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Кілійський транспортний
коледж
Коледж створено у 2015 р. на базі Дунайського
 авчально-консультативного пункту Київської дерн
жавної академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного.
Процес реорганізації і становлення навчального закладу, що відповідає вимогам законодавства України,
відбувався під керівництвом Т. А. Карадобрій — талановитого управлінця із багаторічним досвідом, ґрунтовними знаннями та невгамовною енергією. Сьогодні
вона виконує обов’язки директора коледжу.
Кілійський транспортний коледж — це єдиний вищий навчальний заклад у Південному регіоні нашої
держави, який готує молодших спеціалістів за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Судноводіння на морських шляхах» та
«Експлуатація суднових енергетичних установок»).
Навчання в коледжі здійснюється за денною та заочною формами.
Основні напрями роботи коледжу:
– культурно-освітня та навчально-методична діяльність;
– створення умов для всебічного розвитку особистості,
розкриття її здібностей;
– поширення наукових знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього та культурного
рівнів;
– забезпечення належних умов навчання для курсантів
та студентів;
– виконання навчальних планів і програм щодо підготовки фахівців водної галузі.
У Кілійському транспортному коледжі працюють
два комп’ютерні класи, лабораторії обчислювальної
техніки. Службові кабінети об’єднані в єдину локальну
мережу Інтернет. Також у коледжі функціонує бібліотека, навчальний фонд якої складає 8140 примірників.
Створено електронну бібліотеку. Всі спеціальності забезпечені навчальною літературою. Конспекти лекцій
з дисциплін, методичні вказівки — це власні розробки
викладачів.

Отримавши диплом коледжу, випускники закладу
успішно працюють на підприємствах, в установах та
організаціях Дунайського регіону та за його межами,
а також на суднах іноземних компаній третіми механіками та третіми помічниками капітана.
З 2016 н. р. коледж успішно проводить набір на
денну форму навчання випускників дев’ятих класів, які після закінчення навчального закладу отримують атестат про середню освіту та диплом за обраною
спеціальністю.
Вимоги часу диктують зміни. У 2017 р. коледж реформовано в Кілійський транспортний коледж Державного університету інфраструктури та технологій.
Сьогодні в навчальному закладі здобувають освіту
понад 500 студентів.
З ініціативи в. о. директора коледжу Т. А. Карадобрій із ГВСП «Кілійський суднобудівельно-
судноремонтний завод» підписано договір про спільну
діяльність, згідно з яким лабораторні, практичні
та інші види занять проводять безпосередньо на території та в цехах заводу.
Важливу роботу виконує в. о. директора Кілійського транспортного коледжу Державного університету інфраструктури та технологій щодо організації та
проведення випусків студентів. В поточному році понад 130 випускників отримали дипломи.
Під керівництвом Т. А. Карадобрій працює злагоджений колектив 50 педагогічних працівників.
У планах коледжу: зміцнення матеріально-технічної бази закладу; поповнення бібліотечного фонду
навчальною та спеціальною літературою; відкриття
нових спеціальностей, споріднених з існуючими.
Тетяна Андріївна — чарівна жінка з сильним характером, яка завжди робить виважені кроки, щедра
на добрі вчинки. Енергійна, працьовита, вимоглива
до себе, підлеглих і студентів, вона вміло підтримує авторитет навчального закладу, який з кожним
днем набуває популярності в Південному регіоні
Одещини.
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