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Директор - Чорновол Олександр Іполітович 

Автобіографія 

Чорновол Олександр Іполітович, народився 24 травня 1955 року в сім’ї 

службовців, в селі Свірневе Голованівського району Кіровоградської області. 

Громадянин України. 

З 1962 року по 1972 рік навчався в Свірневській середній школі. Після 

закінчення школи, навчався і закінчив курси шоферів при Голованівському 

спортивно- технічному клубі ДОСААФ. По закінченню курсів працював столяром, 

а потім і шофером в колгоспі «Україна» Голованівського району. 

 В 1973 році вступив на перший курс механічного факультету Харківського 

автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив в 1978 році. По закінченню 

інституту одержав кваліфікацію «інженер-механік» із спеціальності «Дорожні і 

будівельні машини і обладнання», а також одержав військове звання «лейтенант», 

спеціальність №261001. 

  Після закінчення інституту працював в Іванівському районі Одеської області 

на таких посадах: 

начальник очисних споруд Червонознаменського цукрового заводу; 

начальника Іванівської транспортно-експедиційної колони АТО облспоживспілки; 

начальника ДРБУ-50 республіканського об’єднання «Укрмагістраль»; 

інженера з техніки безпеки, головного інженера Іванівського ДРБУ Одеського 

облшляхбуду. 

  З 1981 року працює в Комінтернівському районі Одеської області на посадах: 

  начальника виробничо-технічного відділу, головного інженера САБ-1502 

Міністерства радгоспів УРСР; 

завідуючого гаражем за сумісництвом з посадою викладача, а потім 

викладачем Петрівського радгоспу-технікуму. 

завідуючого цехом механізації КСП «Сичавське»; 

лаборанта, викладача, заступника директора з навчально-виробничої роботи, а з 

2015 року директор Петрівського державного аграрного технікуму. 

  В 2009 році закінчив магістратуру Харківського автомобільно-державного 

університету та отримав кваліфікацію «магістр». 

З грудня 2005 року в лавах членів Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

Судимості не має. 

Склад сім’ї : 



Дружина – Чорновол Олександра Лаврентіївна, 1955 р.н.; 

Син Дмитро, 1977р.н; 

Син Роман, 1981 р.н; 

Донька Олена, 1987 р.н; 

З 2003 року член міжнародної громадської організації «Українське козацтво». 

Проживає за адресою: вул. Тіниста1,буд.5; село Петрівка, Комінтернівський 

район, Одеська область. 

Поштовий індекс 67512. 

 

Петрівський державний аграрний технікум, як навчальний заклад 

заснований в 1920 році, як технікум – в 1929 році. Розташований він в селі Петрівка 

Комінтернівського району Одещини на відстані 63 км від обласного центру в 

історичному місці (в минулому помісті Курисів – дворянської еліти півдня України 

в ХVІІІ-ХІХ сторіччях).  

 Технікум готує «молодших спеціалістів» із таких спеціальностей: 

- «Виробництво та переробка продукції тваринництва»; 

- «Ветеринарна медицина»; 

- «Землевпорядкування»; 

- «Виробництво та переробка продукції рослинництва»; 

- «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». 

  Сьогодні тут навчається близько 400 студентів денної форми навчання та 150  

- заочної. 

  Навчання проводять 56 викладачів в трьох навчальних корпусах,  де обладнані 

відповідним чином 69 кабінетів та лабораторій. 

 Загальна площа навчально-лабораторних корпусів – 17 тис.м2,   з них 

навчальна – 14,6 тис.м2. Є бібліотека з читальним залом на 30 місць, спортивний 

зал,  площею 650 м2,  актовий зал на 450 посадкових місць та стадіон. 

 Для навчання використовуються : 

- навчально-дослідне господарство – 503 га ріллі; 

- навчальна ферма  (ВРХ – 25 голів,  овець – 70, кіз – 6 та птиця); 

- навчальний машинно-тракторний двір (тракторів – 5, автомобілів вантажних – 6,  

автомобілів легкових – 2, комбайн СК-5 «Нива» - 1, тракторних причепів – 3, різні 

сільськогосподарські машини та знаряддя для обробітку ґрунту). 

- навчальна майстерня з пунктом технічного обслуговування техніки, відділеннями 

механічним, зварювальним, слюсарним, ковальським. 

 На території навчального закладу знаходяться три п’ятиповерхових 

гуртожитки  по 220 місць кожен, житлова площа яких складає 5000 м2.  

  Всі будівлі та споруди технікуму розташовані компактно, окремим  

масивом в населеному пункті. 

 



                 
 

                 
 

               
 

               

 



 

ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ 

67512, с. Петрівка, Комінтернівський район, Одеська область 
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