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Характеристика навчального закладу 

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» свою історію 

починає з 8 жовтня 1931 року, коли наказом народного комісаріату 

земельних справ був відкритий Мелітопольський садово-городній технікум. 

Через 5 років він був перетворений у бавовницький технікум, але вже в 1936 

році профіль був змінений на рільницький. 

З 1956 року технікум був перетворений у сільськогосподарський, а в 

1997 році він став структурним підрозділом Таврійської державної 

агротехнічної академії. 

З 2007 року технікум отримав статус Відокремленого структурного 

підрозділу  «Мелітопольський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету». 

 Коледж здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією і 

чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента 

України, Постановами, розпорядженнями Уряду України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний  вищий 

навчальний заклад, Положенням про організацію навчального процесу, 

Статутом Таврійського державного агротехнологічного університету, 

Положенням про ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету», схваленим на загальних 

зборах трудового колективу коледжу 26 лютого 2015 року та 

затвердженим ректором Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Коледж має  права відокремленого структурного підрозділу 

Таврійського державного агротехнологічного університету, веде самостійний 

баланс, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп зі своїм 

найменуванням. Форма власності – державна. 

Підготовка фахівців здійснюється згідно з ліцензією Міністерства 

освіти і науки України АЕ № 458272 від 28.07.2014 р. 

В коледжі є в наявності оригінали таких засновницьких документів:  

Паспорт; 

Концепція розвитку коледжу; 

Положення про ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету»; 

Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України від 17.12.2013 р. № 11011070022002014; 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців України 

Підготовку молодших спеціалістів для агропромислового комплексу 

коледж проводить у тісній взаємодії з управлінням  агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації, Департаментом 

агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.  



При прийомі на навчання до коледжу надаються переваги і пільги 

сільській молоді – квота прийому сільської молоді становить до 70 %. 

Коледж готує кадри зі спеціальностей: 

За денною формою навчання: 

Спеціальність 5.10010202 «Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 208 «Агроінженерія»; 

Спеціальність 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»; 

Спеціальність 5.06010302 «Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»; 

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;  

Спеціальність 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і 

комплексів»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології»; 

З 01.09.2017 року спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

Спеціальність 5.0910103 «Виробництво і переробка продукції 

рослинництва». 

З 01.09.2015 року спеціальність 201 «Агрономія»; 

за заочною формою навчання: 

Спеціальність 5.10010202 «Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 208 «Агроінженерія»; 

Спеціальність 5.06010302 «Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд»; 

З 01.09.2015 року спеціальність 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 

Коледж  – єдиний навчальний заклад у Запорізькій області, який 

готує молодших спеціалістів за спеціальностями «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі», «Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання»; «Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд», «Обслуговування програмних систем і 

комплексів». 

Навчання за спеціальностями 5.10010202 «Експлуатація та ремонт 

меліоративних, будівельних машин і обладнання»; 5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі»; 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»; 5.0910103 



«Виробництво і переробка продукції рослинництва»  здійснюється за 

інтегрованими планами з Таврійським державним агротехнологічним 

університетом, а за спеціальністю 5.06010302 «Будівництво, 

обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд» з 

Дніпропетровським державним аграрним університетом , що дає 

можливість успішно реалізувати державну програму ступеневої освіти  

На 01.12.2017 року в коледжі навчається  544 студента, у тому числі на 

денному відділенні - 503 студенти, з них на бюджеті – 438 студентів, на 

контракті – 65 студентів; на заочному – 41 студент, з них на бюджеті – 40 

студентів, на контракті – 1 студент. 

Вивчають загально – освітні дисципліни для отримання атестата зрілості 

на першому курсі -  122 студента, з них 5 – на контракті, на другому курсі - 

121 студент, з них 4 – на контракті, разом навчається 243 студента в тому 

числі на контракті – 9 студентів. 

