
       Володимир - Волинський агротехнічний коледж – вищий навчальний 

заклад першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, 

пов’язану з здобуттям вищої освіти, освітньо - кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за кількома спеціальностями і має відповідний 

рівень кадрового та 

матеріально - технічного 

забезпечення.    

        Історія Володимир - 

Волинського агротехнічного 

коледжу розпочинається з 1944 

року, коли в старовинному місті 

над річкою Лугою згідно 

постанови РНК за №1707 від 22 грудня 1944 року було відновлено 

навчання у технікумі механізації сільського господарства. Хоча технікум 

був заснований після встановлення радянської влади на землях Західних 

областей України у листопаді 1939 року на базі колишньої польської 

механічної (ремісничої) гімназії. На той час було побудоване лише одне 

крило учбового корпусу, в якому містилось сім аудиторій, зал та 

майстерня. 

 

     До передісторії даного навчального закладу можна віднести події, які 

відбулись в 1925 році, коли в м. Володимир - Волинському у приміщенні 

нинішнього педагогічного коледжу (вул. К.Маркса) було побудовано 

ремісничу школу, яка призначалась для підготовки робітничих кадрів 

технічного профілю.  

В 1937 році ремісничу школу було переведено в новозбудоване 

приміщення по вул. Віленській, 1 (сьогоднішній учбовий корпус №3). 

       У 1938 році в Польщі було проведено реформу освіти, в результаті 

якої школу  перетворили в гімназію, термін навчання в якій було 

визначено 3 роки.  



       З 1 вересня 1938 року технічна школа в м. Володимирі - Волинському 

почала функціонувати як технічна гімназія.  

      17 вересня 1939 року Західна Україна об’єдналась з Українською РСР і 

стала частиною СРСР. Вже на початку жовтня 1939 року в технічній 

гімназії розпочалось навчання. 

       З лютого 1940 року гімназія в м. Володимир - Волинському була 

перейменована в Володимир - Волинський технікум механізації 

сільського господарства.        

     Під час німецької окупації з 1941 по 1944 рік майно технікуму було 

розграбоване і він фактично не функціонував. 

     у 1944 році, навчальний заклад відновив свою роботу. Це було друге 

народження, коли згідно постанови № 1707 Ради Народних Комісарів 

УРСР від 22.12.1944 р. було відновлено діяльність сільськогосподарських 

технікумів системи Народного Комісаріату Земельних Справ УРСР. 

      У 1950 році згідно розпорядження Управління учбових закладів 

Міністерства сільського господарства УРСР в технікумі відкривається  

заочне відділення  

     У 1954 році побудовано перший гуртожиток на 70 місць 

     Починаючи з 1955 року техніки - механіки готуються як на денному, 

так і на заочному відділеннях.  

        В 1958 році була введена в експлуатацію типова учбово - виробнича 

майстерня 1610 м² на 300 умовних ремонтів.  

      У 1965 році в технікумі було відкрите відділення „Механізації і 

електрифікації тваринницьких ферм” (1518), а в 1966 році у зв’язку  з 

організацією відділення „Гідромеліорації” (1512) навчальний заклад 

перейменовано у технікум гідромеліорації і механізації сільського 

господарства.  

       У 1960 році з метою вдосконалення навчального процесу  

організовується навчально - дослідницьке господарство з площею 

земельних угідь 291,8 га.         



     У 1964 році побудований і введений в експлуатацію гуртожиток №2 на 

120 місць, а в 1967 році гуртожиток №3 на 100 місць. В 1968 році 

введений в експлуатацію спортивний зал та їдальня. В 1974 році введений 

в експлуатацію новий учбовий корпус площею 1997 м² на 600 місць, та 

учбово - лабораторний корпус №2 площею 1155 м².  

       Наказом Міністерства сільського господарства №594 від 9 серпня 

1966 року навчальний заклад був перейменований в Володимир - 

Волинський технікум гідромеліорації і механізації сільського 

господарства. 

       Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства 

України №103 від 29 вересня 1992 року даний заклад був 

перейменований в Володимир-Волинський сільськогосподарський 

технікум. 

