынг цэн на тавары па 14 пазіцыях у 5 крамахканкурэнтах, а таксама праведзены маніторынг акцый і дадатковых паслуг у гэтых
гандлёвых аб'ектах, унесены прапановы па ўдасканаленні працы базавага гандлёвага
аб'екта.
2016, 22 снежня на базе каледжа прайшоў ўрачысты сход, прысвечаны
ўзнагароджанню работнікаў Заводскага раёна г. Мінска, на якім прысутнічалі намеснікі
кіраўнікоў па выхаваўчай рабоце, метадысты, выхавальнікі інтэрнатаў студэнцкай і
працоўнай моладзі Заводскага раёна з удзелам начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі адміністрацыі Заводскага раёна А.В.Шастакова. Дыпломам
за майстэрства і імкненне да ўдасканалення ў прафесійнай дзейнасці адзначана намеснік
дырэктара па выхаваўчай рабоце Мінскага гандлёвага каледжа Белкаапсаюза Кавалеўская
Н.М.
2016 г. 24 снежня у правядзенні чарговага пераднавагодняга кірмашу спажывецкай
кааперацыі прынялі ўдзел навучэнцы каледжа сумесна з выхавальнікам інтэрната № 2
Зяньковіч А.В., сацыяльным педагогам Мацюшэнка В.У., сакратаром першаснай
арганізацыі БРСМ Масалбасавой А.В. і старшынёй прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў
Сакерынай А.В.
2016 г., 23 снежня навучэнцамі групы № 110 па спецыяльнасці «Грамадскае
харчаванне» была паспяхова выканана кваліфікацыйная пробная работа, 26 снежня здадзены выпускны кваліфікацыйны экзамен. Старшынёй выпускнога кваліфікацыйнага
экзамену з'яўляўся Пляханаў Д.П., начальнік аддзела грамадскага харчавання Мінскага
аблспажыўсаюза. Па выніках экзамену прысвоены 4 разрад Бармэна і 4 разрад
Афіцыянта. Гэта быў апошні выпуск рабочых спецыяльнасці Грамадскае харчаванне.
2016, 27 снежня у наледжы адбылася on-line-нарада кіраўніцтва УА «БТЭУ ПК» і
каледжа з удзелам намесніка начальніка ўпраўлення кадраў і адукацыі Белкаапсаюза
Мастоўскай А.П. па арганізацыйна-прававых пытаннях рэарганізацыі каледжа ў філіял
універсітэта.
2016 г., 28 снежня навучэнцы Мінскага гандлёвага каледжа сумесна са старшынёй
раённай грамадскай арганізацыі «Беларускі фонд міру» Лагуновай Г.М. і сакратаром ПА
РГА «Белая Русь» Кавалеўскай М.М. наведалі дзіцячы Цэнтр карэкцыйна-развіваючага
навучання і рэабілітацыі Заводскага раёна. Навучэнцы правялі для выхаванцаў забаўляльнагульнявую праграму; выхаванцам былі ўручаны салодкія падарункі, а Цэнтру - каштоўны
падарунак - пыласос.
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Адбыўся выпуск навучэнцаў групы № 110 па спецыяльнасці "Грамадскае
харчаванне". 18 выпускнікоў атрымалі дыплом аб прафесійна-тэхнічнай адукацыі, у тым
ліку 9 выпускнікоў былі накіраваны на працу ў сістэму спажывецкай кааперацыі.
ў Мінскім гандлёвым каледжы Белкаапсаюза адбыўся ўрачысты прыём новых
кандыдатур у члены РГА «Белая Русь», на якім прысутнічалі супрацоўнікі Завадской
раённай арганізацыі на чале са старшынём арганізацыі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь О.В. Няхайчык.
У інтэрнаце № 1 у Клубе настольных гульняў сістэматычна праходзяць турніры па
гульнях: «Бэнг», Мафія», «Twister», «Кракадзіл», «Істэрыка» і інш.
2016, 29 снежня ў каледжы арганізавана навагодняя ёлка для дзяцей супрацоўнікаў.
30 снежня 2016 года прайшоў абмен статутнымі дакументамі паміж Беларускім
гандлёва-эканамічным універсітэтам спажывецкай кааперацыі і Мінскім гандлёвым
каледжам Белкаапсаюза. У гэтай працэдуры прынялі ўдзел з боку ўніверсітэта рэктар
Лебедзева С.М., першы прарэктар Сныткова Н.А., галоўны бухгалтар Зароўная Н.А., юрыст
Лабанава П.В. З боку каледжа дырэктар Лагунова Г.М., іншыя адказныя асобы.
Прысутнічалі службовыя асобы Белкаапсаюза: старшыня Рэвізійнай камісіі Воранаў Д.М.,
начальнік упраўлення кадраў і адукацыі Папова А.В., нам. начальніка ўпраўлення кадраў і
адукацыі - начальнік аддзела адукацыі Мастоўская А.П., члены калектыва каледжа.
2017 г., 4 студзеня Статут установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны
універсітэт спажывецкай кааперацыі” у новай рэдакцыі зарэгістраваны Гомельскім
гарадскім выканаўчым камітэтам (№ 4000/79828).
2017 г., 4 студзеня УА “БТЭУ ПК” зацвердзіў Палажэнне аб Мінскім філіяле
ўстановы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай
кааперацыі” (загад № 02 п).
2017 г., 11 студзеня адбыўся першы педсавет Мінскага філіяла УА “БТЭУ ПК”
«Выхаванне творчай асобы навучэнца - будучага крэатыўнага спецыяліста як дзейсны
фактар прафілактыкі правапарушенняў”.
2017 г., 19 студзеня ў Дзень работнікаў службы выратавання з навучэнцамі 113-МБ,
20-ой, 206-ПБ і 24-ТБ груп культарганізатарам Масалбасавай А.А. была праведзена
выхаваўчая гадзіна на адпаведную тэму і паказаны фільм пра дзейнасць МНС і правілах
паводзін на лёдзе і пераправах.
19 студзеня ў Дзень прафілактыкі грыпу і ВРЗ педагог-псіхолаг Шаўцова
Ю.А. правяла прафілактычную гутарку з навучэнцамі ў групах і інтэрнаце і прапанавала
прайсці вакцынацыю.
На спартыўнай базе філіяла прайшоў VI абласны турнір па міні-футболу сярод
арганізацый спажывецкай кааперацыі вобласці.
2017 г., 22 студзеня навучэнцы групы № 1 сумесна са старшынёй прафсаюза
навучэнцаў наведалі гарнізонны Дом афіцэраў у мікрараёне Уручча, дзе перад навучэнцамі
выступілі афіцэры і вайскоўцы, якія прадэманстравалі спосабы абароны і баявыя прыёмы.
2017 г., 23 навучэнцы філіяла прынялі ўдзел у здымках праграмы ў жанры ток-шоу
«Справа прынцыпу».
2017 г., 24 студзеня ў інтэрнаце №1 прайшоў квэст «Нерэальны двіж», прысвечаны
Дню студэнта.
2017 г., 26 студзеня прадстаўнікі першасных прафсаюзных арганізацый
супрацоўнікаў і навучэнцаў філіяла на чале са старшынямі прафсаюзных камітэтаў
Машковіч Т.В. і Сакерынай А.В. прынялі ўдзел у пашыраным пасяджэнні Прэзідыума РК
БПР ПК, на якім першаснай прафсаюзнай арганізацыі супрацоўнікаў быў уручаны Дыплом
Рэспубліканскага камітэта прафсаюза за 1-е месца ў Рэспубліканскім конкурсе на лепшы
інфармацыйны стэнд.
2017 г., 26 студзеня больш за сто навучэнцаў філіяла прынялі ўдзел у катанні на
ледзяной горцы, падрыхтаваным супрацоўнікамі ўнівермага «Беларусь».
У групе 106-ПБ культарганізатарам Масалбасавай А. А. быў праведзены Трэнінгавы
занятак на згуртаванне і групавое ўзаемадзеянне.
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2017 г., 30 студзеня ў інтэрнаце №1 выхавальнікЛяпеша В.С. правяла гульнювіктарыну «Турнір эрудытаў», прысвечаную Дню беларускай навукі.
Група актывістаў ПА ГА «БРСМ» філіяла, удзельнікаў акцыі "Кіно + актыў",
наведала кінатэатр «Камсамолец» , у якім дэманстраваўся амерыканскі прыгодніцкі баявік
рэжысёра Ды Джэя Каруза «Тры іксы: Сусветнае панаванне».
2017 г., 23-31 студзеня ў філіяле прайшла дэкада прафесій, якая традыцыйна
арганізоўваецца педагогам-псіхолагам Шаўцовай Ю.А : трэнінг крэатыўнасці, дыскусія з
навучэнцамі па фарміраванні творчасці, рацыяналізатарскай і вынаходніцкай дзейнасці
«Яны праславілі краіну», ролевая гульня «Гутарка», кансультацыя ў інтэрнаце №2 «Як
правільна вучыцца », выступ на МО куратараў і майстроў п/п «аб асобасна-прафесійным
станаўленні навучэнцаў у філіяле», дэманстрацыя прэзентацый па спецыяльнасцях і
прафесіях ў холе 1-га паверха філіяла, інтэрактыўны стэнд «Крок у будучыню», выпуск
інфармацыйнага лістка «Кар'ерны рост».
2017 г., 31 студзеня. Завяршыўся конкурс плакатаў на тэму «Энергазберажэнне».
2017 г., 1 лютага ў філіяле прайшоў чарговы дзень прафілактыкі супрацоўніка ІСНю
Участковы інспектар ІСН Зелянко С.С. правёў прафілактычную работу з навучэнцамі
філіяла, якія стаяць на ўліку ў ІСН, круглы стол па пытаннях прафілактыкі злачынстваў і
правапарушэнняў непаўналетніх.
2017 г., 2 лютага адбыўся брэйн-рынг «Спажывецкая кааперацыя ў пытаннях і
адказах», арганізаваны выкладчыкам Гуськовай І.Г.
Актывісты прафсаюзных арганізацый супрацоўнікаў і навучэнцаў на чале са
старшынямі прафкамаў Машковіч Т.В. і Сакерына А.В. наведалі штогадовую прафсаюзную
экскурсійна-турыстычную выставу «ПРОФТУР-2017».
Больш за сто навучэнцаў груп № 32, 210, 30, 311, 312-МБ, 211 філіяла прынялі ўдзел
у раённым свяце "Снежны драйв».
2017 г., 3 лютага праведзены спартыўна-інтэлектуальны конкурс «У кожным
чалавеку Сонца», прысвечаны 100-годдзю Спажывецкай кааперацыі.
2017, 4 лютага адбыўся адкрыты ўрок па рускай літаратуры, які правяла А.І.Швец.
2017 г., 9 лютага навучэнцы групы 200 разам з выкладчыкам цыклавой камісіі
эканамічных дысцыплін Забелінай А.А. наведалі XXIV Мінскую міжнародную кніжную
выставу-кірмаш.
Праведзены тыдзень навукі, прысвечаны Году навукі.
Навучэнка групы 113-МБ Сенажэнская Ганна з песняй «Вайна» прыняла ўдзел у
адборачным туры конкурсу патрыятычнай песні Заводскага раёна г. Мінска.
У інтэрнатах Мінскага філіяла праведзены конкурс на лепшую «валянцінку»,
зробленую сваімі рукамі для любімага сябра напярэдадні Дня святога
Валянціна. Крэатыўна-творчая група інтэрната №1 пад кіраўніцтвам выхавальніка Ляпеша
В.С. стварае ў фае інтэрната фотазону для навучэнцаў філіяла.