Контингент студентів за останні три роки складає: 

Контингент студентів 2015 2016 2017 

Денна форма 

навчання 
511 516 503 

Заочна форма 

навчання 
114 68 41 

Всього 625 584 544 

 

Середньорічний контингент студентів: 

на денній формі навчання   - 504 осіб; 

на заочній формі навчання -   55 осіб; 

всього по коледжу               - 559 осіб. 

За результатами державної атестації в 2017  році отримали дипломи 

молодшого спеціаліста - 149 студентів: 

- денна форма навчання –  123 студента, у тому числі тих, хто навчався 

за кошти державного бюджету - 98 студентів; 

- заочна форма навчання –  26 студентів, у тому числі тих, хто навчався 

за кошти державного бюджету 20 студентів. 

- дипломи з відзнакою отримали -12 студентів:  12 - денної форми 

навчання і  0 - заочної. 

- 116  випускників коледжу денної відділення продовжили навчання у 

ВНЗ ІІІ-VІ р.а. (94%); 

- 10  випускників коледжу заочного відділення продовжили навчання у 

ВНЗ ІІІ-VІ р.а. (38%). 

 

Результати успішності студентів в 2017 році. 

- за ІІ семестр 2016-2017 н.р.  

Спеціальність 
Кількість 

студентів 
Середній бал 

Якість 

знань, % 

Успішність, 

% 



208 «Агроінженерія», 

5.10010202 «Експлуатація 

та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і 

обладнання» 

174 3,6 55,9 99,7 

201 «Агрономія», 

5.0910103 «Виробництво і 

переробка продукції 

рослинництва» 

55 4,33 58,2 99,8 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», 

5.06010302 «Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних 

споруд» 

74 3,72 54,1 98,9 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка», 

5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок 

в агропромисловому 

комплексі» 

115 3,73 52,6 99,1 

071 «Облік і 

оподаткування»,  

5.03050901 

«Бухгалтерський облік» 

46 3,77 56,5 100 

122 «Комп’ютерні науки», 

5.05010101 

«Обслуговування 

програмних систем і 

комплексів» 

34 3,72 56,6 99,1 

 

В 2017 році студенти коледжу отримали свідоцтва державного зразку 

про отримання відповідної робочої професії: 

- Водій транспортних засобів категорії «В» і «С» - 25 чол. 

- Машиніст-тракторист категорії А1, А2, С, D1, G1- 38 чол. 

Також у 2017 році в коледжі було підготовлено 73  водії категорії «В» та 

22 водіїв категорії «С» на комерційній основі. 

В даний час в коледжі планується на початку 2018 року отримати 

ліцензію на наступні робочі професії: 

- Електромонтер – 30 чолові; 

- Оператор комп’ютерного набору – 30 чоловік; 

- Маляр – 25 чоловік. 



В 2017 році всі студенти IV курсів, з усіх спеціальностей окрім 

«Бухгалтерського обліку» пройшли технологічну практику в різних 

підприємствах міста, району та області. Коледж має довгострокові договори з 

наступними підприємствами: 

 ПП «Могучий» с. Ясне, Мелітопольського району; 

 ПП «Тера ВОМ» с. Обільне, Мелітопольського району; 

 ПП «ОДмА» с. Шевченко, Якимівського району; 

 СКБ «Дружба» с. Терпіння, Мелітопольського району; 

 ПАТ «Гідросила МЗТГ» м. Мелітополь; 

 КП «Водоканал» м. Мелітополь; 

 ТОВ «РЗ Сільмашсервіс» м. Мелітополь; 

 ПАТ «Агропромислова компанія» м. Мелітополь; 

 ТОВ «Агрофірма Україна» с. Новогородківка, Мелітопольського 

району; 

 ТОВ «Агрос» смт Приазовське, Приазовського району; 

 ТОВ «Агрофірма Ольвія» с. Чкалова, Мелітопольського району; 

 ТОВ «мелітопольський олійноекстакційний завод» м. Мелітополь; 

 МВЕМ ВАТ «Запоріжжяобленерго» м. Мелітополь; 

 Мелітопольська дослідна станція садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УС 

НААН м. Мелітополь; 

 ПП «Модуль-2000» м. Мелітополь; 

 Мелітопольська МУВГ, м. Мелітополь; 

 Якимівське МУВГ, смт Якимівка, Якимівського району; 

 Веселівське МУВГ, смт Веселе, Веселівського району; 

 ФГ «Мрія 1991» с. Костянтинівка, Мелітопольського району. 

Наприкінці практики майже всі студенти склали звіти та успішно їх 

захистили. Захист проводився у читальній залі у вигляді конференції. Серед 

105 студентів IV курсів з усіх спеціальностей, окрім «Бухгалтерський облік» : 

 на оцінку «5» захистили звіти – 28 чоловік; 

 на оцінку «4» захистили звіти – 34 чоловіка; 

 на оцінку «3» захистили звіти – 42 чоловіка; 

 на оцінку «2» захистили звіти – 1 чоловік; 

Середній показник якості освіти знань складає 59%. 

На даний час в навчальному закладі працює висококваліфікований 

викладацький колектив, у складі якого 50 викладачів, серед них 12 – 

викладачів-методистів (24 %) – Биковська І.П., Булгакова Л.С., Довгопола 

С.О., Малюта І.В., Матвієнко Н.П., Міфле-Чередниченко С.А., Нікуліна Н.В., 

Тіга С.А., Топчієв М.М., Побігун М.Д., Токмакова А.В., Ткачук С.В.; 24 – 

викладач вищої категорії (48 %); 7 – майстрів виробничого навчання та 7 

лаборантів. 

Викладачі, яка мають почесне звання: 

- «Відмінник освіти України»: Міфле-Чередниченко С.А., Малюта І.В.; 

- «Відмінник аграрної освіти і науки України»: Булгакова Л.С., 

Климович Є.Л., Матвієнко Н.П., Побігун М.Д., Тюрнікова С.Г.. 



Згідно з діючим Положенням про Виставку педагогічного досвіду і 

творчості молоді та конкурсу «Педагогічні інновації» у 2017 році від коледжу  

було  прийнято 19 конкурсних робіт. 

По результатам участі у роботі навчально-методичного кабінету 

педагогічного досвіду, виховної роботи  та творчості молоді ДУ «НМЦ» 

АГРООСВІТА»  за 2016-2017 навчальний рік, наш колектив посів – 68 місце, 

серед 118  аграрних  навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

До списку педагогічних працівників аграрних технікумів та коледжів 

активних учасників конкурсу «Педагогічні інновації» за напрямом 

«Методичні матеріали», занесених до книги пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 

у 2017 році було внесено Побігуна Михайла Дмитровича, директора 

коледжу, та Токмакову Анжелу Вікторівну, викладача загальноосвітніх 

дисциплін. 

Підвищення кваліфікації – за 2016-2017 н. р. – 10 викладачів, 

з них: 

- стажування на кафедрах ТДАТУ – 8 чол.: Бондаренко О.С., Биковська 

І.П., Горбань А.В., Кидалова О.В., Куріна Л.О., Майдебура О.Г., Саєнко О.В., 

Нікуліна Н.В., Ярмошенко Ю.В. 

- стажування на виробництві – 2 чол. Мельник О.В., Климович Є.Л.; 

- курси підвищення кваліфікації НУБІП НІІ Післядипломної освіти – 14 

чол: Башинська М.В., Бондаренко О.С., Лось Н.Д., Кидалова О.В., Малюта 

К.С., Нікуліна Н.В., Саєнко О.В., Токмакова А.В., Чаусова Н.В., Чебірюк 

О.М., Черкашина С.В., Фучаджиєва М.А., Юрко Л.М., Юрко Д.С. 

Участь студентів у конкурсах, олімпіадах: 

- Олімпіада «Весна-2017» - приймала участь Городецька А. (521 група); 

- Обласний тур олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ р.а. – Переверзєв 

А. (511 група) – 4 місце;   

- Олімпіада з вищої математики серед студентів ВНЗ ТДАТУ – Д’яков В. 

(131 група) – 3 місце; 

- Конкурс ім. Петра Яцика, обласний тур – Чіркіна Д. (611 група) – IV 

місце; 

- Конкурс ім. Петра Яцика, обласний тур – Мартиць Д. (621 група) – VIII 

місце. 

У коледжі вживаються заходи щодо дотримання чинного законодавства 

стосовно утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Всі особові справи укомплектовані документами, 

підтверджуючими статус дітей. В усіх особових справах дітей, які 

перебувають під піклуванням фізичних осіб є копії рішень про призначення 

піклування над ними.  

Розміри виплат відповідають вимогам чинного законодавства. Стипендія 

виплачується своєчасно, щомісячно, в повному обсязі. Випадків невиплат або 

затримки стипендії немає. За літній період стипендія виплачується у повному 

обсязі щомісяця. 

Видатки на харчування проводяться щомісяця, виходячи з норм, 

передбачених у листах Департаменту освіти і науки Запорізької державної 



адміністрації. Виплати на харчування здійснюються грошовою виплатою. 

Під час перевірки з’ясовано, що медичні огляди проводяться систематично, 

двічі на рік. 

У коледжі діє студентське самоврядування, яке діє згідно «Положення 

про студентське самоврядування» і є невід'ємною частиною громадського 

самоврядування. Членами студентського самоврядування є особи, які 

навчаються у коледжі. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, 

які навчаються у коледжі безпосередньо та через органи студентського 

самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. 

Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 

самоврядування, погоджується з директором коледжу. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, у 

підпорядкуванні якого перебуває коледж. 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, 

відділень, гуртожитку, коледжу. 

Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є студентська 

конференція де: 

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

- обирають виконавчі  органи  студентського  самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування. 

Адміністрація коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, 

меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом 

до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних 

стендів).  

Обов'язки голови студентської з червня місяця 2016 року  виконує  

Єремєєва Ксенія. За 2017 рік було проведено 10 засідань студради, на яких 

розглядались всі болючі питання, що стосуються студентства коледжу.   

Важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я студентів, 

підвищення працездатності та збільшенні тривалості активного життя 

відіграє фізична культура. Велика увага приділяється фізичному вихованню 

студентів, де діють секції з волейболу,  баскетболу, настільного тенісу, 

гирьового спорту, футболу.  Студенти беруть активну участь в спартакіаді 

коледжу,  обласних змаганнях та Всеукраїнській спартакіаді серед студентів 

аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. з різних видів спорту. 

За підсумками обласної спартакіади серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації коледж зайняв І місце, а у Всеукраїнській спартакіаді серед 

студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. посів 8 місце. Студенти-спортсмени коледжу 

в 2017 році досягли високої спортивної майстерності та спортивного 

удосконалення, з них підготовлено: 2 майстри спорту  України 



(Данилевський Сергій – гирьовий спорт та Урсу Олександр – вільна 

боротьба). 3 студента виконали норматив кандидата у майстри спорту.  

Студенти Данилевський Сергій у травні місяці став чемпіоном Європи 

серед юніорів з гирьового спорту, а його брат студент 2 курсу Данилевський 

Богдан у жовтні місяці став чемпіоном Світу серед юнаків з гирьового 

спорту. 

За 2017 рік 2 студенти брали участь у міжнародних, 46 – у 

Всеукраїнських та 56 - в обласних спортивних змаганнях. 

За роки існування коледж успішно накопичував багаторічний досвід в 

освітньому процесі. Його навчально-виробничій комплекс оснащений 

необхідним технологічним обладнанням, яке широко використовується при 

проведення теоретичних і практичних занять. Сюди входять методичний 

кабінет, комп’ютерні класи, лабораторії, полігон для проведення практичних 

занять з водіння машин, навчально-виробнича майстерня. 

Для забезпечення якісного набору студентів та задоволення потреб 

аграрного сектору у коледжі щорічно розробляються і неухильно 

виконуються заходи по проведенню профорієнтаційної роботи. Викладачі 

відвідують сільські і міські школи, де зустрічаються з учнями випускних 

класів та ознайомлюють їх зі спеціальностями, за якими у коледжі готують 

фахівців середньої ланки, а також умовами прийому до коледжу. У 2017 році 

працював «Штаб Приймальної комісії з профорієнтаційної роботи». 

Для покращення профорієнтаційної роботи Штабом виконані наступні 

заходи: 

- створена робоча група (в її склад входили викладачі від кожної 

циклової комісії коледжу); 

- розподілені маршрути руху; 

- розроблені графіки відвідування сільських та міських шкіл; 

- проведені рекламні заходи щодо розповсюдження інформації про 

навчальний заклад; 

- проведено олімпіади з математики та української мови для учнів 9х 

класів шкіл м. Мелітополь та Мелітопольського району. 

Робота була проведена майже у всіх школах Мелітопольського, 

Веселівського, Михайлівського та Якимівського районів. 

У квітні та листопаді 2017 року  було проведено «День відкритих 

дверей», до якого ретельно підготувались всі циклові комісії, організована 

зустріч батьків абітурієнтів з адміністрацією, провідними викладачами 

коледжу, проведено демонстрацію відеофільму, в якому відображена історія 

розвитку навчального закладу, проведено екскурсію по коледжу, концерт 

художньої самодіяльності, а також організована виставка досягнень коледжу 

за останні роки. 

У 2017 році діяли довгострокові курси з підготовки абітурієнтів до 

вступу у коледж на яких навчалося 22 особи, та двотижневі підготовчі курси 

на яких навчалося 41 особа.  Із 63 випускників підготовчих курсів зараховано 

на І курс 14 осіб. 

На денну форму навчання: 



Подано заяв всього по всім спеціальностям – 286 осіб.     

В 2017 році на денне відділення було зараховано 139 студентів, з них: 

126 студентів на основі базової загальної середньої освіти, а саме: 

Спеціальність Всього 
Державне 

замовлення 

За кошти фізичних та 

юридичних осіб 

208 «Агроінженерія» 40 40 0 

201 «Агрономія» 20 18 2 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 
15 15 0 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

24 23 1 

071 «Облік і 

оподаткування» 
9 9 0 

122 «Комп’ютерні 

науки» 
18 13 5 

Усього 126 118 8 

Та 13 студентів на основі повної загальної середньої освіти, а саме: 

Спеціальність Всього  
За кошти фізичних та 

юридичних осіб 

208 «Агроінженерія» 5 5 

201 «Агрономія» 2 2 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 
3 3 

122 «Комп’ютерні науки» 3 3 

Усього 13 13 

Зараховано:  

Дитина сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування – 7 

студентів. 

Дитина-інвалід – 4 студенти.  

Діти з багатодітних сімей – 1 студент.  

На заочну форму навчання: 

Подано заяв всього по всім спеціальностям – 0 осіб. 

Зараховано всього на навчання – 0 студентів. 

Із аналізу роботи приймальної комісії, необхідно відмітити, що на жаль 

ще низьким залишається рівень інформованості абітурієнтів про коледж, 

правила прийому. 

У поточному році діють довгострокові курси з підготовки абітурієнтів до 

вступу у коледж на яких навчається 15 осіб.  



За 2017 рік було відраховано 24 студента, а саме: 

Спеціальність Всього 
Державне 

замовлення 

За кошти фізичних та 

юридичних осіб 
208 «Агроінженерія» 2 2 0 
5.10010202 «Експлуатація 

та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і 

обладнання» 

3 2 1 

201 «Агрономія» 3 1 2 
192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 
3 3 0 

5.06010302 «Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд» 
4 4 0 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 
3 1 2 

5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок 

в агропромисловому 

комплексі» 

3 1 2 

5.03050901 «Бухгалтерський 

облік» 
1 0 1 

122 «Комп’ютерні науки» 1 0 1 
5.05010101 

«Обслуговування 

програмних систем і 

комплексів» 

1 0 1 

Усього 24 14 10 

 

По бюджету  середньорічна з/плата у коледжу  з розрахунком премій і 

надбавок  склала  на 01.12.2017р. - 4312 грн.(4696400:99чол.:11м), що на 770 

грн. більше, ніж у 2016 році, в  том числі виплачено: 

               -  матеріальна  допомога на оздоровлення  - 510862,00 грн.    

               - матеріальна допомога  -15939,00 грн. 

               - премії    -   1700,00 грн.                 

По спецкоштам  середньорічна з/плата у коледжу  з розрахунком премій 

і надбавок  склала  на 01.12.2017р. – 831,5 грн., що на 95 грн. більше, ніж у 

2016 році, в  том числі виплачено: 

               -  матеріальна  допомога на оздоровлення  - 24180,00 грн.    

Кредиторська заборгованість на 01.12.2017 рік по заробітній платі, 

стипендії, харчуванню дітей-сиріт, комунальні послуги – відсутня. 

Початок  нового 2017-2018 навчального року ознаменувався 

традиційним святом –Днем Знань. На святі був присутній перший проректор  

ТДАТУ Скляр О.Г., представники від батьківського комітету та Ради 

ветеранів коледжу. На святі все було витримано в національних традиціях,а 



також  враховувався патріотичний напрям виховної роботи-хвилина 

мовчання в знак  пам'яті  про загиблих на Донеччині та Луганщині.  

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу задовільний. 

У коледжі планово проводяться поточні та косметичні ремонти 

приміщень загального використання, кімнат в гуртожитку, навчальних 

кабінетів та лабораторій – силами працівників та студентів. 

Щорічне надходження спонсорської допомоги витрачається на розвиток 

навчально-матеріальної бази, тобто на придбання комп'ютерної техніки, 

кабінетного обладнання, поповнення бібліотечного фонду, придбання 

бланкової документації для навчального процесу, обладнання гуртожитку 

тощо. 

Загальна площа приміщень коледжу складає 9257 м2 , навчально-

лабораторних корпусів - 7636 м2.  

У коледжі передбачено окремі приміщення для адміністративного 

персоналу, для педагогічних працівників і технічного персоналу; вхід до 

коледжу обладнаний пандусом, актова зала на 250 посадкових місць; 

спортивна зала площею 320 м2; обладнаний спортивний майданчик у 

внутрішньому дворі коледжу; бібліотека з книжним фондом 32885 

примірників; читальний зал на 60 посадкових місць; 3 діючих внутрішніх 

туалети, 1 туалет зовнішній; буфет. 

У коледжі 26 кабінетів і 24 лабораторії, 3 комп’ютерних класи. 

Навчальні кабінети обладнані відповідно до діючих вимог. Навчальна площа 

будівель 5600 м2. Навчально-виробничої майстерні 977 м2. Балансова 

вартість встановленого обладнання 571276 грн. 

У коледжі є гуртожиток, площа якого складає -1621 м2, розрахований на 

150 місць. 

У коледжі є усі необхідні дозвільні документи органів державного 

нагляду на здійснення освітньої діяльності. 

Приміщення навчального закладу використовуються ефективно та 

раціонально 

Коледж – це ми – колектив педагогів, працівників, студентів, - які 

зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли реалізувати девіз: 

Ad discendum, non ad docendum (не для того щоб учити, а для того щоб 

вчитися). 

 

 

 

Директор коледжу                                                 М.Д.Побігун 

 

 


