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ТЕХНОЛОГІ Ч НИ Й КОЛЕДЖ ДДТ У
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ніпродзержинський технологічний коледж
Дніпродзержинського державного технічного
університету (ДТК ДДТУ) розпочав роботу
в 1961 р. як Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум.
З вересня 1994 р. в технікумі була впроваджена
також денна форма навчання, яка діяла паралельно із
заочною. У 1997 р. на базі Дніпродзержинського хімікотехнологічного технікуму був створений структурний
підрозділ Дніпродзержинського державного технічного університету — Хіміко-технологічний технікум.
У вересні 2001 р. в технікумі створене відділення
професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників. З 1 січня 2008 р. Хіміко-технологічний технікум ДДТУ перейменований на Дніпродзержинський
технологічний коледж (ДДТУ).
Сьогодні ДТК ДДТУ є потужним навчальним закладом I–II рівнів акредитації, де за різними формами
навчання здобувають освіту близько 1500 студентів та
учнів. Головним пріоритетом діяльності коледжу в сучасних умовах є урізноманітнення спектру напрямів
підготовки фахівців на основі постійного моніторингу

ринку освітянських послуг, зміцнення матеріальної бази
та фінансово-економічного стану навчального закладу.
Коледж готує спеціалістів за напрямами:
– маркетингова діяльність;
– фінанси і кредит;
– розробка програмного забезпечення;
– виробництво неорганічних речовин;
– виробництво органічних речовин;
– виробництво фармацевтичних препаратів;
– будівництво та експлуатація будівель і споруд;
– обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості;
– обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
– експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту;
– монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.
У ДТК ДДТУ діють курси з підготовки до вступу
у вищі навчальні заклади.
Одним із найважливіших акцентів діяльності коледжу
є створення висококваліфікованого викладацького колективу. Сьогодні в ДТК ДДТУ працюють 82 викладачі, з яких: 2 —
кандидати наук, 50 — спеціалісти
вищої категорії, 16 — спеціалісти
I та ІІ кваліфікаційних категорій, 12 — викладачі-методисти.
До роботи в коледжі залучають
представників професорсько-викладацького складу університету.
Випускники коледжу отримують дипломи державного
зразка за кваліфікацією «молодший спеціаліст» і працюють як на підприємствах, в організаціях
і
установах
Придніпровського регіону, так
Засідання методичної ради (зліва направо): методист Г. В. Москаленко, секретар навч.
і за його межами. Студентська
частини О. О. Коломоєць, зав. навч.-виробн. практикою В. С. Ляшко, методист вищої
географія коледжу охоплює
категорії Н. П. Олійник, заст. директора з навч.-метод. роботи В. М. Бутенко,
більшу частину України.
директор Л. О. Олійник, заст. директора з виховної роботи І. В. Кириченко, зав. канцелярії
Л. П. Черноусенко, зав. техн.-екон. відділення О. О. Стеблянко, заст. директора з АГР
Життя в коледжі — ціН. Д. Бажан, інженер з охорони праці А. М. Ніколаєнко, зав. навч.-метод. лабораторії
каве та насичене. СтудентівЕ. В. Твердохліб, зав. навч.-метод. кабінету А. О. Незамай
волонтерів, студентів-спортс-
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менів, студентів-учасників художньої самодіяльності
об’єднує студентський парламент, який бере участь
у роботі з удосконалення навчально-виховного процесу,
виховання духовності, підвищення культурного рівня
студентства. Традицією стали театральні вистави,
у яких акторами є викладачі та студенти коледжу.
У складі ДТК ДДТУ функціонують чотири віддіУ 1978 р. закінчив мелення: технічне, технолого-економічне, професійноханіко-математичний фатехнічної підготовки кваліфікованих робітників і заокультет Київського дерчне, а також працює низка циклових комісій.
жавного
університету
Технічне відділення Дніпродзержинського техім. Т. Г. Шевченка за спенологічного коледжу було засноване в 1971 р. Віддіціальністю «Математика».
лення готує фахівців з: обслуговування та ремонту
У 1987 р. захистив дисеробладнання підприємств хімічної і нафтогазоперетацію на здобуття наукоробної промисловості; обслуговування та ремонту аввого ступеня кандидата
ОЛІЙНИК
томобілів і двигунів; монтажу і експлуатації елекфізико-математичних
Леонід Олексійович
троустаткування підприємств і цивільних споруд;
наук. У 1991 році отриДиректор
експлуатації, ремонту й енергопостачання міського
мав вчене звання доцента,
Дніпродзержинського
електротранспорту; будівництва та експлуатації буа у 2008 році — диплом
технологічного
коледжу,
дівель і споруд.
доктора філософії. Авкандидат
Технолого-економічне відділення існує з 2000 р.
тор 30 наукових праць, зофізико-математичних
Його випускники отримують дипломи державного
крема трьох навчальних
наук, доцент,
зразка за кваліфікацією «молодший спеціаліст» зі
посібників. У колі науковідмінник освіти
спеціальностей: фінанси і кредит; маркетингова дівих інтересів — розробка
України
яльність; розробка програмного забезпечення; виробта запровадження автоництво неорганічних речовин; виробництво фармацевматизованої системи управління навчальним процесом
тичних препаратів.
у ВНЗ I–II рівнів акредитації.
Відділення професійно-технічної підготовки кваЛеонід Олексійович Олійник має понад 28 років пеліфікованих робітників було засноване у травні 2001 р.
дагогічного стажу. Викладач вищої категорії, педагоВипускники отримують дипломи державного зразка
гічне звання — викладач-методист.
за кваліфікацією «кваліфікований робітник» зі спеціНагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти
альностей: оператор комп’ютерного набору, конторУкраїни».
ський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор
комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; електромонтер з ремонту та обслуго- тація будівель та споруд». Матеріально-технічна та
вування електроустаткування.
професійно-інформаційна база спеціальності повністю
Заочне відділення коледжу існує з 1961 р. Його ви- забезпечує якісну підготовку фахівців. До послуг ступускники отримують дипломи державного зразка за дентів шість спеціалізованих кабінетів, лабораторія та
кваліфікацією «молодший спеціаліст» за спеціальнос- майстерня. Обов’язковим під час навчання є вивчення
тями: фінанси і кредит; маркетингова діяльність; роз- програм Autodesk і програм складання кошторисних
робка програмного забезпечення; обслуговування та розрахунків.
ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості; обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту; виробництво органічних речовин; виробництво
неорганічних речовин; будівництво
та експлуатація будівель та споруд;
виробництво фармацевтичних препаратів.
Циклова комісія будівництва та
експлуатації будівель і споруд розпочала діяльність у 1962 р. Сьогодні вона
готує молодших спеціалістів кваліфікації «технік-будівельник» за спеДиректор коледжу з активістами студентського парламенту
ціальністю «Будівництво та експлуа-
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У хімічній лабораторії заняття майбутніх фармацевтів

Заняття в кабінеті охорони праці

Циклова комісія електроустаткування, обладнання підприємств та міського електротранспорту
започаткована в 1962 р. Вона готує молодших спеціалістів зі спеціальностей: монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту; обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості. До послуг студентів три спеціалізовані
кабінети, вісім лабораторій і дві майстерні.
Циклова комісія виробництва органічних, неорганічних речовин та фармацевтичних препаратів готує
молодших спеціалістів кваліфікацій «технолог-фармацевт», «технолог-органік» і «технолог-неорганік».
Матеріально-технічна база спеціальностей циклової
комісії — це шість спеціалізованих кабінетів та п’ять
лабораторій, які забезпечують якісну підготовку фахівців. Циклова комісія обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів готує фахівців кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». До послуг студентів-автомобілістів три спеціалізованих кабінети та дві лабораторії.
Циклова комісія фізико-математичних дисциплін
та розробки програмного забезпечення готує спеціалістів за кваліфікацією «технік-програміст». Матеріальнотехнічна база спеціальності забезпечує якісну підготовку
фахівців. До послуг студентів шість кабінетів, зокрема
три кабінети-лабораторії з комп’ютерним наповненням.

Циклова комісія фінансово-маркетингових дисциплін готує молодших спеціалістів за двома напрямами:
фінанси і кредит (кваліфікація «молодший фахівець
у галузі фінансів і торгівлі (інспектор кредитний) і маркетингова діяльність (кваліфікація «молодший фахівець у галузі фінансів і торгівлі (організатор зі збуту).
У розпорядженні студентів — шість кабінетів, зокрема
один — із комп’ютерним наповненням.
Циклова комісія гуманітарних дисциплін з’явилася
в коледжі (тоді ще технікумі) у 2000 році. Викладачі
готують призерів міських і регіональних олімпіад
і конкурсів. Особливо продуктивний для нас — щорічний конкурс знавців української мови імені П. Яцика,
де студенти коледжу завжди серед перших. І вже
декілька років вихованці істориків стають переможцями щорічних тематичних регіональних історичних
конференцій.
Викладачі ЦК постійно проводять соціологічні дослідження за різними напрямами й використовують
їх як у навчальному процесі, так і в методичній роботі.
В організації і проведенні цієї роботи беруть участь не
лише викладачі, а й найактивніші студенти, найчастіше — члени студентського парламенту.
Циклова комісія з фізичного виховання забезпечує викладання дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист Вітчизни». Викладачі
також проводять позаурочні заняття в спортивних
секціях (баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс), масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи. До послуг студентів спортивна, тенісна та тренажерна зали.
Викладачі коледжу очолюють Дніпродзержинські
регіональні методичні об’єднання: викладачів історії
України та суспільних дисциплін, фізики, економічних
дисциплін та правознавства для ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.
У 2010 р. за результатами щорічної громадської акції «Флагман освіти і науки України» Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського
державного технічного університету був визнаний одним із найкращих у галузі серед 300 освітянських закладів і наукових установ.
Із 2013 р. коледж є базовим навчальним закладом
Дніпродзержинського регіону.

Після прем’єри вистави «Вечори на хуторі поблизу ДТКаньки»
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