2017 г., 10 лютага адбылася сустрэча навучэнцаў груп 20 і 213МБ з супрацоўнікам
міліцыі - оперупаўнаважаным аддзялення па наркакантролю і супрацьдзеянні гандлю
людзьмі Заводскага РУУС, арганізаваная супрацоўнікамі СППС.
Адбылося пасяджэнне Савета філіяла па разглядзе справаздачы аб самакантролю, які
будзе прадстаўлены ў Дэпартамент па кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
2017 г., люты. У філіяле праходзяць заняткі па сучаснай рыторыцы пад кіраўніцтвам
выкладчыка А.І. Швец. Навучэнцы наведалі 24-ую Мінскую міжнародную кніжную
выставу-кірмаш, прымеркаваную да 500-годдзя кнігадрукавання і юбілеяў Я. Коласа і Я.
Купалы.
Педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. праводзіць вывучэнне прафесійнай прыдатнасці
навучэнцаў.
2017 г., 11 лютага Ханецкая Анастасія, навучэнка філіяла, заваявала Першае месца ў
асабістым і Другое месца ў камандным заліку на камандным чэмпіянаце рэспублікі па
настольным тэнісе сярод мужчын і жанчын першай лігі.
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2017 г., 14 лютага. У Дзень Усіх Закаханых ў філіяле сакратаром ПА ГА «БРСМ»
Масалбасавай А.А. была праведзена акцыя «Пагрэемся разам». Прад'явіўшы членскі білет
ГА «БРСМ», моладзь філіяла магла на выбар сагрэцца гарбатай ці кавай, а таксама
пачаставацца прысмакамі; працавала «амурных пошта».
2017 г., 15 лютага для групы 206 ПБ (куратар Гуськова І.Г.) была арганізавана
экскурсія ў Музей крыміналістыкі Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.
16 лютага ў групе 206 ПБ (куратар Гуськова І.Г.) прайшла адкрытая выхаваўчая
гадзіна, прысвечаная гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Актыўны ўдзел у ім
прыняў супрацоўнік філіяла - афіцэр, удзельнік баявых дзеянняў у Дэмакратычнай
рэспубліцы Афганістан Шыманец Канстанцін Канстанцінавіч.
2017 г., 16-17 лютага прафкам навучэнцаў правёў конкурс на лепшую паштоўку,
прысвечаную Дню Абаронцы Айчыны.
2017 г., 19 лютага прафкам навучэнцаў арганізаваў для групы 34 ТБ экскурсію ў
гандлёвы дом «На Нямізе». Затым навучэнцы зрабілі пешую прагулку па Траецкім
прадмесці.
2017 г., 24 лютага навучэнцы філіяла прынялі ўдзел у IX Рэспубліканскай
студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі «Малы і сярэдні бізнэс як драйвер
эканамічнага росту», якая прайшла на базе УА «Інстытут прадпрымальніцкай
дзейнасці». На навуковай секцыі «Развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў Рэспубліцы
Беларусь і краінах СНД» выступілі навучэнцы філіяла. Дыплом I ступені атрымала Шульга
Алена, Дыпломам II ступені ўзнагароджана Макавец Надзея.
2017 г., 27 лютага выкладчыкам Шчурко Д.У. праведзена адкрыты вучэбны занятак
па «Маркетынгу» з выкарыстаннем відэафільма, прэзентацыі, інтэрактыўнай дошкі.
2017 г., 20-28 лютага ў філіяле прайшла дэкада грамадзянскага і патрыятычнага
выхавання, арганізаваная педагогам-псіхолагам Шаўцовай Ю.А.
З кастрычніка 2016 па люты 2017 г. у філіяле праходзіў конкурс «Педагог года», у
якім прынялі ўдзел 6 выкладчыкаў. Пераможцам стала Забеліна А.А., якая будзе
прадстаўляць Мінскі філіял УА "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай
кааперацыі" на рэспубліканскім этапе конкурсу «Педагог года-2017» у сістэме адукацыі
спажывецкай кааперацыі.
2017 г., 1-10 сакавіка ў філіяле прайшла дэкада прафілактыкі наркаманіі,
арганізавана сустрэча навучэнцаў з урачом-нарколагам УАЗ «ГКНД» г. Мінска Базыльчыка
С.В.
Навучэнцы Мінскага філіяла УА "Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт
спажывецкай кааперацыі» прынялі ўдзел у гульні «Што? Дзе? Калі?» сярод навучэнцаў
ПТА і ССА, якая праходзіла ў Палацы дзяцей і моладзі.
У інтэрнатах філіяла адбылася тэматычная гутарка «Моладзь пра залежнасці курэнне, алкаголь, наркотыкі - весела, даступна, цікава»
2017 г., 2 сакавіка ў адпаведнасці з планам сумеснай працы з Беларускай
Праваслаўнай Царквой у 2016/2017 навуч.г. адбылася сустрэча навучэнцаў з пратаіерэем
Іаанам Задорожыным, старшынёй Сінадальнага аддзела па справах моладзі БПЦ,
арганізаваная педагогам-псіхолагам Шаўцовай Ю.А.
2017 г., 3 сакавіка ў філіяле прайшоў метадычны семінар па тэме "Упраўленне
вучобай навучэнцаў у адукацыйным працэсе".
2017 г., 9 сакавіка ў рамках дэкады прафілактыкі наркаманіі ў філіяле педагогпсіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла гутарку-кіналекторый з навучэнцамі груп 20 і 22 па
фарміраванні псіхалагічнай устойлівасці да залежных формаў паводзін і прафілактыцы
алкагалізму.
2017 г., 9-13 сакавіка камісіяй пад старшынствам Малкінай Марыі Мікалаеўны
праведзена дзяржаўная акрэдытацыя Мінскага філіяла ўстановы адукацыі
"Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі", якая
паспяхова завяршылася.
2017 г., 10 сакавіка творчая група навучэнцаў пад кіраўніцтвам выкладчыкаў
філіяла правяла прома-акцыю ў базавым гандлёвым аб'екце «Родны кут» (А.Г. Бараўляны).
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Выкладчык цыклавой камісіі эканамічных дысцыплін Забеліна А.А.прыняла ўдзел у
пленарным пасяджэнні IV Міжрэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі «Праектнадаследчая дзейнасць як сродак станаўлення прафесійнай кампетэнцыі навучэнца сістэмы
прафесійнай адукацыі».
2017 г., 15 сакавіка культарганізатарам Масалбасавай А.А.сярод навучэнцаў, якія
пражываюць у інтэрнаце № 2, была праведзена размова ў інтэрактыўнай форме на тэму
«Бяда, якую нясуць наркотыкі». 16 сакавіка ў інтэрнаце № 1 прайшоў Брэйн-рынг
"Праблема залежнасці сярод моладзі», які правялі педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. і
выхавальнік В.С. Ляпеша.
2017 г., 16 сакавіка ў філіяле адбыўся адзіны дзень інфармавання па тэме
«Адукацыя - прыярытэтны напрамак сацыяльнай палітыкі дзяржавы". З інфармацыяй
выступіла Міжэвіч Вольга Міхайлаўна, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт.
2017 г., 20-24 сакавіка ў філіяле прайшоў конкурс прэзентацый навучэнцаў па
дысцыплінах "Таваразнаўства харчовых тавараў" і "Таваразнаўства нехарчовых тавараў".
2017 г., 28 сакавіка на базе філіяла адбылося пасяджэнне Моладзевага Савета
Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай кааперацыі з удзелам Старшыні
прафсаюза Комсай У.А., на якім дырэктар філіяла Лагунова Г.М. прэзентавала асноўныя
напрамкі дзейнасці нашай навучальнай установы.
2017 г., 29 сакавіка ў групе 211 прайшла сустрэча з інспектарам па агітацыі і
прапагандзе аддзела ДАІ Заводскага раёна г. Мінска Лапко Т.А.
2017 г., 30 сакавіка ў філіяле прайшоў Рэспубліканскі прафсаюзны конкурс
творчасці працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі-2017». Навучэнцу групы №24-ТБ
Сцепанкову Віталю ўручаны дыплом II ступені ў намінацыі «Харэаграфія».
2017 г., 31 сакавіка адбыўся педагагічны савет філіяла па тэме "Інфармацыйныя
тэхналогіі
як
фактар
падрыхтоўкі
канкурэнтаздольных
і
мабільных
спецыялістаў». Забелінай А.А. уручаны Дыплом удзельніка пленарнага пасяджэння IV
Міжрэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі «Праектна-даследчая дзейнасць як
сродак станаўлення прафесійнай кампетэнцыі навучэнца сістэмы прафесійнай адукацыі»,
выдадзены Мінадукацыі і Асацыяцыяй арганізацый прафесійнай адукацыі Чувашскай
рэспублікі РФ.
2017 г., 31 сакавіка адбыўся выпуск 34-х юрыстаў-завочнікаў, 7 атрымалі дыпломы
з адзнакай.
2017 г., красавік. Паспяхова скончылася вытворчае навучанне ў групах № 1, 2 і
тэхналагічная практыка ў групах № 30,32,33. У філіял паступілі пісьмы-падзякі, у якіх
кіраўнікі баз практык высока ацанілі ўзровень тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі
навучэнцаў:
2017 г., 3 красавіка выкладчыкамі Бірук І.В. і Муравіцкай А.Ф. і навучэнцамі гр. №
32 у базавым гандлёвым аб'екце «Родны кут» А.Г. Бараўляны праведзена промаакцыя.Спажыўцам была прапанавана для дэгустацыі прадукцыя Уздзенскага райпо. У ходзе
прома-акцыі праведзена з наведвальнікамі прафарыентацыйная праца.
Падведзены вынікі конкурсу плакатаў «Я - таваразнаўца!».
2017 г., 4 красавіка навучэнцы групы № 20 сумесна з майстрам вытворчага
навучання Сакерынай А.В. наведалі ўнівермаг «Беларусь» з мэтай вывучэння тэмы
«Маркіроўка тавараў».
2017 г., 5 красавіка ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі адбыўся галаканцэрт гарадскога конкурсу «Юнацтва-2017». Па выніках конкурсу мастацкіх калектываў і
індывідуальных выканаўцаў УПТА і УССА навучэнка філіяла Сенажэнская Ганна заняла
ганаровае другое месца ў намінацыі "Выканаўца твораў класічнай музыкі».
2017 г., 6 красавіка ў філіяле адбыўся фінал праекта «Міс Вясна-2017». Журы
вызначыла намінацыі: Міс чароўнасць - Кацярына Калкоўская; Міс арыгінальнасць Наталля Дорах; Міс грацыя - Таццяна Мурашка; Міс глядацкіх сімпатый - Анастасія
Русанава; Віцэ-міс Вясна-2017 - Кацярына Сяргеенка; Міс Вясна-2017 - Ірына Кастрова.
Арганізатар конкурсу - выхавальнік інтэрната № 1 Ляпеша В.С.
151

У групе 106 ПБ прайшло мерапрыемства па фарміраванні здаровага ладу жыцця і
здароўезберажэння, якое правялі ў супрацоўніцтве педагог-псіхолаг філіяла і псіхолаг
Цэнтра, дружалюбнага падлеткам, «Ветразь Надзеі» Макоўская Т.А.
2017 г., 7 красавіка на базе філіяла адбылося пасяджэнне гарадскога метадычнага
аб'яднання выкладчыкаў асноў права УССА.
2017 г., с 3 па 7 красавіка ў філіяле прайшлі курсы павышэння кваліфікацыі па
тэматыцы «Удасканаленне тэхналогій гандлёвых працэсаў для эфектыўнай працы
рознічных гандлёвых аб'ектаў спажывецкай кааперацыі». Слухачы курсаў наведалі
гандлёвы цэнтр «Момо», а таксама універсам "Родны кут".
