УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

АГРОТЕХНІЧНИЙ
КОЛЕДЖ

В

ідокремлений структурний підроз071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фіділ Агротехнічний коледж Уманнанси, банківська справа і страхування»;
ського національного університету
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
садівництва за свою історію пройшов
122 «Комп’ютерні науки»; 141 «Електро
шлях становлення від Уманської чоловіенергетика, електротехніка та електромехачої гімназії (1883 р.), професійно-технічніка»; 206 «Садово-паркове господарство»;
ної школи (1918 р.), технікуму механізації,
208 «Агроінженерія».
електрифікації та сільськогосподарського
Навчання відбувається на відділеннях:
будівництва (1930 р.) до сучасного високотехнічних спеціальностей, економічному,
престижного в регіоні та Україні вищого
комп’ютерних
систем,
загальноосвітнавчального закладу I рівня акредитації.
ньої підготовки. Освітня діяльність здійснюється за денною та заочною формами
За роки освітньої діяльності навКУЖЕЛЬ
навчання.
чальний заклад підготував тисячі молодВіталій
Гордістю колективу є викладачі, які наших спеціалістів і бакалаврів почесної на
Володимирович
тхненно
працюють над підготовкою висоземлі хліборобської професії. Серед виДиректор
кокваліфікованих кадрів, демонструючи
пускників коледжу — Герої Радянського Соколеджу
високий професіоналізм і відданість улююзу В. М. Кріт і К. Я. Франчук; двічі Герой
кандидат економічних
бленій справі. Навчально-методичну роСоціалістичної Праці О. Н. Парубок; Генаук, доцент
боту забезпечують 89 викладачів, серед
рої Соціалістичної Праці С. Т. Куцерда,
С. Є. Гузій, В. Я. Івановський, В. Г. Матвєєв; заслужені них — 6 кандидатів наук та 50 викладачів вищої кваліфіпрацівники різних галузей — А. Д. Дрофа, В. С. Корман, каційної категорії.
Л. Л. Рижук, В. Г. Мельник.
Справжніми майстрами педагогічної діяльності
Нині навчальний заклад очолює канд. екон. наук, зарекомендували себе 28 викладачів-методистів. У їх
доц., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист творчому доробку — розробка Державних стандарВ. В. Кужель. Його роботу неодноразово відзначало Мі- тів освіти, десятки навчальних посібників, типових
ністерство освіти і науки України («Відмінник освіти навчальних програм, навчальних відеофільмів, роУкраїни» і медаль «А. С. Макаренко») та Міністерство бочих зошитів. Педагоги беруть активну участь у нааграрної політики та продовольства України («Знак по- уково-пошуковій роботі та залучають до неї студентів
шани» та «Відмінник аграрної освіти і науки»).
коледжу.
Нині коледж, маючи потужну сучасну матеріальноЦілеспрямованість, підтримка, прагнення до вдотехнічно базу, готує фахівців за такими спеціальностями: сконалення — головний девіз діяльності коледжу.

Навчальний корпус Агротехнічного коледжу Уманського НУС

Святкування Дня знань в Агротехнічному коледжі, 2017 р.
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