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У

1938 р. у приміщенні Свято-ТроНині коледж — навчальний заклад
їцького жіночого монастиря була
І рівня акредитації, заснований на державстворена Чигиринська сільськоній формі власності та підпорядкований
господарська середня школа обліку.
Міністерству освіти і науки України, гоПісля звільнення м. Чигирина від
тує фахівців за спеціальностями 071 «Обнімців, як свідчить книга наказів, заклад
лік і оподаткування», 072 «Фінанси,
розпочав роботу 27 квітня 1944 р. під набанківська справа та страхування» та
звою «Чигиринський бухгалтерсько-еко081 «Право».
номічний технікум», маючи лише одну
Очолює Чигиринський коледж Уманспеціальність — «Бухгалтер сільськогоспоського НУС Ю. А. Поліщук.
дарського підприємства».
Наразі у навчальному закладі ствоУже в травні 1944 р. на перший курс
рено всі умови для підготовки фахівців
ПОЛІЩУК
було прийнято 113 студентів, на ІІ курс —
нової генерації: до послуг студентів аудиЮрій Адамович
60, на ІІІ і ІV — 44, а до кінця 1944 р. тут
торії та лабораторії з необхідним техДиректор
вже навчалося 227 студентів.
нічним обладнанням — мережа Інтернет,
коледжу
У 1956 р. заклад став називатися «Чикомп’ютерна правова бібліотека «Ліга-Загиринський сільськогосподарський технікон», що дають можливість вільного докум бухгалтерського обліку».
ступу до інформації викладачам та студентам; працює
З 1958 р. у технікумі почало працювати заочне від- простора та затишна бібліотека, читальна зала, функділення. У 1963 р. було відкрито другу спеціальність — ціонує студентська їдальня.
«Планування сільськогосподарського виробництва».
Десятки сотень фахівців для народного господарУ 1990 р. — спеціальність «Товарознавство, поста- ства України було сформовано, загартовано та вичання і збут», яка проіснувала до 1993 р., а у 1991 р. — ховано в аудиторіях навчального закладу за 80 років
спеціальність «Правознавство».
його діяльності. Нині коледж відомий, як провідний
У 2005 р., у контексті реформування вищої освіти, навчальний заклад регіону, з власними традиціями
технікум приєднався до Уманського державного з підготовки висококваліфікованих спеціалістів для
аграрного університету і змінив назву на «Чигирин- народного господарства України.
ський технікум Уманського ДАУ».
Історія Чигиринського економіко-правового колеУ 2014 р., рішенням вченої ради Уманського НУС, джу — це частина історії нашої держави, прожита потехнікум отримав назву Відокремлений структурний коліннями викладачів та студентів. Інноваційність,
підрозділ Чигиринський економіко-правовий коледж виваженість, толерантність і впевнений рух вперед —
Уманського національного університету садівництва.
основні риси колективу коледжу.
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