        

       З 2005 року директором технікуму стає Коновалюк Олександр 

Васильович – активний, ініціативний керівник, досвідчений 

професіонал. У 1987 році закінчив Ленінградський 

сільськогосподарський інститут за спеціальністю „Механізація сільського 

господарства” і отримав кваліфікацію інженера – механіка. За 

направленням вузу працював головним інженером агрокомбінату в 

Латвії.   З 1991 по 1994 року навчався на стаціонарному відділенні 

аспірантури Петербурзького аграрного університету, захистив 

кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь «кандидат технічних 

наук». Підвищував свою кваліфікацію у Тріздорффі (Німеччина) у 2006 

році. В педагогічній діяльності виявляє високий рівень професіоналізму, 

має достатні практичні навички. Протягом часу роботи в навчальному 

закладі є постійним учасником республіканської виставки передового 

педагогічного досвіду та творчості молоді при НМЦ. Постійно працює 

над оновленням та покращенням матеріально - технічної бази 

навчального закладу, зміцненням його іміджу, розширенням спектру 



спеціальностей, за якими ведеться підготовка молодших спеціалістів в 

коледжі,  впровадженню системи ступеневої підготовки фахівців. 

          25 грудня 2008 року наказом № 876  Міністерства аграрної політики 

України технікум було перейменовано в Володимир - Волинський 

агротехнічний коледж (ВВАК). 

 

 

       Головним завданням коледжу є забезпечення професійної 

загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі 

тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки 

студентів на навчально - виробничий базі із залученням їх безпосередньо 

до виробничого процесу. Поряд з основною професією випускник 

отримує робітничі професії. Особливу увагу колектив коледжу приділяє 

практичному навчанню, формуванню у студентів професійних умінь та 

навичок. Для цього в коледжі є навчально - дослідне господарство та 

виробнича майстерня.  

             Навчальний заклад проводить підготовку молодших спеціалістів 

денної та заочної форми навчання. На денній та заочній формах 

навчання підготовка фахівців здійснюється за чотирма напрямами:  

„Техніка та енергетика аграрного виробництва”, „Геодезія та 

землеустрій”,  „Право”, „Транспорт” за наступними спеціальностями: 

-  монтаж обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі; 

-  експлуатація та ремонт машин і обладнання для агропромислового 

виробництва; 

- обслуговування і ремонт  автомобілів та двигунів ; 

-  землевпорядкування; 

-  правознавство.  

 

 



 

 

 

 

 

В основу підготовки фахівців покладені такі принципи: 

     - національний характер освіти; 

     - демократизація навчання, широке самоуправління; 

     - гуманізація навчання, уважне відношення до особистості; 

     - викладання усіх дисциплін українською мовою; 

     - орієнтація на творчу діяльність викладачів; 

     - пріоритетне значення людських цінностей і моралі; 

     - орієнтація  змісту, форм і методів підготовки фахівців на світові 

досягнення, широке впровадження нових ефективних технологій.  

       На сьогодні в коледжі функціонує чотири відділення: „Електрифікації 

та автоматизації сільського господарства”, „Механізації сільського 

господарства”, „Правознавство”, „Землевпорядкування”. 

       Молодший спеціаліст з монтажу 

обслуговування та ремонту 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі готується 

для професійної діяльності в 

господарствах, підприємствах, 

організаціях агропромислового 

комплексу, а також госпрозрахункових, 

підрядних, орендних колективах. Керівництво відділенням 

„Електрифікація та автоматизація сільського господарства” (5.10010102). 

здійснює Вишневський Олег Володимирович  - інженер - педагог, 

викладач дисципліни „Електропостачання сільського господарства”, 

професіонал своєї справи. 



        Випускник відділення  можуть  

займати посади техніка - електрика 

(інженера - електрика) з монтажу і наладці 

електрообладнання, з технічного 

обслуговування та експлуатації 

електроустановок, з контрольно - 

вимірювальних приладів та засобів 

автоматики, завідуючого  електроремонтною майстернею.  

        В числі кращих лабораторій на 

відділенні є лабораторія „Теоретичні 

основи електротехніки”, яка обладнана 

стендами що дають можливість виконувати 

лабораторні та практичні роботи 

фронтально. Є достатня кількість сучасних 

вимірювальних пристроїв. 

        Лабораторія „Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і 

установок” постійно поновлюється найсучаснішими обладнанням: 

безконтактні магнітні пускачі, безконтактні електромагнітні реле, 

вимикачі, пристрої, тиристорні регулятори напруги. Студентами старших 

курсів в ході експериментальної роботи сконструювало ряд діючих 

моделей і вузлів для механізації підсобних господарств.  