2017 г., 11 красавіка ў філіяле адбылася сустрэча навучэнцаў груп новага набору з
акушэр-гінеколагам Д.Д.Мороз, прымеркаваная да Сусветнага дня здароўя і праводзілася ў
рамках рэалізацыі ў філіяле гарадскога прафілактычнага праекта «Мой стыль жыцця сёння маё здароўе і поспех заўтра! ». Быў прагледжаны анімацыйны тэматычны фільм кампаніі
«Гедэон Рыхтэр».
У Школе пачаткоўца-выкладчыка прайшоў семінар па прафілактыцы сіндрому
эмацыйнага выгарання, які правяла педагог-псіхолаг філіяла.
У філіяле прайшла алімпіяда па эканоміцы арганізацыі сярод навучэнцаў
спецыялізацыі Таваразнаўства харчовых і нехарчовых тавараў.
2017 г., 3-12 красавіка ў ходзе дэкады «Сусветны дзень здароўя" праведзены з
куратарамі навучальны семінар «Праца куратара па фарміраванні здаровага ладу жыцця".
2017 г., 12 красавіка ў г. Гомелі завяршыліся спаборніцтвы першага этапу XIV
Рэспубліканскай Спартакіяды студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі спажывецкай
кааперацыі, дзе спартсмены філіяла набралі ў агульным заліку 38 ачкоў і занялі
лідзіруючую пазіцыю.
У групе 21 адбыўся кіналекторый па фарміраванні прафесійнай свядомасці,
прафесійна важных якасцяў і здольнасцяў у вучняў, арганізаваны спецыялістамі СППС.
2017 г., 13 красавіка педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А.сумесна з выхавальнікам
Ляпеша В.С. правяла ў інтэрнаце віктарыну «Будучыня за табой», прымеркаваную да Дня
экалагічных ведаў.
У ДУА «Палац дзяцей і моладзі «Золак» адбылася III справаздачна-выбарная
канферэнцыя Завадской раённай арганізацыі РГА «Белая Русь»”.
2017 г., 14 красавіка на базе філіяла прайшоў адзіны дзень адчыненых дзвярэй
штаба працоўных спраў Заводскага раённага камітэта ПА ГА "БРСМ" пад слоганам «Труд крут!», дзе студэнты змаглі азнаёміцца з наяўнымі вакансіямі для працы ў студэнцкіх
атрадах на гадовы перыяд і запоўніць анкету байца студатрада.
2017 г., 18 красавіка ў рамках Рэспубліканскага прафсаюзнага фестывалю
«Працоўныя таленты-2017» у «Сваім кафэ" адбыўся конкурс прафесійнага майстэрства
«Беларускі майстар-2017» сярод кухароў-кулинараў ў намінацыях «Кулінарны паядынак" і
"Майстар карвінга».
Навучэнцы філіяла сумесна з выхавальнікам інтэрната №1 Ляпеша В.С. наведалі
выставу «Прысвячэнне Перамозе», на якой былі прадстаўлены работы мастакоў Беларусі на
тэму Вялікай Айчыннай вайны.
2017 г., 17-21 красавіка педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. дыягносціку лідэрскіх
якасцяў навучэнцаў новага набора.
2017 г., 21 красавіка у філіяле праведзены круглы стол “Навучэнскае
самакіраванне.”
Навучэнка групы. № 200 Вольга Стасіловіч заваявала III месца ў першынстве г.
Мінска па лёгкай атлетыцы. (бег).
2017 г., 22 красавіка навучэнцы і супрацоўнікі філіяла прынялі ўдзел у
рэспубліканскім суботніку.
Прайшоў день адчыненых дзвярэй.
2017 г., 26 і 27 красавіка прайшлі пасяджэнні камісіі па накіраванню на работу 78
выпускнікоў: у Брэсцкі АСС – 2; Віцебскі – 6; Гомельскі – 3; Мінскі – 56; Магілёўскі – 3;
Гродненскае АСТ – 8 выпускнікоў філіяла.
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У День памяці аб трагедыі на Чарнобыльскай АЭС у 1986 г. актывісты Заводскай
раённай арганізацыі ГА ”Беларускі Фонд міра” прынялі ўдзел ва ўскаданні кветак і вянкоў
да памятных знакаў «Ахвярам Чарнобыля» і «Камень мира Хиросимы» у парку імя Дружбы
народаў.
2017 г., 26 и 27 красавіка ў філіяле прайшлі алімпіяды па таваразнаўчым
дысцыплінам.
2017 г., 27 красавіка ў філіяле адбылася IX (III міжнародная) навукова-практычная
канферэнцыя па выніках тэхналагічнай практыкі па спецыяльнасцях Камерцыйная
дзейнасць і Маркетынг.
У выставачным цэнтры БелЭкспа на XVII Рэспубліканскай выставе навуковаметадычнай літаратуры ўпершыню на пляцоўцы Беларускага гандлёвага ўніверсітэта
спажывецкай кааперацыі размясціў свае матэрыялы і Мінскі філіял.
На першынстве Мінска па лёгкай атлетыцы дыпломамі гарадскога цэнтра
алімпійскага резерва “Атлет” і ўпраўлення спорта і турызма Мінгарвыканкама
ўзнагароджаны навучэнцы Вольга Стасіловіч (2-е месца па бегу на 1500 і 800 метраў) і
Паліна Насека (2-е месца па бегу на 400 метраў).
2017 г., 1 мая навучэнцы, актывісты Заводскай раённай грамадскай арганізацыі
“Беларускі фонд міра” прынялі ўдзел у мерапрыемстве, прысвечанаму Дню працы, якое
праводзіць Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі.
2017 г., 3 мая Паспяхова завяршылася пераддыпломная практыка ў групах завочнай
формы атрымання адукацыі. На імя дырэктара паступілі падзякі.
2017 г., 4 мая ў філіяле адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны Дню Перамогі.
2017 г., 5 мая ў Міжнародны дзень сям’і ў групе 200 прайшоў КВЗ “Я і мая сям’я”.
Адбылася гульня брэйн-рынг “У свеце таваразнаўства”.
2017 г., 6 мая актывісты БРСМ пад кіраўніцтвам сакратаря Ляпешы В.С. прывялі ў
парадак магілы воінаў на Чыжоўскіх могілках.
У Музейна-паркавым комплексе "Победа" адбылося ўрачыстае адкрыццё памятнага
знака, прысвечанага памяці грамадзян ўсіх нацыянальнасцей (скульптары Градаў Ю.М. і
Селіханаў С.К.). Навучэнцы групп 206-пб, 205 і 113-мб (куратары Гуськова І.Г., Кузнецова
Е.А. і Беразоўская Д.Е.) прынялі ўдзел у мітынгу і ўскладанні кветак.
2017 г., 11 мая заключным этапам месячніка ЦК таваразнаўчых дысцыплін з’явілася
канферэнцыя навучэнцаў “Якасць тавара – залог здароўя нацыі”.
У группе 113МБ гутаркай аб культуры ўзаемаадносін паміж паламі спецыяліста
Цэнтра дружалюбнага падросткам “Парус надзеі” Макоўскай Т.А. адкрыўся тыдзень
сямейнага выхавання ў філіяле.
У кінатэатры «Камсамолец» адбылося традыцыйнае віншаванне з Днём Перамогі
ветэранаў вайны і працы, працаўнікоў тылу, быўшых вязняў канцлагераў, блакаднікаў,
дзяцей вайны, у якім прынялі ўдзел старшыня ПА РАА «Белая Русь» Кавалеўская Н.М і
актыў БРСМ.
2017 г., 12 мая ў групе 22 педагогам-псіхолагам Шаўцовай Ю.А. быў праведзены
інтэрактыўны занятак, прысвечаны Дню Перамогі і Дню Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага
сцяга «Беларусь – мая Айчына».
Каманда філіяла заняла I месца ў спаборніцтвах па шашках.
2017 г., 14 мая навучэнцы прынялі ўдзел у масштабнай патрыятычнай акцыі
Белтэлерадыёкампаніі «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!».
2017 г., 15 мая ў Дзень сям’і педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. арганізавала КВЗ па
падрыхтоўцы да сямейнага жыцця, фарміраванню сямейных каштоўнасцяў, гендэрнай
культуры і культуры ўзаемаадносін паміж паламі.
2017 г., 16 мая у філіяле прайшла акцыя “Дом без насілля” для навучэнцаў новага
набору з удзелам спецыяліста Агульнанацыянальнай лініі для пацярпелых ад дамашняга
насілля.
2017 г., 17 мая прайшоў чарговы Дзень прафілактыкі супрацоўніка ІСН - участковы
інспектар Зелянко С.С. прачытаў лекцыю для навучэнцаў групы 211 “Крымінагенная
сітуацыя ў сферы бытавых адносін у краіне”.
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2017 г., 18 мая в групе 24ТБ прайшла тэматычная гадзіна “Сям’я – найвышэйшая
каштоўнасць. Бацькоўства і мацярынства”, якую сумесна правялі Шаўцова Ю.А і куратар
Ліпская Т.А.
2017 г., 18 мая ў філіяле адзначаны Дзень музеяў.
2017 г., 20 мая прайшоў чарговы і апошні ў навучальным годзе Дзень адчыненых
дзвярэй.
Навучэнцы і выкладчык рус. літаратуры Швец А.І. глядзелі ў Маладзёжным тэатры
п’есу А.М.Астроўскага “Беспрыданіца”.
2017 г., 24 мая прайшла ўрачыстая цэрымонія адкрыцця трэццяга працоўнага
сяместра “Працоўнае лета-2017”, дзе камандзіру сервіснага студэнцкага атрада імя
Л.М.Даватара Гуткоўскай Алене ўручана сімвалічная пуцёўка.
2017 г., 25 мая ў Гомелі завяршылася XIV Рэспубліканская Спартакіяда студэнтаў і
навучэнцаў устаноў адукацыі Белкаапсаюза. Наша каманда заняла треццяе месца.
Навучэнцы філіяла сумесна з выхавальнікам Ляпеша В.С. наведалі інтэлектуальнапазнавальны квест “Чужы».
2017 г., 30-31 мая Фестываль педагагічнага майстэрства ў філіяле.
У філіяле прайшоў прафілактычны дзень “Сусветны дзень без табака:
дэманстравалася прэзентацыя, аформлены тэматычны стэнд, прошел организованный
педагогом-психологом Прайшла сустрэча з урачом-нарколагам Базыльчыкам С.В.
Адбылася дзелавая гульня “Кірмаш бізнес-планаў”.
2017 г., 1 чэрвеня ў Міжнародны дзень абароны дзяцей у філіяле прайшла сустрэча
з малалетнімі вязнямі фашыстскіх лагераў А.П.Шкураном і А.В. Барысавай.
Прадэманстраваны фільмы – сведчанні герояў сустрэчы. Аркадзь Пятровіч падарыў філіялу
сваю кнігу «Полесье: Трагедия и память».
2017 г., 2 чэрвеня на спартыўнай базе УА “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны
ўніверсітэт” адбылося ўрачыстае адкрыццё Рэспубліканскай універсіяды-2017.
2017 г., 3 чэрвеня каманды філіяла па відах спорту прынялі ўдзел у
мерапрыемствах, прысвечаных Міжнароднаму Алімпійскаму дню.
2017 г., 6 чэрвеня праведзены конкурс «Лепшы прадавец» сярод навучэнцаў груп 2
курса № 20-24ТБ.
2017 г., 6, 7 чэрвеня навучэнцы груп 213МБ і 24ТБ з куратарам Ліпскай Т.А. і
выкладчыкам Кавалеўская Н.М. наведалі Міжнародную спецыялізаваную выставу
«Белагра-2017».
