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У

1873 р. в повітовому м. Ананьєві було
Для якісної підготовки фахівців козасноване реальне училище, а після
ледж має відповідну матеріальну базу: два
революції на його базі створена чонавчальні корпуси, гуртожиток, розраховатирирічна профтехшкола. І в серпні 1930 р.
ний на 220 місць, актова та спортивна зали,
почалася історія технікуму механізації сількомплекс спортивних майданчиків. Також
ського господарства.
до послуг студентів бібліотека, книжкоНаказом Міністерства сільського госвий фонд якої складає понад 40 тисяч приподарства УРСР у серпні 1958 р. технікум
мірників, і читальна зала, розрахована на
механізації сільського господарства було
40 місць.
реорганізовано в сільськогосподарський
Наразі коледж займає гідне місце серед
технікум бухгалтерського обліку.
вищих навчальних закладів відповідного
У травні 2002 р. навчальний заклад перівня акредитації як в Одеській області, так
КОСМІНСЬКИЙ
рейменовано в Ананьївський державний
і в Україні. Свідченням цього є рейтинг навЮрій Єгорович
аграрно-економічний технікум, а в травні
чального закладу, результати обласних і реДиректор
2013 р. — реорганізовано у Відокремлегіональних конкурсів і олімпіад. Зокрема, за
коледжу
ний структурний підрозділ Ананьївський
результатами участі в роботі навчально-меаграрно-економічний технікум Уманського
тодичного кабінету педагогічного досвіду,
національного університету садівництва; у квітні 2014 р. виховної роботи та творчості молоді ДУ «НМЦ «Агронавчальний заклад стає коледжем.
освіта» у 2017р. коледж посів 29 місце серед 113 аграрЗа час свого існування підготовлено понад 20 тисяч них вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
фахівців для народного господарства всіх регіонів Укра- України. 20 викладачів відзначені в Книзі пошани НМЦ
їни, хоча випускники навчального закладу успішно пра- «Немішаєве».
цюють також у країнах близького та далекого зарубіжжя.
Студенти коледжу є неодноразовими переможНа сучасному етапі навчальний заклад здійснює під- цями та призерами обласних і регіональних конкурсів
готовку фахівців за такими спеціальностями: 071 «Об- і олімпіад.
лік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та
Центром культурного життя коледжу є клуб. У нострахування»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, вих залах проводять тематичні вечори, відкриті виховні
торгівля та біржова діяльність».
години, вечори відпочинку, концерти, різноманітні
Високу якість підготовки забезпечує досвідчений конкурси, зустрічі з цікавими людьми. У коледжі вже трапедагогічний колектив, який налічує 29 осіб, зокрема: диційними стали конкурси «Візитна картка», «Козацькі
один старший викладач; вісім викладачів-методистів; ві- забави», «Найкращий студент року», розважальне шоу
сім спеціалістів вищої категорії.
«Міс коледжу», фестиваль «Зоряний дощ». При клубі
працюють гуртки аматорського мистецтва.
У навчальному закладі створені належні умови для
розвитку спорту: обладнано спортивний зал, спортивний майданчик, працюють секції з футболу, волейболу,
баскетболу та настільного тенісу. Багато уваги приділяють військово-спортивній підготовці студентів. Гордістю Ананьївського коледжу є туристичний клуб.
Традиційними стали туристичні подорожі до Українських Карпат, екскурсії до Києва, Одеси, Умані. Відвіду
вання Софіївського дендропарку в Умані, Софіївського
собору та Києво-Печерської лаври в Києві, Кам’янецьПодільської та Хотинської фортець, сходження на найвищу точку України — гору Говерлу, а також багато інших
карпатських вершин (Петрос, Піп-Іван, Близниця, Синяк, Хом’як) завжди залишають незабутнє враження
Навчальний корпус Ананьївського аграрно-економічного коледжу
в серцях та пам’яті студентів.
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