        Обладнання лабораторії „Автоматизація технологічних процесів і 

систем автоматичного керування” дозволяє проводити лабораторні та 

практичні роботи на діючому обладнанні з дослідженням необхідних 

режимів роботи автоматичних систем в сільському господарстві. 

       Відділення „Електрифікація і автоматизація сільського господарства” 

нараховує 8 лабораторій: „Теоретичні 

основи електротехніки”, 

„Електрообладнання 

сільськогосподарських агрегатів і 



установок” „Автоматизація технологічних процесів” і ін.  лабораторії . 

Лабораторія „Основ автоматики, електроніки і мікропроцесорної техніки” 

постійно обновляє  обладнання. На сьогодні розроблені багато профільні 

стенди для проведення комплексу лабораторних робіт.  

        В опануванні предметом „Основи електроніки” допомагають 

натуральні взірці: оптоволоконний кабель зв’язку, цифрові  вольтметри, 

осцилограф, самописці, взірці електронних приладів. 

        Лабораторія „Електропостачання 

сільського господарства” обладнана 

комплексною трансформаторною 

підстанцією, КРУН-10 з сучасним 

обладнанням, фрагменти повітряної і 

кабельної лініями, газовим реле. Тут є діючі 

макети-стенди, які дозволяють виконувати 

лабораторно-практичні роботи, а також використовується наочні 

посібники.  

        Лабораторія „Електричні машини і апарати” оснащена всім 

необхідним устаткуванням згідно навчальної програми. В  лабораторії 

виконуються 24 лабораторні та практичні роботи, проводиться навчальна 

практика з технічного обслуговування та ремонту електричних машин і 

трансформаторів. 

        Технічній творчості студентів відділення „Електрифікація і 

автоматизація сільського господарства” відводиться значна увага. 

Викладачі спецдисциплін відділення переносять вивчення окремих 

теоретичних питань на начальний полігон, де студенти наочно можуть 

ознайомитись з будовою повітряних ліній електропередач, а також 

обладнанням підстанцій, розподільчих пристроїв, а також проводити 

лабораторні та практичні заняття.  

       Молодший спеціаліст з експлуатації та ремонту машин і обладнання 

для агропромислового виробництва готується для професійної діяльності 



в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, 

підсобних підприємствах, станцій технічного обслуговування і ремонту 

машинно - тракторного парку та його зберігання на відділенні 

„Механізації сільського господарства” (5.10010201). Керівництво яким з 

2005 року здійснює Самолюк Олександр Євгенович – викладач 

дисциплін «Механізація», «Кормовиробництво», розробив комплекс 

методичного забезпечення з цих дисциплін, є постійним учасником 

виставок НМЦ «Творчі сходинки Волині». 

        Молодший спеціаліст з експлуатації та ремонту машин і обладнання 

для агропромислового виробництва 

призначений для роботи в державних, 

акціонерних, колективних, фермерських 

господарствах агропромислового 

комплексу, ремонтно - транспортних 

підприємствах, станціях технічного 

обслуговування на посадах начальника 

(бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, 

завідуючого ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і 

станцій технічного обслуговування; майстрів - наладчиків, майстрів - 

діагностів, дільничних механіків, завідуючих 

обмінними пунктами ремонтних підприємств 

та структурних підрозділів агротехсервісу.  

        На відділенні „Механізація сільського 

господарства” є 13 лабораторій і 7 кабінетів 

фундаментальних, професійно-орієнтованих 

та спеціальних дисциплінах. Для 

проходження навчальних практик та індивідуального навчання з 

спеціальності, технікум має навчально - виробничу майстерню, 

автотрактодром і навчально-дослідне господарство. 



        Отримання студентами третього курсу робітничих професій 

забезпечує машинно-тракторний парк навчальної майстерні, який 

здійснює індивідуальне навчання, а саме: 8 вантажних автомобілів, 3 

легкових автомобілі, 9 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни.  

        Однією з ведучих лабораторій відділення механізації сільського 

господарства є лабораторія „Трактори і 

автомобілі”, яка обладнана діючими 

двигунами. При проведенні 

лабораторних та практичних занять 

студенти самостійно виконують 

встановлення і регулювання вузлів, 

систем, агрегатів з послідуючим 

запуском двигунів та перевіркою їх роботи на ходу. Для вивчення будови 

і роботи трансмісії ходової частини тракторів і автомобілів, а також 

проведення навчальної практики, в лабораторії є необхідний перелік 

вузлів, агрегатів і машин. 