2017 г., 8 чэрвеня ў групе № 22 (куратар Бірук І.У.) праведзена адкрытая
выхаваўчая гадзіна на тэму «Эти вредные конфликты».
Навучэнцы груп № 24-тб і 211 наведалі філіял Нацыянальнага гістарычнага музея –
Музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці.
У групе 113МБ педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла трэнінгавы занятак па
прафесійнаму развіццю.
2017 г., 15 чэрвеня ўпаўнаважаны аддзялення па наркакантролю і інспектар ІСН
Зпелянко С.С. правялі ў філіяле День прафілактыкі правапарушэнняў.
2017 г., 22 чэрвеня навучэнцы з культарганізатарам Масалбасавай А.А. усклалі
кветкі да магілы невядомага афіцэра на Чыжоўскіх могілках.
2017 г., 28 чэрвеня з нагоды святкавання 100-годдзя Беларускага рэспубліканскага
саюза спажывецкіх таварыстваў (Белкаапсаюза) у філіяле адбыліся ўрачыстасці.
Нагрудным знакам «Выдатнік спажывецкай кааперацыі» узнагароджана Сапронава
Г.С., Гарошка Н У. – Ганаровай граматай Белкаапсаюза.
2017 г., 30 чэрвеня адбыліся выпускі на дзённым і завочным аддзяленнях. 410
выпускнікоў атрымалі дыпломы.
Прайшоў апошні выпуск 47 навучэнцаў спецыяльнасці “Гандлёвая справа”. З
гэтым выпускам у філіяле завяршылася падрыхтоўка кадраў на ўзроўні прафесійнатэхнічнай адукацыі.
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2017 г., ліпень. У Міжнародным навукова-папулярным журнале «Мастерство online»
апублікаваны артыкул «Развитие творческих способностей учащихся на учебных занятиях
по учебной практике» выкладчыка філіяла Кавалеўскай Н.М.
2017 г., 12 ліпеня ў філіяле ўпершыню пачаўся прыём на I ступень вышэйшай
адукацыі абітурыентаў, атрымаўшых адукацыюна ўзроўню ССА.
2017 г., з 19 по 22 ліпеня ў філіяле прайшлі ўступныя іспыты для абітурыентаў, якія
паступаюць на I ступень вышэйшай адукацыі.
2017 г., 5 жніўня прайшло залічэнне студэнтаў на платную форму атрымання I
ступені вышэйшай адукацыі.
2017 г., 8 жнiўня Мінскі філіял наведала дэлегацыя Прыватнага прафесійнай
адукацыйнай установы «Новасібірскі кааператыўны тэхнікум імя А.М. Касыгіна
Новасібірскага аблспажыўсаюза» у складзе Шчарбаковай Надзеі Аляксандраўны спецыяліста па маркетынгу; Койнавай Алены Германаўны - майстра вытворчага навучання
і Яўменавай Анастасіі Валер'еўны - выкладчыка цыклавой камісіі сэрвісных
дысцыплін. Дэлегацыю суправаджала намеснік начальніка ўпраўлення кадраў і адукацыі начальнік аддзела адукацыі і навукі Белкаапсаюза А.П.Мастоўская.
2017 г., 31 жніўня ў філіяле адбылося пасяджэнне педагагічнага савета аб выніках
работы педагагічнага калектыву ў 2016/2017 нав. годзе і задачах на наступны. Дырэктар
філіяла Лагунова Галіна Мікалаеўна ўручыла Быкавай Вользе Аляксееўне нагрудны знак
"Выдатнік спажывецкай кааперацыі».
2017 г., 1 верасня ўпершыню прайшла ўрачыстая лінейка, на якой разам з
навучэнцамі ўзроўню ССА стаялі і першыя студэнты філіяла. Прысутнічалі ганаровыя
госці: Старшыня праўлення Белкаапсаюза Іваноў В. Н., намеснік начальніка ўпраўлення
кадраў і адукацыі - начальнік аддзела адукацыі і навукі Белкаапсаюза Мастоўская А. П.,
старшыня праўлення Мінскага абласнога саюза спажывецкіх таварыстваў Марынічаў В. Н.,
прарэктар па навуковай рабоце УА "БГЭУ ПК" кандыдат эканамічных навук, дацэнт
Бабовіч А. П., в.а. Генеральнага дырэктара ўнітарнага прадпрыемства «Белкаапзнешгандаль
Белкаапсаюза» Дабравольскі А. В., дырэктар УП «Завод Белкааппрагрэс» Шупенька Д. В.
Ад рэктара, доктара эканамічных навук, прафесара Лебедзевай С. Н. паступіла з Гомеля
відэавіншаванне.
У гэты дзень ў філіяле адбылася сустрэча выпускнікоў 1970 г. па ініцыятыве Ядвігі
Казлоўскай, якая размясціла ў 16-м нумары «Аргументаў і фактаў» за 2017 г. выпускное
фота і прапанавала сустрэцца групе ў alma mater 1 верасня.
2017 г., 2 верасня напрыканцы Дня беларускага пісьменства ў філіяле гэтаму святу
былі прысвечаны навучальныя заняткі выкладчыкаў філолагаў, дзе знайшлі адлюстраванне
гістарычны шлях пісьменства і друку ў Беларусі, дзейнасць Ф. Скарыны.
На базе Мінскага філіяла УА “БГЭУ ПК” прайшла Спартакіяда работнікаў апарата
Белкаапсаюза, унітарных прадпрыемстваў і ўстаноў Белкаапсаюза.
2017 г., 3 верасня навучэнцы групы 300 і 305 сумесна з куратарамі Цацохо М.Н. і
Кузняцовай Я.А. прысутнічалі на ўрачыстым мерапрыемстве - ўручэнні дыпломаў і
нагрудных знакаў пераможцам конкурсу «Мінчанін года», якое праходзіла падчас
святкавання 950-годдзя Мінска і Дня горада ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры
оперы і балета.
2017 г., 7 верасня па ініцыятыве першаснай арганізацыі РГА "Белая Русь" філіяла ў
рамках мерапрыемстваў, прымеркаваных да 950-годдзя Мінска, адбыўся конкурс-віктарына
«Мінск - мая любімая сталіца» (аўтар сцэнарыя і вядучая конкурсу, выкладчык Гуськова
И.Г., сувядучая навучэнка Сідорчанка Алена).
Педагогам сацыяльным на сустрэчу з навучэнцамі першага курса (група 11-МБ) быў
запрошаны оперупаўнаважаны аддзялення па наркакантролю і супрацьдзеянн гандлю
людзьмі, праведзена прафілактычная гутарка «Крымінальная адказнасць за незаконны
абарот наркотыкаў, а таксама адміністрацыйная адказнасць за правапарушэнне, звязанае з
спажываннем наркотыкаў», паказаны кінафільм пра шкоду наркотыкаў і адказнасці за іх
ужыванне.
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2017 г., 8 верасня ў рамках месячніка прававых ведаў педагогам сацыяльным
Агафонавым А. С. была праведзена з навучэнцамі новага набору прафілактычная размова
"Ведай Закон», паказаны фільм «Твой выбар - твая жыццё».
2017 г., 10 верасня ў 10.00 у цэнтры сталіцы стартаваў Мінскі міжнародны
паўмарафон-2017. На старт выйшлі больш за 30 тысяч чалавек. 25 навучэнцаў філіяла,
выкладчыкі фізічнай культуры Хілько Васіль Мікалаевіч і Ажгірэй Ігар Іванавіч,
выкладчык, старшыня ПА РГА "Белая Русь" Кавалеўская Наталля Мікалаеўна і кіраўнік
фізічнага выхавання Сапега Ігар Яўгенавіч ўзнагароджаны медалямі.
2017 г., 11 верасня філіял прыняў удзел у рэспубліканскай акцыі "Тыдзень спорту і
здароўя". Навучэнцы наведалі серыю «флэшмобаў», паказальных выступленняў, майстаркласаў і прэзентацый відаў спорту.
2017 г., 4-12 верасня ў групах 21Т, 23Т, 21М, 22М, 21П, 22П, 23П педагог-псіхолаг
Шаўцова Ю.А. правяла псіхасацыяльнае анкетаванне.
2017 г. 12 верасня ў радзільным доме УАЗ «Гарадская клінічная бальніца № 5
віншавалі маладых маці, у якіх на свет з'явіліся малыя 8 верасня, у Дзень горада Мінска. У
акцыі разам з кіраўніком адміністрацыі Заводскага раёна Аляксандрам Дараховічам, яго
намеснікам Аленай Зелянко, кіраўнікамі бальніцы прыняла ўдзел і старшыня Заводскай
раённай арганізацыі ГА "Беларускі фонд міру» дырэктар філіяла Г.М. Лагунова з
актывістамі. Госці ўручылі кветкі, падарункі і сумеснае фота з пажаданнямі здароўя
малышам і іх бацькам.
Педагогам сацыяльным Агафонавым А. С. з навучэнцамі новага набору была
праведзена лекцыя-абмеркаванне на тэму «Правы чалавека - найвышэйшая каштоўнасць
грамадства», а ў групах 21Т, 22Т, 23Т педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла гутаркі пра
культуру паводзін, фарміраванні навыкаў зносін.
2017 г., 13 верасня Шаўцовай Ю.А. быў праведзены сацыяльна-псіхалагічны
відэалекторый на тэму «І наступіць цемра ...». Навучэнцы прагледзелі тэматычную
прэзентацыю «Прымі рашэнне з адкрытымі вачыма!», відэаролікі «Гандаль людзьмі» і
«Спыні гандаль людзьмі!».
2017 г., 14 верасня вучні групы 313-МБ з выкладчыкам Кавалеўскай М.М. наведалі
тэматычную фотавыставу «Зялёны Мінск».
У рамках месячніка «Якое шчасце - проста жыць!» педагог-псіхолаг Шаўцова
Ю.А. правяла ў групе 11МБ занятак з элементамі трэнінгу на тэму «Вянец ўсіх
каштоўнасцяў - сям'я!»
Педагогам сацыяльным Агафонавым А. С. у рамках месячніка прававых ведаў у
групах 21 М, 21 І, 22 М былі праведзены гутаркі з навучэнцамі на тэму «Асабістыя,
палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы».
2017 г., с 5 па 15 верасня па ініцыятыве першаснай арганізацыі РГА "Белая Русь" у
рамках мерапрыемстваў, прымеркаваных да 950-годдзя Мінска, адбыўся фотаконкурс
«Мінск: адкрыты, малады, любімы». I і II месца падзялілі выкладчык Бурбіцкая Крысціна
Віктараўна і навучэнка групы 23П Цімашэнка Вераніка; III месца - выкладчык Гуськова
Ірына Гаўрыілаўна.
2017 г., 19 верасня Актыўны ўдзел у мітынгу, прысвечанаму Дню міру, які
праводзіла гарадская грамадская арганізацыя "Беларускі фонд міру», прынялі навучэнцы
групы № 21М сумесна з куратарам Сакерынай А.В.
2017 г., 20 верасня прадстаўнікі філіяла нам. дырэктара па вучэбнай рабоце Ежаль
А.В. і выкладчык Кавалеўская Н.М. прынялі ўдзел у рабоце II Адкрытай канферэнцыі
вытворцаў і прадаўцоў, якая адбылася ў Мінску пры ўдзеле вядучых вытворцаў і
рытэйлераў краіны, а таксама замежных спецыялістаў з Латвіі, Расіі, Украіны.
2017 г., 21 верасня адбылося чарговае пасяджэнне Савета філіяла.
У групе 21М педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла трэнінгавыя заняткі "Інтарэсы
і схільнасці ў выбары прафесіі».
