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Д

ніпродзержинський економічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету є державним навчальним закладом
І рівня акредитації. Він був створений у 1962 р. для підготовки економічних кадрів із планування металургійної промисловості, товарознавства, матеріальнотехнічного постачання і збуту та бухгалтерського
обліку в промисловості. З 1969 р. технікум підпорядковувався Міністерству побутового обслуговування
населення і готував керівників середньої ланки для
підприємств сфери обслуговування.
Із 1997 р. навчальний заклад увійшов до складу
Дніпродзержинського державного технічного університету. А в 2008 р. він був перейменований на Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ.
За 50 років існування коледж виріс у сучасний
вищий навчальний заклад із висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчальноматеріальною базою. У коледжі здійснюють підго-

товку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» із шести спеціальностей: товарознавство та комерційна діяльність; бухгалтерський облік; організація обслуговування населення;
опоряджувальне виробництво; конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних
пристроїв; конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки.
У складі коледжу працюють структурні підрозділи (економічне та технологічне відділення), низка
циклових комісій за прогресивною системою навчання,
спрямованою на формування висококваліфікованих
фахівців відповідно до сучасних вимог розвитку науки
та виробництва.
Колектив коледжу багато зробив для встановлення та підтримки контактів із вищими навчальними закладами міста, області й України. Нині коледж є базою для проведення олімпіад із екології,
конкурсів професійної майстерності з радіотехнічних

Педагогічний колектив коледжу (зліва направо): перший ряд: викл. Л. І. Тренбач, викл. Н. І. Бельчина, викл. Л. Е. Камальдінова,
викл. Т. В. Данчук, заст. директора з навч.-метод. роботи О. А. Лавренко, зав. економічного відділення Е. І. Андріюк,
викл. В. В. Обухова, викл. Е. П. Луценко, викл. Н. М. Ляшенко, викл. Н. В. Зозуля; другий ряд: викл. В. М. Бабіна,
викл. А. В. Таткова, викл. А. П. Нор, викл. Г. І. Паламарчук, викл. І. Я. Петленкова, зав. навч.-метод. кабінету Г. О. Фєдосєєва,
викл. В. І. Сербокрилова, кер. фіз. виховання С. П. Самохвалов, директор коледжу В. В. Сітько, зав. навч.-виробн.
майстерні Д. В. Кравець, викл. В. О. Азарова, викл. В. М. Скринник, викл. Я. В. Блинова, викл. О. Б. Семчишин, викл. О. А. Поліщук,
викл. Р. В. Кітаєва, викл. Г. П. Ткаченко, зав. технологічного відділення О. С. Ітякін, заст. директора з виховної роботи Т. В. Турко,
викл. В. І. Масленніков, методист І кат. Л. О. Майборода, викл. Л. Ф. Мішуніна
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1972 р. здобув вищу
освіту у Дніпродзержинському ордена Трудового Червоного Прапора
індустріальному інституті ім. М. І. Арсенічева.
Отримав кваліфікацію
інженера-механіка. Нині
СІТЬКО
загальний стаж педаВіктор Володимирович гогічної роботи Віктора
Директор
Володимировича склаДніпродзержинського
дає 28 років.
економічного
Нагороджений наколеджу
грудними знаками «Відмінник освіти України», «А. С. Макаренко», Почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України. За вагомий внесок у розвиток освіти міста удостоєний відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ та ІІІ ст. і відзнаки міського голови.

дисциплін, засідань методичних об’єднань регіону. За
успіхи в навчанні й активну участь у громадському
житті найкращі студенти коледжу отримують стипендії: Президента України, Верховної Ради України, обласної державної адміністрації та міського голови. У коледжі створені всі умови, аби студенти мали
можливість отримувати нові знання та навики, повноцінно розвивати персональний творчий потенціал, а також для сприяння проведенню соціальнозначущих заходів. Діяльність органів студентського
самоврядування дає студентам чудову нагоду здобути навички спілкування й участі в громадському
житті, реалізуватися в цікавих і пізнавальних заходах, випробувати себе як майбутнього лідера й організатора. Однією з нових форм виховання молоді є во-

Заступник директора з навчально-методичної роботи
О. А. Лавренко готується з колегами до засідання педагогічної ради