        Парк навчальної сільськогосподарської техніки, який розміщений на 

майданчику при лабораторії „Сільськогосподарські машини” забезпечує 

вивчення будови, роботи і регулювання сільськогосподарських машин 

більшості марок. Прості сільськогосподарські машини зберігаються на 

відкритому майданчику, складніші-під 

навісами, а збиральна техніка – в  

лабораторії. Тут студенти також набувають 

практичних навиків при проходженні 

навчальної практики.  

        Лабораторія „Технологія ремонту 

машин” оснащена всім необхідним 

устаткуванням згідно типового переліку, яке забезпечує підготовку 

техніка-механіка з міцними знаннями і вміннями технології відновлення 

робото здатності машин. 



        Належна увага приділяється на відділенні гуртковій роботі, де 

студенти мають можливість вивчати передові технології виробництва 

сільськогосподарської продукції, проектувати і виготовляти техніку 

майбутнього завдяки висококваліфікованим наставникам.  

       Велике значення в підготовці молодших спеціалістів з  експлуатації та 

ремонту машин і обладнання для агропромислового виробництва має 

вміння без розбирання оцінити технічний стан вузла, агрегату, системи і 

в цілому машин. З цією метою навчальний заклад намагається постійно 

оновлювати діагностичне обладнання, на якому студенти набувають 

навиків по без розбірній оцінці технічного стану під час проходження 

навчальної практики з ремонту машин. 

      Відділення “Правознавство”(5.03040101) 

є наймолодшим в коледжі, функціонує з  

2002 року. Керівництво відділенням з 2003 

року здійснює Сав′юк Ігор Вікторович – 

викладач ………… Викладачі та студенти  

мають змогу працювати в сучасних 

навчальних кабінетах та комп'ютерних 

класах з  доступом до мережі  

“Internet”,використовувати сучасні 

комп'ютерні технології, працювати в 

громадській юридичній консультації, 

брати участь Всеукраїнських науково -  

практичних конференціях.  

       Дійсно на відділенні навчаються саме 

ті, для кого знання професії юриста справа життя, хто відроджує 

духовність  нашого народу, хто будує правову державу, для кого 

законність і порядок не просто слова. 

       Молодший спеціаліст - землевпорядник готується для роботи  в 

сільських і селищних радах, районних і обласних агропромислових 



об'єднаннях, державних науково - дослідних проектних інститутах по 

землевпорядкуванню і його філіалах, філіалах інституту 

сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань, для роботи по 

контролю за використанням земель, в 

госпрозрахункових підрядних колективах 

на посаді спеціаліста. Саме це є основим 

завданням відділення 

«Землевпорядкування» (5.08010102), 

керівництво яким з 1996 року здійснює 

Матусевич Наталя Миколаївна – 

досвідчений викладач, знавець своєї справи, заслуга її полягає у 

створенні колективу, який би працював як одне ціле. 

        Випускники відділення  можуть займати посади: техніка або 

старшого техніка - землевпорядника в організаціях, підприємствах, 

об'єднаннях, відповідно до кваліфікації. Спеціаліст - землевпорядник 

після закінчення навчального закладу володіє знаннями і вміннями для 

активної участі в реалізації завдань, які стоять перед країною в умовах 

кардинальної перебудови політичної 

системи і демократизації суспільного 

життя та проведенням земельної реформи.  

       Забезпечує належний рівень підготовки 

майбутніх спеціалістів. На відділенні 

створені і обладнані кабінети та 

лабораторії, які необхідні для проведення 

теоретичних і практичних занять по 

спеціальності. 

        На допомогу студентам в кабінеті „Землевпорядного проектування” 

оформлені зразки основних шрифтів та графічні матеріли по 

дипломному проектуванню. 



        Стенди з питань земельного законодавства, складових частин 

земельного кадастру та навчально-методична література в кабінеті 

„Земельного права і кадастру” дають можливість студентам ґрунтовно 

підготувати питання з самостійного вивчення. Естетично оформлений  

кабінет „Основи екології” виховує відповідальності за охорону 

навколишнього середовища. 

       Наявність  в лабораторії „Геодезії” в достатній кількості теодолітів, 

нівелірів, мензульних комплектів, планіметрів і іншого обладнання 

сприяє успішному поєднанню 

теоретичних і практичних 

занять. 

        Практики по спеціальності 

проводяться на навчальному 

полігоні, а виробничі – в 

районних відділах земельних 

ресурсів області. 

       Досить активно ведеться 

виховна робота, адже потрібно виховати не просто хорошого спеціаліста, 

що досконало знає тонкощі своєї професії, а й сприятиме формуванню 

відповідальної, активної, моральної особистості -  основне завдання тих, 

хто причетний до справи навчання і виховання. У нашому коледжі 

виховну роботу проводили талановиті 

педагоги, успішні вихователі, вмілі 

наставники: Клачук Георгій Васильович, 

Пестишева Галина Іванівна, Ковальчук 

Ольга Єрофеївна та інші.  

       Ефективна організація навчально-

виховного процесу забезпечується умілим 

поєднанням життєвої мудрості старших колег і енергією та завзяттям 

молодого покоління. 



      Взаєморузуміння та 

співпраця між студентами та 

викладачами забезпечується 

спільною участю у 

різноманітних заходах, 

концертах, змаганнях. 

 

      Активними учасниками художньої самодіяльності, які залишили 

помітний слід в історії коледжу, були: П.П.Пархонюк, О.М.Лизогуб, 

Л.А.Бліндер, Н.М. Матусевич, М.Л.Фель, К.Т.Лоборук, ……… 

       Завдяки професіоналізму та старанній праці методиста коледжу 

Лизогуба Олега Миколайовича здійснюється проведення різноманітних 

конкурсів серед викладачів, а саме: «Найкращий методичний матеріал», 

«Конкурс наставництва», «Викладач року», «Інновації та досвід», 

«Творчі сходинки педагогів Волині» тощо. Це забезпечує обмін досвідом 

між викладачами, підвищення їх кваліфікаціїного рівня. 

        Виховна робота у Володимир-Волинському агротехнічному коледжі 

планується у відповідності із законами України „Про освіту”, Державною 

національною програмою „Освіта” та ін. Законодавчими актами і 

урядовими постановами, які стосуються системи освіти  України. 

        Також у повному обсязі використано методичні рекомендації щодо 

організації проведення 

виховної роботи, розроблені у 

науково-методичному центрі, 

особливо збірники сценаріїв 

виховних заходів надають 

суттєву допомогу при 

плануванні, організації і 

проведенні виховних годин, 

тематичних вечорів і т. п. 



        Виховна робота планується у відповідності із примірною структурою 

річного плану виховної роботи навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації та тематики виховних заходів відповідно до напрямків 

виховання. 

        Досвід виховної роботи, інформація про вдало проведені виховні 

заходи висвітлюється шляхом обговорення на педагогічних радах, 

методичних радах, 

методоб'єднанні кураторів груп, 

висвітлюється у стіннівках, 

узагальнюється у методичних 

розробках кураторів 

академічних груп, пропагується 

у тематичних фотоальбомах, а 

також продуктивний обмін 

досвідом виховної роботи 

відбувається на республіканських, регіональних, обласних і міських 

конференціях, методоб'єднаннях і нарадах. 

        Весь студентський контингент охоплений гуртковою роботою, тому 

перед кураторами поставлена відповідні завдання і участь студентів у 

поза аудиторній роботі систематично контролюється.  

        Розвиток студентського самоуправління в технікумі і в гуртожитках 

покликаний розширити права і підвищити відповідальність колективу 

студентів, їх органів у вирішенні всіх питань, пов’язаних з організацією 

виховної роботи побуту і дозвілля студентів, 

які навчаються у коледжі. 

       Профспілкова організація студентів є 

громадською організацією, яка відіграє 

важливу роль у виховному процесі 

сучасного студентства. На зборах, через 

профоргів груп проводиться робота щодо 



мобілізації студентів на отримання глибоких знань, розвивається в них 

почуття відповідальності за своє навчання, роз’яснюється місце 

молодіжної організації у вихованні нової сучасної освіченої духовної 

людини. Свою роботу профком студентів планує щомісячно. На засідання 

запрошуються студенти, вихователі.  

        Цю важливу ділянку очолює методичне об'єднання кураторів 

академічних груп і рада превентивного виховання, що покликана 

передбачити і успішно вирішувати проблеми і конфліктні ситуації у 

колективі із збереженням людської гідності кожної особистості.  

        Ефективність виховання неповнолітніх  і профілактика порушень 

дисципліни залежить від співпраці з батьками. Батьки студенти беруть 

участь у роботі Ради превентивного виховання, засіданнях студентської 

ради. Один разу семестр проводяться батьківські збори з деталями, 

аналізом стану успішності і поведінки кожного студента. Окрім цього 

куратори щомісячно письмово інформують батьків про навчання і 

поведінку їхніх дітей. 

        Гуртковою роботою охоплено 83% всього студентського колективу. 

Всі студенти – сироти стоять на обліку і з ними ведеться цілеспрямована 

виховна робота, а також систематичне матеріальне стимулювання: 

оздоровлення на базі відпочинку оз. Світязь, закупка сезонного одягу 

(весною, осінню), безкоштовні екскурсії у м. Почаїв, Львів і ін. Гурткова 

робота відіграє важливу роль у вихованні духовного багатства студентів.        

У нашому навчальному закладі діють такі предметні гуртки: «Історія 

України та культорологія», «Українська мова та література», «Світова 

література», «Математика», «Вища математика», «Іноземна мова», 

«Комп′ютеризація сільського господарства», «Біологія та географія», 

«Топографічне та землевпорядне креслення», «Земельне право та 

земельний кадастр», «Осснови екології та домашньої економіки», «Основ 

агробізнесу, підприємництва і бухгалтерського обліку», «Соціально-

економічних дисциплін», «Цивільного та сімейного права» тощо. Що дає 



змогу поглибленого вивчення даної дисципліни, застосування знань в 

своїй професійній діяльності. 

       Студенти ВВАК беруть активну участь різних наукових конференціях 

та конкурсах. Серед переможців конкурсів наступних років були: Андрій 

Глущенко («Молодь України як стратегічний потенціал розбудови 

національної економіки»), Давидюк Марія («Природа та суспільство. 

Гармонія чи трагедія?»), Смоляр Юлія («Українська перекладознавча 

традиція: історія, методика, сучасні концепції»), Мусій Дмитро («Україна 

– НАТО: перспективи розвитку та співробітництва») та інші.  

        Студентське життя в коледжі дуже цікаве і різноманітне. Крім 

навчальних занять, широко використовуються позааудиторні заходи,  

серед яких: «Свято квітів», «Наш дебют», тематичні вечори 

присвячені Дню вчителя, 8 Березня, Дню Святого Валентина, Дню 

сміху, Новорічним святам, тижні відділень тощо. 

        Навчально - виробничі практики  у Володимир – Волинському 

агротехнічному коледжі проходять на базі 

навчально – дослідного господарства,  

майстерні , в кабінетах  та лабораторіях 

технікуму та господарствах  різних форм 

власності Волинської області та її межами.   

Вміле 

керівництво 

всіх видів практичного навчання здійснює 

заступник директора з навчально -

виробничої роботи – Стефаник Богдан 

Мирославович. Завдяки його клопіткій 

праці вдосконалюються форми і методи 

практичного навчання, забезпечується 

зв'язок навчального процесу з виробничою діяльністю.     Протягом 

шести років студенти відділення “Механізація сільського господарства” та 



“Електрифікація і автоматизація сільського господарства проходять 

виробничо – технологічні практики у Вармінско – Мазурському 

воєводстві республіки Польща”, де вивчають сучасні технології 

виробництва в рослинництві та тваринництві. Студенти під час таких 

практик ознайомлюються з історією Вармінско – Мазурського воєводства 

а у вільний час відпочивають на берегах Балтійського моря. Також таки 

практики зближують наших студентів з ровесниками таких країн, як 

Франція, Німеччина та Бельгія.  

       Навчально - дослідне господарство 

спеціалізується на вирощуванні зернових 

культур: озимої пшениці, озимого жита,  

ячменю і викосуміші, цукрового та кормового 

буряків, кукурудзи на силосі і багаторічних 

трав. У галузі тваринництва – виробництві 

молока і м’яса . 

     Господарство розташоване на 291га земельних угідь: з них 

сільськогосподарських угідь – 249га, ріллі-217га. 

       Успішну діяльність навчально-виховного процесу коледжу забезпечує 

функціонування бібліотеки.  Головними 

показники якої є: 

Кількість користувачів - 1345 чоловік 

Із них:   викладачів    - 79   чоловік 

              спеціалістів  - 113  чоловік 

              студенти      - 1153 чоловік 

              інші              -54     чоловік 

 Кількість відвідувань                    - 28330 чоловік 

 Кількість виданих примірників   - 38593 примірника 

 Періодичних видань                     - 33 примірника 

 Книжковий фонд                          - 53171 примірників  

 Бібліотечні працівники                - 4 чоловік 



 Ковальчук Людмила Григорівна – завідувач бібліотекою 

 Бібліотекарі: Пархонюк Наталія Петрівна ,  Дорош Наталія Іванівна  

Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки: 

Приміщення: 2 книгосховища, 2 читальні зали, 2 абонементи 

Загальна площа: 570м2 

Загальна кількість читальних залів – 2 і місць у них - 170 

Кількість комп’ютерів - 6, під’єднаних до 

мережі “Internet”  

     Коледж має два п’ятиповерхові 

гуртожитки на 720 місць, що дає 

можливість розмістити всіх студентів, 

яким необхідне житло. В гуртожитках 

функціонують читальні зали, медичний 

пункт, спортивні кімнати та молодіжний клуб “Господарочка”.  

     Щорічно  гуртожитки навчального закладу відзначаються призовими 

місцями, як кращі. Зокрема у 2008 році гуртожиток №5 отримав ІІ місце 

у регіональному конкурсі. 

       Фізичне виховання відіграє важливу 

роль у  формуванні молодого покоління, 

зміцненні і збереженні його здоров′я, 

підготовці до майбутньої професійної 

діяльності. 

Студенти були 

активними 

учасниками 

спортивних змагань.  

       На кафедрі фізичного виховання 

працює 5 викладачів фізичного виховання, і 

один секційний тренер: І.В.Дацюк, 

С.А.Доброчинський, О.М.Макушинський, М.І.Рарата, О.Л.Батюк, 



П.А.Підгурець. Учбовий процес забезпечують два спортивні зали: ігровий 

(24х12м) і гімнастичний (18х9м).  

        На протязі навчального року 

постійно діє 6 секцій: волейбол (юнаки, 

дівчата), баскетбол, футбол, настільний 

теніс, легка атлетика. 

        Щороку проводиться 

загальнотехнікумівська спартакіада з 9 

видів спорту.  

        Збірні команди сформовані по видах спорту постійно приймають 

участь у різного рангу змаганнях. Займаючи перші місця на обласних 

змаганнях серед аграрних учбових закладів І-ІІ рівнів акредитації 

захищаємо честь області на загальних та фінальних Всеукраїнських 

змаганнях.  

       До Дня «Захистника Вітчизни» традиційно проводиться військово-

спортивне свято.     

       Значна увага приділяється 

оздоровленню студентів на літніх канікулах. 

Щороку студенти та викладачі нашого 

навчального закладу відпочивають на базі 

“Колос”, розташованому на мальовничому 

узбережжі озера Світязь.  

       Щорічно реалізуються лікувальні путівки на 

курорти Україна (Трускавець, Моршин). Студенти 

– чорнобильці та з малозабезпечених сімей 

користуються пільговим харчуванням. При 

навчальному закладі працює їдальня на 300 місць 

та буфет. Усі бажаючі співробітники коледжу 

забезпечені городніми ділянками. Профспілкова організація сприяє 

роботі колективів художньої самодіяльності та прикладного мистецтва, 



розвитку спортивно – масових гуртків. Не залишається осторонь 

адміністрація коледжу і від питань налагодження побуту студентів та 

проведення заходів по відпочинку та дозвіллю для них. 

Впродовж 65-річної історії технікум очолювали: 

1939 – 1940 рр. – Р.І.Недільський 

1940 – 1941 рр. – Бурлін  

1944 – 1946 рр. – І.П.Резніченко  

1946 – 1947 рр. – П.І.Ковтун  

1947 – 1954 рр. – К.К.Кириченко   

1954 – 1958 рр. – В.В.Бойченко   

1958 – 1960 рр. – К.В.Прокопчук   

1960 – 1964 рр. – В.П.Рибко   

1964 – 1987 рр. – О.П.Слєсар   

1987 – 2005 рр. – М.М.Вітрук   

 З 2005 року  – О.В.Коновалюк  

 