2017 г. 6, 13, 14 і 20 верасня скончыўся вучэбна-трэніровачны збор валейбольнай
каманды Мінскага абласнога саюза спажывецкіх таварыстваў, які праходзіў на базе
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Мінскага філіяла ўстановы адукацыі "Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт
спажывецкай кааперацыі»
2017 г., 25 верасня нашы навучэнцы груп 213, 206, 24 ТБ разам з выкладчыкам
рускай мовы і літаратуры Е.І. Швец паглядзелі спектакль па матывах раману Міхаіла
Булгакава «Майстар і Маргарыта» на сцэне Тэатра-студыі кінаакцёра.
2017 г., 26 верасня адбылася першая перамога ў сезоне каманды філіяла па мініфутболу ў таварыскім матчы супраць УА МГПТК «Кулінарыя».
2017 г., 27 верасня адбылося адкрыццё круглагадовай Спартакіяды Мінскага філіяла
ўстановы
адукацыі
"Беларускі
гандлёва-эканамічны
універсітэт
спажывецкай
кааперацыі». У якасці ганаровых гасцей прысутнічалі сяміразовы рэкардсмен кнігі
рэкордаў Гінеса, шматразовы чэмпіён Свету па гіравым спорце, рэкардсмен Свету ў
экстрэмальным падняцці цяжараў Вячаслаў Харанека, рэкардсменка кнігі рэкордаў Гінеса
па гіравым спорце Людміла Розум і галоўны рэдактар часопіса «Здаровы лад жыцця" Алена
Жалабковіч, Пасля ўрачыстай часткі каманды навучальных груп выйшлі на старт
традыцыйнага лёгкаатлетычнага кросу, прысвечанага 60-годдзю філіяла.
2017 г., 28 верасня педагогі, усе супрацоўнікі Мінскага філіяла прымалі цёплыя і
сардэчныя віншаванні з надыходзячым Днём настаўніка.
Падведзены вынікі агляду-конкурсу «Восеньскі букет». Галоўны прыз заваявалі
работы «Любові ўся гародніна пакорлівая» і «Восеньская фантазія», група 21Т.
2017 г., 2 кастрычніка навучэнцы-валанцёры Мінскага філіяла прынялі ўдзел у
мерапрыемстве Заводской раённай арганізацыі РГА "Белая Русь", прымеркаванай да 80годдзя раёна «Белая Русь» Заводскага раёна - у асобах ».
2017 г., 3 і 4 кастрычніка ў групе 31 і ў інтэрнаце №1 педагог-псіхолаг Шаўцова
Ю.А. у супрацоўніцтве з куратарам групы Быкавай В.А. і выхавальнікам Ляпешай
В.С. правяла з навучэнцамі занятак з элементамі трэнінгу па растлумачэнню дзяржаўнай
палітыкі ў сферы процідзеяння гандлю людзьмі, нелегальнай міграцыі, распаўсюджванню
прастытуцыі і па пытаннях бяспечнага выезду за мяжу.
2017 г., 4-5 кастрычніка навучэнцы груп № 311, 313-МБ і 31 з выкладчыкамі
Бурбіцкай К.В., Кавалеўскай Н.М. і Таміла С.В. наведалі 41-ую міжнародную выставукірмаш па аптовым продажы тавараў лёгкай прамысловасці «BelTex Industry-2017».
2017 г., 6 кастрычніка на пляцоўцы каля ТК УП універмаг "Беларусь" адбылася
маладзёжная праграма "Творчасць без межаў".
2017 г., 7 кастрычніка навучэнцы-валанцёры групы 311 філіяла прынялі ўдзел у
дабрачыннай выставе бяздомных жывёл «Дарога дадому». Акцыя праходзіла ў парку
«Тывалі», дзе будучых гаспадароў чакалі 60 катоў і сабак. Акрамя гэтага, увесь дзень на
выставе працавала «Палатка дапамогі", куды навучэнцы Філіяла прынеслі корм і цацкі для
жывёл з прытулкаў, якім яшчэ не пашчасціла знайсці хатні ўтульнасць.
2017 г., 9 кастрычніка завяршыўся у г. Узда Кубак Мінскай вобласці па
настольным тэнісе сярод мужчын і жанчын. Навучэнка гр. 306-ПБ Ханецкая Анастасія
заняла II месца.
Напярэдадні свята Усіх маці сакратаром ПА ГА «БРСМ» Ляпеша В.С. сумесна з
прафсаюзнай арганізацыяй навучэнцаў, якую ўзначальвае Сакерына А.В., і ВА "Беларускі
саюз жанчын" пад кіраўніцтвам Міжэвіч В.М. была арганізавана акцыя «Открытка маёй
маме».
2017 г., с 11 кастрычніка ў філіяле арганізаваны гарадскі прафілактычны праект
«Мой стыль жыцця сёння - маё здароўе і поспех заўтра!» Для ўдзелу ў праекце адабраная
група новага набору 21М. Педагогам сацыяльным Агафонавым А. С. праведзена
анкетаванне, а навучэнцы ўжо прайшлі дыспансерызацыю.
2017 г., 12 кастрычніка на базе УА «МГПЛ №7 будаўніцтва» адбыўся Турнір па
жаночым футболе сярод студэнцкіх атрадаў. Мінскі філіял БТЭУ ПК на спаборніцтвах
прадстаўлялі дзве жаночыя каманды па футболе, якія складаюцца з членаў БРСМ,
удзельнікаў студэнцкіх атрадаў III працоўнага семестра 2017 года. Па выніках
спаборніцтваў каманды Філіяла былі ўзнагароджаны медалямі.
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2017 г., 4-10 кастрычніка ў філіяле прайшоў тыдзень псіхічнага здароўя,
традыцыйна арганізаваная педагогам-псіхолагам Шаўцовай Ю.А.иприуроченная да
Сусветнага дня псіхічнага здароўя.
2017 г., 12 кастрычніка спартыўныя каманды вучэбных груп філіяла спаборнічалі ў
камбінаванай эстафеце, прысвечанай Дню маці.
У філіяле адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны Дню маці.
2017 г., 17 кастрычніка педагог сацыяльны Агафонаў А. С. арганізаваў сустрэчу
навучэнцаў філіяла (групы 21П, 22П, 23П, 206ПБ, 11ПБ) з оперупаўнаважаным ОНіПТЛ
КМ УУС Заводскага раёна, які правёў гутарку пра выяўленне і спыненні злачынстваў,
звязаных з вырабам і распаўсюджваннем матэрыялаў парнаграфічнага ўтрымання, а
таксама крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за незаконны абарот
наркотыкаў. Навучэнцам паказаны фільм адпаведнага зместу.
2017 г., 19 кастрычніка ў групе 11МБ педагог-псіхолаг Шаўцова Ю.А. правяла
трэнінгавыя заняткі "Дарога, якую абярэш ты». У ходзе мерапрыемства спецыяліст
азнаёміла навучэнцаў з кваліфікацыйнай характарыстыкай спецыяльнасці "Маркетынг",
навучэнцы атрымалі рэкамендацыі па развіцці крэатыўнасці.
2017 г., 20 кастрычніка. Члены пярвічнай арганізацыі ГА «БРСМ» філіяла пад
кіраўніцтвам выхавальнікаў інтэрнатаў Рамановіч В.А. і Ляпеша В.С.- сакратара ПА ГА
«БРСМ» наведалі дзіцячы дом № 3. У рамках акцыі «Добрае сэрца» быў праведзены
працоўны дэсант «Лістапад», затым навучэнцы ўручылі салодкія падарункі дзеткам ад усіх
неабыякавых навучэнцаў, якія пражываюць у інтэрнатах філіяла.
Група №32 разам з куратарам Бірук І.В. наведала мерапрыемства па патрыятычным
выхаванні моладзі пры ўдзеле ваеннага камісара г. Мінска.
2017 г., 24 і 25 кастрычніка навучэнцы груп 21П, 22П, 23П сумесна з выкладчыкамі
Кузняцовай Я.А. і Шаурко А.П. у межах адукацыйнага і выхаваўчага працэсу наведалі
музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці.
2017 г., 26 кастрычніка прайшоў педагагічны савет філіяла, разглядзены стан
выхаваўча-прафілактычнай работы па фарміраванні здаровага ладу жыцця, адказных і
бяспечных паводзін навучэнцаў. Перад педсавет адбылася сустрэча работнікаў філіяла з
дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Барадзеняй
Валерыем Анатольевічам.
2017 г., 27 кастрычніка Кавалеўская Н.М. арганізавала з групай № 311 выязны
вучэбны занятак па вучэбнай практыцы на базе гандлёвага аб'екта «Родны кут».
У філіяле адбыўся адкрыты вучэбны занятак выкладчыка фізічнай культуры і
здароўя Сташэўскай Таццяны Сяргееўны ў групе № 304.
2017 г., 1 лістапада ў ходзе вывучэння тэмы «Руская лірыка 20 стагоддзя»
выкладчык Швец Е.І. правяла занятак сумесна з літаратурным тэатрам «СЛОВО» артыстаў Алены Маслоўскай і Зінаіды Феакціставай, узнагароджанай медалём Францыска
Скарыны.
2017 г., 2 лістапада на базе 13-й гарадской бібліятэкі адбылася сустрэча навучэнцаў
груп 11ТБ, 21П, 22П, 23П з беларускай паэткай, публіцыстам і літаратурным крытыкам
Вольгай Норынай, арганізаваная выкладчыкам А.Ю. Зублеўскай і выхавальнікам інтэрната
№ 1 В.С. Ляпеша.
Напярэдадні Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі навучэнцы з культарганізатарам,
сакратаром ПА БРСМ Масалбасавай А.А. наведалі Чыжоўскія могілкі, дзе прывялі ў
парадак магілу невядомага афіцэра Савецкай арміі і ўсклалі да помніка кветкі.
2017 г., Лістапад Паспяхова скончылася вучэбная практыка для атрымання прафесіі
рабочага «Прадавец» ў групах №№ 30 і 31 дзённай формы атрымання адукацыі. У філіял
паступілі Падзячныя лісты, у якіх кіраўнікі баз практык высока ацанілі ўзровень
тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі навучэнцаў. Па выніках вучэбнай практыкі
навучэнцы здалі кваліфікацыйны экзамен, ім прысвоена кваліфікацыя рабочага «Прадавец»
4 разраду.
2017 г., 3 лістапада навучэнцы групы № 313-МБ пад кіраўніцтвам выкладчыка
Кавалеўскай Н.М. правялі выязны вучэбны занятак па вучэбнай практыцы на базе
158

гандлёвага аб'екта «Родны кут». У адпаведнасці з праграмай адпрацоўкі базавага гандлёвага
аб'екта, навучэнцы правялі аналіз асартыменту і даследаванне канкурэнтнага асяроддзя. По
выніках даследавання навучэнцы падрыхтавалі справаздачу.
У чытальнай зале бібліятэкі філіяла быў праведзены падрыхтаваны бібліятэкай,
выкладчыцай беларускай літаратуры Берасцевіч В.А. і гр.206 ПБ (куратар Акенчыц Е. В.)
літаратурна-паэтычны час "Купала і Колас, вы нас гадавалі", прысвечаны 135-годдзю з дня
нараджэння вялікіх Песняроў беларускага народа, класікаў нацыянальнай літаратуры Янкі
Купалы і Якуба Коласа.
2017 г., 4 лістапада навучэнцы Мінскага філіяла разам з куратарам Быкавай О.А. і
старшынёй ПА РГА «Белая Русь», выкладчыкам Кавалеўскай М.М. узялі ўдзел у суботніку
па ўборцы і добраўпарадкаванні тэрыторыі Заводскага раёна.
