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Східноукраїнського
н а ц і он а л ь н о г о у н і в ер с и т е т у
і м ен і В о л о д и м и р а Д а л я

ЛИСЕНКО
Наталія
Іванівна

Директор коледжу
Викладач вищої категорії,
викладачметодист,
заслужений працівник
освіти України

Народилася 19 березня 1953 р. у селищі Щекал острова Уруп Курильського
району Сахалінської області в сім’ї військовослужбовця.
Після закінчення у 1970 р. Ворошиловградської школи № 8 розпочала свою
трудову діяльність нянею дитячого садка № 87. Через рік Н.І. Лисенко пере
йшла на роботу до Ворошиловградської школи № 25, де обіймала посаду стар
шої піонервожатої.
У 1972 р. вона вступила на заочне відділення Ворошиловградського педа
гогічного інституту, який закінчила в 1977 р. Того ж року Наталію Іванівну
обрали секретарем Жовтневого райкому комсомолу м. Ворошиловграда,
а у вересні 1980 р. — секретарем Ворошиловградського міського комітету
комсомолу.
Упродовж 1984–1997 рр. Н.І. Лисенко працювала заступником директора
з навчальновиробничої діяльності Ворошиловградського технікуму громадсь
кого харчування, секретарем Жовтневого райкому Компартії України
м. Ворошиловграда, секретарем Луганського міськкому Компартії України,
вчителем російської мови та літератури школи № 18.
Протягом 1990–1992 рр. навчалася на заочному відділенні Київського
інституту політології і соціального управління, де здобула фах політолога,
викладач суспільнополітичних наук у вищих навчальних закладах.
У листопаді 1997 р. Н.І. Лисенко призначили заступником директора
з навчальнометодичної роботи Луганського державного коледжу економіки
і торгівлі.
У січні 2003 р. Наталія Іванівна обійняла посаду директора Коледжу
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Н.І. Лисенко нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України.
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До складу коледжу входять відділення:
загальноосвітньої та гуманітарної підготовки,
програмування та комп`ютерних систем,
обслуговування та ремонту, економічне, заочне.
У цьому навчальному закладі працюють циклові
комісії: суспільних дисциплін, гуманітарних
дисциплін, природничоDматематичних дисциплін,
фізичного виховання та допризовної підготовки,
економічних дисциплін, механічних дисциплін,
електромеханічних дисциплін, програмування та
комп'ютерних дисциплін.
Навчальний процес здійснюють
147 викладачів, з них: 3 кандидати технічних наук,
1 заслужений учитель України, 62 мають вищу
категорію, 20 викладачівDметодистів.

Коледж Східноукраїнського національного універ
ситету імені Володимира Даля є одним із найпрес
тижніших та найдавніших навчальних закладів України.
Його славна історія сповнена величних і драматичних
сторінок, у них вписали свої долі багато випускників
коледжу, спеціалістів.
Навчальний заклад було створено у травні 2000 року
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
внаслідок об'єднання Луганського машинобудівного
коледжу і Луганського промисловоекономічного
технікуму.
Машинобудівний коледж розпочав свою діяльність
ще в жовтні 1920 року як Луганська індустріальна
технічна профшкола. Школу було створено внаслідок
реорганізації колишнього Луганського ремісничого
училища, в будівлі якого вона спочатку й розташовува
лася (вул. Юного Спартака, приміщення колишньої
гімназії — нинішня вул. В. Даля).
1922 рік ознаменований першим випуском
кваліфікованих робітників, яких було всього 9 осіб.
А у травні 1923 року Луганська профшкола налічувала
вже 119 учнів.
Молодій країні були потрібні кваліфіковані робіт
ничі кадри. Саме тому в 1926 році Луганську індуст
ріальну технічну профшколу перевели на трирічний
курс навчання. Після закінчення школи її випускникам
присвоювали звання техніка другого розряду. У 1929
році Ухвалою Народного Комісаріату Освіти всі проф
техшколи країни переводяться на чотирирічний курс
навчання.
На підставі Ухвали Ради Народних Комісарів УРСР
від 23 березня 1930 року «Про реалізацію ухвали ЦВК
і СНК СРСР від 11 жовтня 1929 року «Про уніфікацію
системи індустріальнотехнічної освіти» Луганську
чотирирічну профтехшколу перейменовують на
Луганський індустріальний технікум. 23 липня 1930
року Ухвалою ЦВК і СНК СРСР на базі механічного
відділення Луганського індустріального технікуму

створюють Луганський машинобудівний технікум
(з вечірнім відділенням), який готував фахівців із двох
спеціальностей: «Паровозобудування» і «Холодна
обробка металів різанням» переважно для паровозо
будівного заводу. Відкриття вечірнього відділення дало
можливість робітникам заводів, які не мали середньої
технічної освіти, підвищувати рівень кваліфікації та
освіти. Викладацький склад технікуму докладав усіх
зусиль для підготовки висококваліфікованих кадрів
народного господарства. У 1936 році було побудовано
нову чудову споруду технікуму — триповерховий нав
чальний корпус на вулиці Фрунзе, 112. Викладачі,
співробітники технікуму за участю паровозобудівного
заводу імені Жовтневої революції доклали максимум
зусиль, щоб у короткий термін обладнати кабінети та
лабораторії наочним і навчальним приладдям, апарату
рою, стендами. Авторитет технікуму на той час визнача
ли — Абрам Рафаїлович Карлін, (директор 1939–1941),
Юхим Пилипович Клименко, заступник директора
з навчальновиховної роботи, викладачі Д.О. Дубінін,
П.С. Попов, Є.О. Гандшмідт та інші.
На початку Великої Вітчизняної війни навчальний
заклад евакуюють у м. Чкалов, де з 1 вересня 1942 р.
технікум відновлює свою роботу. Згодом його перево
дять до м. Коломна, а в червні 1943 р. навчальний зак
лад повертається до Ворошиловграда і восени цього ж
року розпочинає заняття. На перший курс зараховують
215 учнів. У цей час реконструюють будівлю технікуму
тому вводяться обов'язкові години праці на будівництві
для студентів і викладачів — по три години щоденно
у вільний від навчального процесу час. Навчання сту
дентів здійснюється за спеціальностями «Ливарне ви
робництво», «Паровозобудування», «Холодна обробка
металів», «Обробка металів різанням».
1944 рік ознаменований першим після евакуації
випуском техніківтехнологів. Наказом Всесоюзного
комітету у справах вищої школи при Раднаркомі СРСР
від 8 липня 1944 року технікум був переданий
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економічної діяль
ності».
У різні часи нав
чальний заклад очо
лювали висококва
ліфіковані фахівці і
просто шановані лю
ди. З початку Великої
Вітчизняної війни ди
ректором технікуму
був Микола Леонідо
вич КондоМихайлов,
який обіймав цю по
саду до 1966 року. Уп
родовж 1966–1970 рр.
на посаді директора
перебував Семен Лог
винович Іванов. Про
Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Традиційні зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни
тягом 1970–1983 рр. —
у відомство Міністерства транспортного машинобуду
Костянтин Олександрович Смирнов, з 1983 р.
вання.
до 1997 р. — Михайло Петрович Йонга, до 2000 р. —
Життя вирує, кличе до нових звершень, набирає
Олександр Іванович Стрекозов.
обертів. Справжній розквіт технікуму розпочався із 60х
За 80 років свого існування навчальний заклад
років. Значно змінилася матеріальна база технікуму,
підготував понад 40 тис. спеціалістів для потреб народ
вступили в експлуатацію слюсарна, механічна, ливарна
ного господарства країни. Багато його випускників пра
майстерні.
цюють на машинобудівних підприємствах Луганська,
70ті роки позначені розвитком технічного прогресу
області, України.
в усіх сферах людської життєдіяльності. Система освіти
Не меншої уваги заслуговує історія промислово
теж потребує впровадження у навчальний процес
економічного технікуму, який був створений у 1962 році
технічних засобів. Тому в технікумі відкривають курси
за розпорядженням Ради Міністрів України. Через три
спеціальної підготовки за програмою радіотелефоністів, роки його перевели до системи Мінвуглепрому СРСР,
обладнують кабінети технічних засобів із метою поси
а в 1991 р. — до системи Мінвузу України.
лення кінофікації навчального процесу включають до
Із метою виходу навчального закладу на вищий
робочих планів кіноуроки, на допомогу викладачам
рівень і на виконання Постанови Кабінету Міністрів
і студентам діє фотогурток.
України від 8 травня 1993 року технікум увійшов до
У 80–90 роках ХХ століття удосконалюється
структури Східноукраїнського університету.
і зміцнюється матеріальнотехнічна база технікуму,
Цей навчальний заклад здійснював підготовку
поліпшується якість викладання в ньому дисциплін за
молодших спеціалістів за сімома спеціальностями
гальноосвітнього та спеціального курсу. З цією метою
чотирьох напрямків: економіка і підприємництво,
до роботи в навчальному закладі залучалися кращі
комп'ютерні науки, гірництво, комп'ютерна інженерія.
виробничники заводу імені Жовтневої революції, які
Упродовж 1962–2000 рр. технікум очолювали: Борис
стали на довгі роки добрими товаришами студентів
Григорович Шевченко, Микола Тимофійович Миро
технікуму, а підприємство охоче приймало на роботу
ненко, а з травня 1998 року — Олександр Олександро
молодих фахівців. Особливо хочеться відзначити
вич Кіяшко.
наявність у технікумі ливарної майстерні, по суті —
За 48 років у ньому підготовлено понад 15 тис.
ливарного мініцеху. Небагато навчальних закладів
спеціалістів.
даного профілю в країні могли похвалитися таким
досягненням!
Першим директором Коледжу Східноукраїнського
У 1990 році технікум в складі інших семи навчальних національного університету імені Володимира Даля
закладів Міністерства важкої загальної електротехніки
став Олександр Олександрович Кіяшко.
і транспортного машинобудування СРСР було реорга
У 2003 році на цю посаду обрали Наталію Іванівну
нізовано в машинобудівний коледж, який у травні
Лисенко.
1993 р. увійшов до складу Східноукраїнського держав
І керівник коледжу, і його колеги — фахівці вищої
ного університету.
категорії, особистості високої моралі, люди, які мають
У 1999–2000 навчальному році коледж здійснює
свої уподобання, захоплення, хобі.
підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями:
Наталія Іванівна Лисенко — викладач вищої кате
«Діловодство», «Обробка матеріалів на верстатах і авто
горії, викладачметодист, за кваліфікацією — вчитель
матичних лініях», «Монтаж і експлуатація електроустат російської мови і літератури середньої школи, політо
кування підприємств і цивільних споруд», а також бака лог, викладач соціальнополітичних дисциплін у вищих
лаврів зі спеціальності «Менеджмент зовнішньо
і середніх навчальних закладах, відмінник освіти
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Заняття у лабораторії загальної електротехніки та ТОЕ

сУ

у житті й професійних справах керується принципом
«Виконай справу так, щоб після тебе не слід було пере
робляти». За вдосконалення матеріальнотехнічної бази
коледжу та плідну працю нагороджений грамотами
Виконавчого комітету Луганської міської ради,
Управління освіти і науки Луганської обласної держав
ної адміністрації.
Коледж свято шанує традиції машинобудівного
і промисловоекономічного технікумів та примножує
їх славу.
Викладачі коледжу послідовно наповнюють нав
чальновиховний процес особливим змістом, вихову
ють у студентах активність та самостійність, потяг до
самовдосконалення.
Провідні викладачі коледжу використовують на
заняттях ділові й рольові ігри, ситуаційне та імітаційне
навчання, беруть участь в освітянських виставках.
На ХІІ Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Ук
раїні–2009» навчальний заклад нагороджено дипломом
за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні
національної системи освіти. Кожного року викладачі
коледжу беруть участь у традиційній Міжнародній кон
ференції «Університет і регіон». Студенти коледжу —
переможці обласного етапу Міжнародного конкурсу
знавців української мови імені Петра Яцика. У 2009
році вони посіли ІІІ місце в обласному етапі XI Все
українського конкурсу бізнеспланів підприємницької
діяльності серед молоді в номінації «Виробництво, сфе
ра послуг і торгівля». Цікавими є наукові роботи наших
викладачів і студентів у сфері туризму, представлені на
І Міжнародній науковопрактичній конференції «Пер
спективи розвитку туризму та сфери послуг на міжна
родному та національному рівнях». Викладачі коледжу
уклали чимало електронних підручників. Довідку
сертифікат про реєстрацію навчальнометодичного
комплексу дистанційного курсу мають В.А. Войченко,
Л.М. Гутаревич, Л.П. Антонюк, К.Р. