
Білгород-Дністровський державний аграрний технікум 

 

Директор технікуму Попа Леонід Минович. 

Біографічна довідка: 

Попа Леонід Минович народився 02 березня 

1956 року в селищі Страшени Молдавської РСР. 

У 1974 році закінчив Андріївську середню школу 

Білгород-Дністровського району одеської області 

1978 - 1981р.р.  навчався за спеціальністю 

«Механізація сільського господарства» в  

Харківському індустріально – педагогічному  

технікумі.  

1982 – 1989 р.р.. навчався  за спеціальністю 

«Механізація гідромеліоративних робіт»  в 

Українському ордена Дружби народів інституті 

інженерів водного господарства. 

1990 – 1992 р.р.  навчався на педагогічному факультеті Українського 

ордена Трудового червоного Прапора  сільськогосподарської академії. 

З 1974 - 1976 р.р. – відбував військову службу. 

1986 - 1989 р.р. - працював викладачем механізації Білгород – 

Дністровського сільськогосподарського технікуму. 

1989 - 1993 р.р – займав посаду заступника директора з виховної роботи 

Білгород – Дністровського сільськогосподарського технікуму. 

З вересня 2000 року і до цього часу займає посаду директора Білгород – 

Дністровського державного аграрного технікуму. 

Нагороди та відзнаки: трудова відзнака «Знак Пошани» (посвідчення 

№4283), 2006 р.; нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток освіти» 

(посвідчення №88), 2006 р.; знак «Відмінник аграрної освіти і науки III 

ступеня» (посвідчення №1061), 2009 рік; Почесна відзнака Голови Білгород – 

Дністровської районної державної  адміністрації, 2009 рік. 

Опис навчального закладу 

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум – сучасний 

навчальний заклад, у якому навчається понад 500 студентів за 

спеціальностями:  

192 Будівництво та цивільна інженерія 

191 архітектура та містобудування 

073 Менеджмент 

101 екологія 

123 комп’ютерна інженерія 

201 Агрономія 



206 Садово-паркове господарство 

Навчальний процес забезпечує колектив однодумців, у складі якого 124 

працівника.  

Матеріально-технічна база налічує: чотири навчальні корпуси; 

бібліотека з читальним залом на 80 місць та книжковим фондом 77396 

екземплярів навчальної, художньої та допоміжної літератури; студентський 

гуртожиток на 220 місць; спортивний комплекс; навчальні майстерні 

будівельного відділення; навчально - дослідне господарство; студентська 

їдальня на 200 місць; медичний кабінет; музеї історії технікуму та бойової 

слави. 

Фото навчальних корпусів: 

 

 



 

 
 

Контактні дані: 

Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 53    

тел./ факс (04849) 22402 

Індекс: 67700  

Сайт: http://bddat.org.ua 

e-mail: bddat@ukr.net 

http://bddat.org.ua/