2017 г., 9 лістапада адбыўся сход працоўнага калектыву па падвядзенню вынікаў
выканання і прыняцця новага калектыўнага дагавора на 2017-2020 гады. У сходзе прыняў
удзел старшыня Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай
кааперацыі Комса У. А. Уладзімір Аляксандравіч уручыў Лагуновай Г.М. юбілейны медаль
Федэрацыі прафсаюза Беларусі «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі».
2017 г., 10 лістапада навучэнцы групы № 313-МБ пад кіраўніцтвам выкладчыка
Кавалеўскай Н.М. наведалі 16-ю Міжнародную спецыялізаваную выставу індустрыі
прыгажосці і здароўя «Інтэрстыль-2017».
2017 г., 11 лістапада актывісты Заводскай раённай арганізацыі Фонда міру прынялі
актыўны ўдзел у навядзенні парадку ва ўрочышчы Курапаты.
2017 г., 14 лістапада на базе гарадской бібліятэкі №13 куратарам вучэбнай групы
11ТБ Зублеўскай А.Ю. была арганізавана выхаваўчая гадзіна на тэму: «Дапамажы сабе
сам». На сустрэчу з вучнямі быў запрошаны Талкачоў Валянцін Андрэевіч, дзеючы член
Міжнароднай асацыяцыі псіхааналітыкаў, ганаровы акадэмік Акадэміі геранталогіі.
2017 г., 18 лістапада ў філіяле прайшоў чарговы день адчыненых дзвярэй.
2017 г., 20-25 лістапада - тыдзень цыклавой камісіі камерцыйнай дзейнасці,
маркетынга і менеджмента.
20 лістапада магістрантам эканамічных навук, выкладчыкам Яловай арганізаваны
круглы стол “Актуальныя проблемы беларускай эканомікі» з удзелам навучэнцаў груп №
311 і № 310.
21 лістапада адбылася алімпіяда па маркетынгу.
22 лістапада прайшла Эстафета ведаў па вучэбнай дысцыпліне «Маркетынг»
2017 г., 23 лістапада прайшло пазааўдыторные мерапрыемства – ярмарка здаровага
харчавання “Здаровае харчаванне – здаровы чалавек” (арганізатары: выкладчыкі Аверына
Ю.А. і Сакерына А.У.).
2017 г., 22 лістапада на базе ГУА «СШ № 200» адбыліся чарговыя спаборніцтвы,
дзе каманда філіяла заняла I агульнакааманднае места па дартсу.
2017 г., 23 лістапада прайшоў конкурс мастацкай самадзейнасці “Віват,
першакурснік-2017!”
2017 г., 23 лістапада Мінскі філіял УА “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт
спажывецкай кааперацыі” з рабочым візітам наведаў кіраўнік адміністрацыі Заводскага
раёна Дараховіч Аляксандр Вікенцьевіч і намеснік кіраўніка адміністрацыі Зелянко Алена
Пятроўна.
2017 г., 25 лістапада навучэнцы групы № 311 разам са старшынёй ПА РГА «Белая
Русь», выкладчыкам Кавалеўскай Н.М.. прынялі актыўны ўдзел у чарговым суботніку па
упарадкаванню тэрыторыі Заводскага ра ёна.
2017 г., 1 снежня ў Дзень барацьбы са СНІДам у філіяле адбылася гутарка з
навучэнцамі спецыяліста Цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна Варонінай
ВюМюЮ арганізаваная сацыяльным педагогам Агафонавым А.С.
2017 г., снежань. На вучэбнай практыцы па Маркетынгу ў групах № 313-МБ і № 311
адбыліся делавыя гульні “Прэзентацыя новага тавару” (выкладчык Кавалеўская Н.М.).
2017 г., 5 снежня ў філіяле адбыўся конкурс калажоў, у якім прынялі ўдзел групы
спецыяльнасцяў “Маркетынг” і “Камерцыйная дзейнасць”.
159

2017 г., 8 снежня на практыцы па камерцыйнай дзейнасці Кудрэйка І.С. правяла
выязны занятак на базе ўніверсама “Родны кут” Мінскага аблспажыўсаюза.
2017 г., 11-12 снежня на спартыўнай базе Мінскага філіяла прайшлі фінальныя
спаборніцтва адкрытага турніра па валейболу. Жаночая каманда філіяла пад кіраўніцтвам
выкладчыка Ігара Ажгірэя заняла I месца.
7 г., 12 декабря Студэнты філіяла наведалі бібліятэку №13, дзе прайшоў дыялог
“СПІД не выбірае – выбіраеш ты”, прысвечаны ўсямірнаму Дню барацьбы са СПІДам.
2017 г., 14 декабря на базе ГУА «СШ № 200 г. Минска» прайшлі спаборніцтвы па
настольнаму тэнісу. Каманда філіяла заняла II агульнакаманднае месца.
2017 г., 14 снежня у філіяле адбылася ўрачыстасць, прысвечаная 60-годдзю філіяла.
Дырэктар Лагунова Г.М., бібліятэкар Янкавец Т.А., бухгалтар Кароткіх Г.М. удастоіліся
нагруднага знака “«Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі».
Нагрудны знак “30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі” уручаны
кладаўшчыку Саўчанка Л.Дз.
2017 г., 11 снежня-10 студзеня праводзіцца традыцыйная дабрачынная акцыя “Нашы дзеці”.
2017 г., 19 снежня каманда інтэрнатаў філіяла за ўдзел у раённым конкурсу “Майстэрства і
творчасць” сярод студэнцкіх інтэрнатаў Заводскага раёна ўзнагароджана дыпломам у намінацыі
“Самая гумарыстычная каманда“ і атрымала настольную гульню «Бизнес».
2017 г., 20 снежня ў рэжыме онлайн адбылася ўніверсітэтская алімпіяда “Філасофія і
культура Беларусі”. Студэнты Мінскага філіяла групы Рс-11 Крываброцкая Вікторыя і Фс-11
Мурашоў Сяргей узнагароджаны адпаведна дыпломамі II і III ступені.
Прайшло чарговае пасяджэнне Савета філіяла, на якім абмяркоўвалася работа Цыклавой
камісіі прававых дысцыплін. З нагоды святкавання 60-годдзя філіяла былі ўручаны ўзнагароды
лепшым навучэнцам.
Падведзены вынікі конкурса “Арт-ёлка-2018”, максімум галасоў набрала ёлачка з дрэва
групы № 313-МБ.
2017 г., 22 снежня актывісты на чале з сакратаром ПА БРСМ Ляпеша В.С. наведалі
Чэрвенгьскі дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, арганізавалі
забаўляльную праграму і ўручылі навагоднія падарункі.
2017 г., 27 снежня навучэнцы сумесна з ПА «Белая Русь» на чале з Кавалеўскай Н.М.
наведалі ГУА “Дзіцячы цэнтр карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі Заводскага
раёна”, правялі навагоднюю забаўляльную праграму, ўручылі выхаванцам салодкія прызы, а цэнтру
на сабраныя грошы – развівальныя гульні.
Прайшоў навагодні ранішнік для дзяцей работнікаў філіяла.
Атрымана Падзяка ад спецыялізаванай дзітцяча-юнацкай школы алімпійскага резерву па
абскетболу за вялікі ўклад у развіццё і прапаганду фізічнай культуры і спорту.
2017 г., 28 снежня ў філіяле адбылося пасяджэнне педсавета «Фарміраванне правесійнай
самастойнасці навучэнцаў у працэсе вытворчай практыкі.
2018 г., 3 студзеня ў філіял прыйшла Падзяка ГУА “ЦКРНР” за арганізацыю навагодняй
забаўляльнай праграмы.
2018 г., 11 студзеня, у Міжнародны дзень “дзякуй” у філіяле прайшла акцыя “Я дзякую за
…”.
2018 г., 20 студзеня выкладчык Дашчынская В.В. правяла прэзентацыю філіяла на Дне
прафарыентацыі ў Мядзельскім раёне.
Адбыўся чарговы Дзень адчыненых дзявярэй.
Па выніках удзелу ў круглагадовай спартакіядзе прадпрыемстваў, арганізацый і студэнцкай і
навучэнскай моладзі Заводскага раёна ў 2017 г. філіял заняў першае месца.
2018 г., 24 студзеня адбылося пасяджэнне савета філіяла.
2018 г., 25 студзеня спецыялісты СППС арганізавалі семінар-нараду па выкананні
санітарных нормаў і правілаў пры арганізацыі харчавання навучэнцаў, на якой спецыяліст раённай
санэпідэмстацыі Вароніна М.В. для навучэнцаў, куратараў і работнікаў сталовай “Маё кафэ”
правяла лекцыяю, адказала на шматлікія пытанні ўдзельнікаў семінара.
2018 г., 25 студзеня актывісты БРСМ прынялі ўдзел у раённым фотаконкурсе «Я студэнт» і
заняў занялі 1 месца. Перамагло наша фота “Вучымся ўсюды і заўсёды”.
2018 г., 31 студзеня адбылася сустрэча навучэнцаў з участковым інспектарам ІСН Зелянко
С.С., арганізаваная спецыялістамі СППС.
2018 г., 2 лютага на базе Ліцэя БДУ прайшла XXIV навукова—практычная канферэнцыя
"Першы крок у навуку". Навучэнка філіяла Паліна Насека (гр. 313-МБ) і Вензель Кірыл (гр. 23-Т) па
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выніках удзелу ў секцыі “Фізічнае выхаванне” занялі першае і другое месца адпаведна і
ўзнагароджаны медалямі. Навуковыя кіраўнікі Хілько В.М і Сапега І.Я.
2018 г., 6 і 7 лютага на арэне лёгкаатлетычнага манежа “Алімпіец» навучэнка Стасіловіч
Вольга заняла II месца па бегу на 1500 метраў у чэмпіянаце Мінска па лёгкай атлетыцы ў закрытых
памяшканнях.
2018 г., 8 лютага ў групе № 313 МБ праведзены адкрыты занятак па Лагістыцы (выкладчык
Варэйка В.Г.)
2018 г., 8 лютага навучэнцы групы № 313-МБ спецыяльнасці «Маркетынг» пад
кіраўніцтвам выкладчыкаў Варэйка В.Г. і Таміла С.В. прынялі ўдзел у навуковай дыскусіі
“Моладзевае прадпрымальніцтва як адзін з важнейшых складаючых стабільнага сацыяльнаэканамічнага росту”, якая праходзіла на базе Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці.
2018 г., 10 лютага больш за 100 навучэнцаў і педагогаў прынялі ўдзел у спартыўным свяце
«Мінская лыжня – 2018».
2018 г., 12 лютага ў інтэрнаце № 1 адбылася сустрэча з намеснікам кіраўніка адміністрацыі
Заводскага раёна Аленай Пятроўнай Зелянко.
2018 г., 15 лютага, у дзень вываду савецкіх войскаў з Афганістана, актывісты і старшыня
раённай арганізацыі Фонду міру Г.М. Лагунова прынялі ўдзел у мітынгу і цырымоніі ўскладання
вянкоў і кветак на востраве Мужнасці і Смутку.
Спецыялісты СППС арганізавалі сустрэчу з навучэнцамі ўрачоў-эпідэміёлагаў Цэнтра
гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна Багдан Н.І. і Прэсняковай С.Б.
2018 г., 15 лютага выкладчыкам Швец А.І. праведзены прафарыентацыйны сход у
престыжнай сталічнай гімназіі № 7.
У філіяле прайшла акцыя, прымеркаваная да Дня дзяцей, хворых ракам (International
Childhood Cancer Day).
2018 г., 15 і 16 лютага навучэнцы з выкладчыкамі Таміла С.В. і Кавалеўскай Н.М. наведалі
выставу "Адукацыя і кар'ера».
2018 г., 16 лютага на базе філіяла адбылося пасяджэнне Мінскага гарадскога метадычнага
аб'яднання выкладчыкаў сацыяльна-гуманітарных навук, на якім выступілі і выкладчыкі філіяла
Аверына Ю.А., Кушнер Г.І., Гуськова І.Г.
Прайшоў Дзень адчыненых дзвярэй.
2018 г., 16, 17, 18 лютага Навучэнцы i супрацоўнікі Філіяла былі балельшчыкамі
спартсменаў хакейнай каманды "Мінск" у Палацы спорту "Уручча" на турніры Еўрапейскіх
чэмпіёнаў па індархакею.
Ад Грамадскага аб'яднання «Беларуская федэрацыя хакея на траве» паступіла на імя
дырэктара філіяла пісьмо-падзяка за дапамогу ў правядзенні Кубка клубных каманд Еўропы.
2018 г., 18 лютага Навучэнцы з выкладчыкам рускай мовы і літаратуры А.І. Швец
паглядзелі ў Беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры спектакль Эрыка Шміта "Тэктоніка
пачуццяў".
2018 г., 21 лютага першаснымі арганізацыямі "Беларускі саюз жанчын» і «Беларускі
рэспубліканскі Саюз моладзі» у філіяле было праведзена свята "Беларуская - самая мая» пад дэвізам
"Нацыянальнай мове рускай дай разгрузку - размаўляй па-беларуску", прысвечанае Міжнароднаму
дню роднай мовы.
Каманда ўдзельнікаў Мінскага філіяла заняла I месца ў Рэспубліканскай алімпіядзе
прафесійнага майстэрства сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі спажывецкай
кааперацыі па спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць (Таваразнаўства харчовых і нехарчовых
тавараў)».
2018 г., 23 лютага на базе Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці адбылася X
Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Адаптацыя малога і сярэдняга
бізнесу да ўмоў інавацыйнай эканомікі», дзе прызёрамі сталі і нашы навучэнцы: II месца - Прачкіс
Інга, III месца - Насека Паліна (гр.313-МБ) (кіраўнік Варэйка В.Г.).
Прайшла камбінаваная эстафета сярод каманд курсаў, прымеркаваная да 100-годдзя
Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь і Дню абаронцы Айчыны. Юныя ўдзельнікі клуба каратэ-до
«Кайман » прадэманстравалі мастацтва тамэсівары.
2018 г., 24 лютага ў Мінскім філіяле БГЭУ ПК сустрэліся выпускнікі 41 групы 1993 гады
выпуску.
2018 г., 28 лютага ў інтэрнаце № 1 прайшоў Кірмаш здаровага харчавання. З лекцыяй пра
культуру харчавання выступіла урач-гігіеніст ЦГіЭ Заводскага р-на Бычынская Ю.І.; Шаўцова
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Ю.А. правяла брэйн-рынг "Здаровае харчаванне - здаровы чалавек» і дэгустацыю прадуктаў
харчавання.
2018 г., 1 сакавіка навучэнцы па спецыяльнасці "Маркетынг" з выкладчыкамі Таміла С.В. і
Кавалеўскай Н.М. наведалі XXV Мінскую міжнародную кніжную выставу-кірмаш.
2018 г., 6 сакавіка да Дня жанчын у філіяле былі арганізаваны святочныя мерапрыемствы.
2018 г., 14 сакавіка прадстаўнікі працоўнага калектыву філіяла наведалі ўрачыстае
мерапрыемства, прысвечанае 80-годдзю Заводскага, Савецкага і Кастрычніцкага раёнаў Мінска,
якое адбылося ў Палацы Рэспублікі.
2018 г., 15 сакавіка спецыялістамі СППС на сустрэчу з навучэнцамі груп 21М, 22М быў
запрошаны урач-гігіеніст Цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна г. Мінска Фаміч М.В.
2018 г., 17 сакавіка ў філіяле адбыўся чарговы дзень адчыненых дзвярэй.
2018 г., 19. сакавіка адбылася сустрэча навучэнцаў з участковым інспектарам ІСН Гойка Д.
Н. і памочнікам пракурора Заводскага раёна г. Мінска Дзіндзілевіч В.В.
2018 г., 22 сакавіка адбылася сустрэча навучэнцаў груп 21 П, 22 П, 21 І, 23 Т, 213-МБ з
Варонінай М.В., урачом-гігіеністам ГУ «Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна г. Мінска»,
арганізаваная спецыялістамі СППС.
2018 г., 22 сакавіка каманда філіяла заняла II месца ў гарадскіх спаборніцтвах па
настольным тэнісе ў рамках Кубка Савета дырэктараў УССА г. Мінска.
2018 г., 22-23 сакавіка на базе УА "Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт
спажывецкай кааперацыі» адбыўся ХIII Рэспубліканскі агляд-конкурс самадзейнай мастацкай
творчасці студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі спажывецкай кааперацыі ў 2017/2018
навучальным годзе на тэму «Юнацтва, каханне і вясна », па выніках якога Мінскі філіял УА
"Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі» заняў I месца.
2018 г., 26 сакавіка судом Заводскага раёна г. Мінска ў Мінскім філіяле УА «БГЭУ ПК»
быў праведзены комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, накіраваных на папярэджанне
здзяйснення злачынстваў, у тым ліку, звязаных з ухіленнем ад мерапрыемстваў па прызыву на
вайсковую службу, а таксама з незаконным зваротам наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў.
Пад старшынствам суддзі А. А. Петраша ў выязным судовым пасяджэнні былі разгледжаны 2
крымінальныя справы па дадзеных злачынствах, прызначана пакаранне.
2018 г., 29 Травень «Жыццё кожнаму дае ўсяго адну спробу. Жыццё нельга павярнуць назад,
але можна пісьменна і шчасліва пражыць ». У рамках Дэкады «Быць здаровым» куратарам групы
11ТБ Зублевской А.Ю. быў праведзены куратарскі гадзіну на тэму: «спайс - чума ХХI стагоддзя».
2018 г., 29 сакавіка на базе філіяла ў групах 206 ПБ, 24 ТБ, 22 М, 213-МБ, 22 Т, 23 П
адбылося выязное судовае разбіральніцтва па ч.1. арт.328 і ч.1. ст.214 КК Рэспублікі Беларусь з
удзелам суддзі суда Заводскага раёна г. Мінска Чарапанава С.А., дзяржаўнага абвінаваўцы
Сцяпанава Д.У., сакратара судовага пасяджэння Тамашэвіч А.С. Прафілактычнае мерапрыемства
арганізавалі спецыялісты СППС і загадчыца дзённага аддзялення №2 Паляшчук М.К.
На завочным аддзяленні адбыўся чарговы выпуск навучэнцаў спецыяльнасці 2-24 01 02
«Правазнаўства» (Гаспадарча-прававая і кадравая работа). Дыпломы юрыстаў атрымалі 27
выпускнікоў, з іх з адзнакай Клінцэвіч А.О., Макоўская Т.С., Міхалап А.Л., Рудзянок А.А., Рамкоў
Д.А. Граматамі філіяла ўзнагароджаны Сянюк Я.А. і Міхалап А.М. - старасты груп.
У інтэрнаце № 2 адбылася дзелавая гульня «Бізнес-планы вачыма маладога юрыста» сярод
навучэнцаў II курса пад кіраўніцтвам выкладчыка Паляковай А.А.
2018 г., 4 красавіка ў філіяле адбыўся рэспубліканскі этап конкурсу «НОВЫЯ ІМЁНЫ
БЕЛАРУСІ 2018» сярод творчых калектываў і выканаўцаў арганізацый і прадпрыемстваў
спажывецкай кааперацыі,які праходзіў у рамках Рэспубліканскага фестывалю «Працоўныя
таленты». Дыплом I ступені ў намінацыі Інструментальнае выкананне заваявалі Ганна Сенажэнская
(гр. 213 МБ) і Дзмітрый Козіч (гр. 22 Т); дыплом II ступені ў намінацыі Харэаграфія ўручаны
харэаграфічнаму калектыву філіяла «Сузор'е». У.А.Комса ўручыў калектыву мастацкай
самадзейнасці Мінскага філіяла манаблок за першае месца, заваяванае ў ХIII Рэспубліканскім
аглядзе-конкурсе самадзейнай мастацкай творчасці студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі
спажывецкай кааперацыі
Спартыўная каманда філіяла заняла III месца ў гарадскіх спаборніцтвах па валейболу ў
рамках Кубка Савета дырэктараў УССА г. Мінска
2018 г. 5 красавіка была праведзена акцыя «Труд - крут». Мэтай акцыі з'яўлялася
прыцягненне да працаўладкавання ў будаўнічыя атрады навучэнцаў філіяла.
2018 г., 11 красавіка у Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў
навучэнцы і студэнты філіяла, старшыня ПА «Беларускага саюза жанчын» Міжэвіч В.М., сакратар
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ПА ГА «БРСМ» Ляпеша В.С. і актывісты БРСМ прынялі ўдзел у мітынгу-рэквіеме «Живущие
сейчас, не забывайте, помните ...», які адбыўся на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу
«Трасцянец» і ўсклалі кветкі.
2018 г., 13 красавіка адбыўся сход першаснай прафсаюзнай арганізацыі супрацоўнікаў
філіяла з удзелам старшыні Беларускага прафсаюза работнікаў спажыўкааперацыі Комса У.А. і
старшыня Заводскага раённага аб'яднання арганізацый прафесійных саюзаў, якія ўваходзяць у ФПБ,
Круглікава А.М. Сход задаволіў просьбу Машковіч Т.В. аб вызваленні яе ад абавязкаў старшыні
прафкама. Старшынёй прафсаюзнага камітэта філіяла быў абраны Сапега І.Я. Круглікава А.М.
ўручыла Лагуновай Г.М. Грамату ФПБ за актыўны ўдзел у рабоце па ваенна-патрыятычнаму
выхаванню моладзі, рэстаўрацыі і добраўпарадкаванні помнікаў і месцаў пахавання воінаў Вялікай
Айчыннай вайны і Ганаровую грамату Мінскага гарадскога савета дэпутатаў за добрасумленную і
плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства, актыўны ўдзел у грамадска-палітычнай жыцці
горада Мінска, а філіялу - памятную кнігу «БЕЛАРУСЬ Краіна і людзі».
2018 г., 19 красавіка. Па выніках праходжання тэхналагічнай практыкі праведзена
навукова-практычная
канферэнцыя
сярод
навучэнцаў
трэцяга
курса
спецыяльнасці
«Правазнаўства».
2018 г., 20 красавіка на базе Мінскага філіяла праходзілі 3 дні спаборніцтвы па мініфутболу ў рамках Кубка Савета дырэктараў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі г.
Мінска. Каманда філіяла заваявала 1 месца.
2018 г., 21 красавіка ў ходзе месячніка па добраўпарадкаванні прафкамы работнікаў і
навучаюцца, пярвічныя арганізацыі ГА БРСМ і «Белая Русь» філіяла арганізавалі маштабны
суботнік, удзельнікі якога працавалі на розных аб'ектах сталіцы.
Прайшоў чарговы дзень адчыненых дзвярэй, на якім прысутнічала больш за 70 чалавек.
2018 г., 24 красавіка на базе філіяла адбылася X (IV міжнародная) навукова-практычная
канферэнцыя па выніках тэхналагічнай практыкі сярод навучэнцаў дзённай формы атрымання
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх сярэдніх спецыяльных
навучальных устаноў Белкаапсаюза, а таксама ПОЧУ «Барнаульскі кааператыўны тэхнікум
Алтайскага крайспажыўсаюза» (завочна) і Бранскага філіяла ФГБОУ ВА «Расійскі эканамічны
універсітэт імя Г.В. Пляханава» (завочна).
2018 г., 24 красавіка ў ходзе вучэбнай практыкі па дысцыпліне «Маркетынг» у групе №
213-МБ ў адпаведнасці з Праграмай адпрацоўкі базавага гандлёвага аб'екта «Родны кут» Мінскага
падраздзялення Мінскага райпо ва ўніверсаме праведзена прома-акцыя ў форме дэгустацыі
прадукцыі спажывецкай кааперацыі.
2018 г., 25 красавіка ў філіяле праведзена Алімпіяда па дысцыпліне «Фінансы арганізацый»
сярод навучэнцаў 2 курса па спецыяльнасці "Маркетынг".
Старшыня першаснай арганізацыі «Беларускага саюза жанчын» Міжэвіч В.М. прыняла
ўдзел у Рэспубліканскіх педагагічных чытаннях (з міжнародным удзелам), прысвечаных Тыдню
святых жонак-міраносіц «Святло несці», якія праходзілі ў храме-помніку ў гонар Усіх Святых і ў
памяць аб ахвярах, выратаванню Айчыны нашай паслужыўшых.
2018 г., 26 красавіка адбылося пасяджэнне камісіі па накірунку на працу выпускнікоў
філіяла 2018 года, якія навучаюцца за кошт сродкаў арганізацый і прадпрыемстваў сістэмы
спажывецкай кааперацыі, у якім прынялі ўдзел начальнік упраўлення кадраў і адукацыі
Белкаапсаюза Папова А.В. і прадстаўнік асноўнага заказчыка кадраў Кіпценка В.У. - начальнік
аддзела кадраў, арганізацыйна-кааператыўнай і ідэалагічнай работы Мінскага аблспажыўсаюза.
2018 г. 27 красавіка адбыўся педсавет на тэму "Роля самаадукацыі ва ўдасканаленні
прафесійнага майстэрства педагога». У адрас філіяла паступіла Падзяка ад Навасібірскага
кааператыўнага тэхнікума імя А.М. Касыгіна за ўдзел у 3-й Міжрэгіянальнай навукова-практычнай
канферэнцыі (з міжнародным удзелам) «Косыгинские чтения».
2018 г., 28 красавіка ў філіяле ў адбылася цырымонія ўручэння дыпломаў завочнікам: 75
таваразнаўцам і 19 эканамістам па маркетынгу. 11 выпускнікоў атрымалі дыпломы з адзнакай.
2018 г., 3 мая Шлях у навуку: упершыню ў рэжыме рэальнага часу адбылося рэгіянальнае
пасяджэнне секцыі XXXVIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі для студэнтаў і
навучэнцаў «Інавацыйны патэнцыял моладзі ў сучасным свеце» (БТЭУ ПК, г. Гомель) на пляцоўцы
Мінскага філіяла, на якім навучэнцы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і студэнты I ступені
вышэйшай адукацыі прадэманстравалі вынікі сваіх даследаванняў.
2018 г., 4 мая актывісты ПА ГА «БРСМ» філіяла наведалі драматычны тэатр Беларускай
арміі, у якім праходзіў патрыятычны фестываль-конкурс ваеннай песні «Кветкі Вялікай
163

Перамогі». Была арганізавана экскурсія ў музей-бус, дзе была прадстаўлена экспазіцыя часоў
Вялікай Айчыннай вайны.
2018 г., 5 мая наЎніверсітэцкай субоце прайшла алімпіяда па дысцыпліне «Эканоміка
арганізацыі» сярод вучняў выпускных груп спецыяльнасцяў «Маркетынг» і «Камерцыйная
дзейнасць («Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу»).
Навучэнцы групы 22-М разам з выкладчыкам Кавалеўскай Н.М. у ходзе вучэбнай практыкі
па маркетынгу наведалі Міжнародную спецыялізаваную выставу «СМІ ў Беларусі».
2018 г., 7 мая ў філіяле адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны Дню Перамогі "Дзякуй за
мір». На мерапрыемстве выступіў ветэран Вялікай Айчыннай вайны Шейнкман Леў Сямёнавіч.
8 мая навучэнцы з культарганізатарам Масалбасавай А.А. наведалі могілкі «Чыжоўскае»,
дзе прывялі ў парадак магілу невядомага афіцэра Савецкай арміі і ўсклалі да помніка кветкі.
9 мая навучэнцы і супрацоўнікі філіяла прынялі ўдзел ва ўрачыстым ускладанні кветак і
вянкоў да манумента Перамогі на плошчы Перамогі ў горадзе-героі Мінску.
2018 г., май. Мінскай гарадской арганізацыяй ГА «БРСМ» быў арганізаваны патрыятычны
конкурс сацыяльных ролікаў «Мы памятаем». Ролік, створаны актывістамі і сакратаром ПА ГА
«БРСМ» філіяла, быў адзначаны Падзякай Мінскага гарадскога камітэта ГА «БРСМ».
2018 г., 11 мая выкладчыкам Паляковай А.А. ў групе 21-І (спецыялізацыя «Інфармацыйнае
забеспячэнне бізнесу») на вучэбнай практыцы па эканоміцы арганізацыі праведзены заключны
ўрок-гульня па тэме «Бізнес-планаванне».
2018 г., 14 мая сакратар ПА ГА «БРСМ» Лепеша В.С. арганізавала інтэрактыўны квэстгульню «Без башни» з мэтай заахвочвання самых актыўных навучэнцаў.
2018 г., 15-17 мая каманда Мінскага філіяла прыняла ўдзел у Х Міжнародным чэмпіянаце
"Моладзь і прадпрымальніцтва-2018.", які адбыўся на базе БТЭУ ПК. У чэмпіянаце ўзялі ўдзел 14
каманд, 120 студэнтаў і навучэнцаў з Беларусі, Расіі, Украіны. Каманда філіяла пад кіраўніцтвам
А.Ю. Зублеўскай, перамогшы ў сваёй лізе, заваявала 3 месца ў фінале і Дыплом лаўрэата за "Лепшы
бізнес-праект".
2018 г., 17 мая навучэнцы спецыяльнасці "Камерцыйная дзейнасць" спецыялізацыі
"Інфармацыйнае забеспячэнне бізнесу" ў суправаджэнні выкладчыкаў Клімкінай Е.Г. і Цацоха
М.Н. наведалі XXV Міжнародны спецыялізаваны форум па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і
банкаўскіх тэхналогіях "ТІБО 2018».
2018 г., 14-18 мая ў філіяле прайшоў тыдзень, прысвечаны Міжнароднаму дню музеяў. 19
мая група 11-ПБ з куратарам Біргерам А.Г. наведала Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі
Беларусь у рамках міжнароднага праекта "Ноч музеяў".
2018 г., 19 мая ў Парку імя 900-годдзя горада Мінска на спаборніцтвах, прысвечаных Дню
работнікаў фізічнай культуры і спорту, сярод прадпрыемстваў, арганізацый і студэнцкай моладзі
Заводскага раёна каманда філіяла заняла III месца.
У філіяле прайшоў чарговы Дзень адчыненых дзвярэй, на якім прысутнічала больш за 100
чалавек.
2018 г., 23 мая ў Заводскім раёне адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця трэцяга
працоўнага семестра «Працоўнае лета 2018.». Навучэнцы філіяла таксама атрымалі сімвалічныя
пуцёўкі для працы ў атрадах.
2018 г., 24 мая. У Дзень славянскага пісьменства і культуры супрацоўнікамі бібліятэкі і
выкладчыкам рускай мовы і літаратуры Швец Е.І. ў філіяле арганізавана выстава выставай, .
2018 г., 25 мая ў філіяле прайшла традыцыйная акцыя «Дом без гвалту», прымеркаваная да
Дня сям'і і Дню абароны дзяцей. Праведзена гутарка-кансультацыя спецыяліста гарачай лініі для
пацярпелых ад хатняга гвалту Т.Пятровай.
2018 г., 25 мая ў дзень адчыненых дзвярэй у Вялікім тэатры оперы і балета на экскурсіі
пабывалі навучэнцы групы 213-МБП з выкладчыкам І.Г.Гуськовай.
2018 г., 23 і 28 мая Выкладчыкі цыклавой камісіі товароведных і тэхналагічных дысцыплін
правялі алімпіяды сярод навучэнцаў 2 курса спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць
(Таваразнаўства харчовых і нехарчовых тавараў)».
2018 г., 29 мая цыклавой камісіяй эканамічных дысцыплін і інфармацыйных тэхналогій
арганізавана алімпіяда па Эканоміцы арганізацыі сярод навучэнцаў II курса.
2018 г., 30 і 31 мая у філіяле прайшоў фестываль педагагічнага майстэрства.
2018 г., 31 мая у Сусветны дзень без тытуню з лекцыяй выступіла ўрач Цэнтра гігіены і
эпідэміялогіі Заводскага раёна Вароніна М.В.; спецыялістамі СППС праведзены гутаркі з
навучэнцамі па прафілактыцы шкодных звычак і правапарушэнняў.
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2018 г., 31 мая актывістамі першаснай арганізацыі ГА «БРСМ» Філіяла была ў чарговы раз
праведзена акцыя «Труд - крут!». Сфарміраваны атрады.
2018 г., 1 чэрвеня ў Дзень абароны дзяцей валанцёры філіяла прынялі ўдзел у свяце,
арганізаваным ў Гарадскім цэнтры алімпійскага рэзерву для выхаванцаў цэнтраў карэкцыйнаразвіваючага навучання і рэабілітацыі Мінска.
2018 г., 8 чэрвеня будучыя эканамісты па маркетынгу з выкладчыкам Кавалеўскай
Н.М. наведалі
28-ю Міжнародную выставу «Белагра 2018".
2018 г. 13 чэрвеня для навучэнцаў II курса арганізавана эканамічная канферэнцыя па тэме«
Павышэнне эфектыўнасці дзейнасці арганізацый і прадпрыемстваў у сучасных умовах », якая
праводзілася ў рамках адкрытай абароны лепшых курсавых работ.
2018 г., 19 чэрвеня адбылася гульня-віктарына «У свеце таваразнаўства» сярод зборных
каманд будучых таваразнаўцаў і маркетолагаў.
2018 г., 22 чэрвеня навучэнцы з культарганізатарам Масолбасовой А.А. прывялі ў парадак
магілу і ўсклалі кветкі да помніка невядомага афіцэра Савецкай арміі на могілках «Чыжоўскае».
2018 г., 30 чэрвеня ў філіяле адбылася сустрэча выпускнікоў групы № 37 1988 гады
выпуску і іх класнага кіраўніка А.К. Пархоменка.
2018 г., 30 чэрвеня прайшло апошняе ў гэтым годзе ўручэнне дыпломаў выпускнікам
дзённай формы атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі, на якім прысутнічалі начальнік
упраўлення кадраў і адукацыі Белкаапсаюза Папова В. У. і старшыня дзяржаўнай кваліфікацыйнай
камісіі Невядомская Т. А. Дыпломы атрымалі 307 чалавек, у тым ліку 99 таваразнаўцаў, 50
эканамістаў, 79 юрыстаў і 79 эканамістаў па маркетынгу. Дыпломы з адзнакай ўручаны 15
выпускнікам. У 2018 годзе ў філіяле адбыўся выпуск 466 чал. (159 завочнай, 307 дзённай формы).
За 61 год дзейнасці навучальнай установы падрыхтавана 42115 дыпламаваных кадраў
ўзроўню ССО і ПТА, у тым ліку з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 28902 спецыяліста.
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