лонтерський рух. Участь у благодійних акціях стала
традицією для волонтерського загону. Проводиться
також дослідницько-пошукова робота, експедиції
«Люби і знай свій рідний край». Колектив художньої
самодіяльності коледжу щороку бере участь у фестивалі «Студентська весна». Для організації дозвілля
молоді створений координаційний центр «Українська
світлиця».
Фізичне виховання та спорт увійшли в повсякденне
життя студентів і викладачів коледжу. Проведення
спартакіади сприяє зміцненню здоров’я, збереженню
спортивних традицій, формуванню волі до перемог.
Головне досягнення та предмет гордості педагогічного складу навчального закладу — це його вихованці.
За період свого існування ДЕК ДДТУ підготував понад 20 тис. фахівців, які добре зарекомендували себе
на виробництві, у сфері побутового обслуговування та
на керівних посадах економічного спрямування.
Економічне відділення коледжу засноване в 1962 р.
Сьогодні його очолює випускниця Міжрегіональної академії управління персоналом Емма Іванівна Андріюк.
Випускники відділення отримують диплом державного зразка за кваліфікацією «молодший спеціаліст». За денною формою навчання відділення готує
фахівців зі спеціальностей: бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна діяльність; організація обслуговування населення. За заочною формою навчання
студенти мають можливість отримати спеціальність:
бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна
діяльність.
Технологічне відділення ДЕК ДДТУ діє з 1962 р.
Нині його очолює випускник університету, інженерпрограміст Олександр Сергійович Ітякін.
Випускники відділення отримують дипломи державного зразка за кваліфікацією «молодший спеціаліст» за денною формою навчання зі спеціальностей:
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв; конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки; опоряджувальне виробництво.
До циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін, яку очолює викладач-методист Валентина Миколаївна Бабіна, входять п’ятеро викладачів: канд. біол.
наук, доцент, троє викладачів вищої категорії та викладач ІІ категорії — магістр хімічних технологій.
Комісія забезпечує якісну підготовку молодших
спеціалістів кваліфікації технік-технолог опоряджувального виробництва.
Викладач-методист, інженер-електрик Наталія
Іванівна Бельчина є головою циклової комісію радіотехнічних дисциплін, до якої належать семеро викладачів. Комісія готує молодших спеціалістів зі спеціальностей: конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв; конструювання, виробництво та технічне обслуговування
виробів електронної техніки. Підготовку фахівців
проводить у навчальній лабораторії зі спеціальних
дисциплін і в сучасній радіомонтажній майстерні.
У цикловій комісії фізичного виховання та захисту
Вітчизни працюють троє викладачів: двоє — вищої ка-
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Директор В. В. Сітько
спілкується зі студентами коледжу

Заступник директора з виховної роботи
Т. В. Турко допомагає в роботі студентській раді

тегорії та один — І категорії. Голова — керівник фізичного виховання Сергій Павлович Самохвалов.
Комісія забезпечує викладання фізичної культури
та здоров’я, фізичного виховання, захисту Вітчизни.
Студенти займаються в спортивних секціях легкої атлетики, баскетболу, волейболу, міні-футболу й аеробіки. До їхніх послуг — спортивний та тренажерний
зали, зал для гри в настільний теніс.
До очолюваної Іриною Іванівною Пушко циклової
комісії загальноосвітніх дисциплін належать п’ятеро
викладачів (двоє мають вищу категорію, двоє — спеціалісти ІІ категорії, один — спеціаліст). Викладачі здійснюють загальноосвітню підготовку студентів для здобуття повної загальної середньої освіти та підготовку
молодших спеціалістів. Вони викладають вищу математику, інформатику, математику, інформатику та
комп’ютерну техніку, прикладну інформатику, іноземну мову, іноземну мову за професійним спрямуванням.
Матеріально-технічна база — сім кабінетів, зокрема дві лабораторії з комп’ютерним наповненням —
повністю забезпечує якісну підготовку студентів.
Викладач-методист Лада Едуардівна Камальдінова очолює циклову комісію соціально-гуманітарних
дисциплін, де працюють семеро викладачів: п’ятеро
спеціалістів вищої категорії, спеціаліст ІІ категорії та
спеціаліст.
Вони забезпечують викладання дисциплін: історія
України, всесвітня історія, світова література, українська мова, українська література, географія, людина
і світ, основи філософських знань, художня культура,

політологія, економіка, політична економія, соціологія,
правознавство, підприємницьке право, правове регулювання безпеки підприємницької діяльності, основи
підприємництва.
До послуги студентів — координаційний центр
«Українська світлиця», радіоальманах «Сузір’я».
Семеро викладачів (викладач-методист, троє викладачів вищої категорії та троє — І категорії) працюють у складі циклової комісії бухгалтерського обліку
та економічних дисциплін, головою якої є викладачметодист Ніна Володимирівна Зозуля.
Комісія готує молодших спеціалістів за двома напрямами: облік і аудит (кваліфікація молодший спеціаліст бухгалтерського обліку) та побутове обслуговування (кваліфікація фахівець з організації побутового
обслуговування).
У користуванні студентів — сім сучасно-оснащених
кабінетів, зокрема один — із комп’ютерним наповненням.
Викладач-методист Лідія Іванівна Тренбач очолює
циклову комісію товарознавчих дисциплін, до якої належать семеро викладачів: викладач-методист, двоє
викладачів вищої категорії та четверо — І категорії.
Комісія готує молодших спеціалістів за напрямом товарознавство та комерційне підприємництво.
Комісія товарознавчих дисциплін є членом обласного методичного об’єднання. Викладачі та студенти
беруть участь у науково-практичних конференціях.
Матеріально-технічна база спеціальності повністю
забезпечує якісну підготовку фахівців, кабінети комісії оснащені мультимедійним обладнанням.
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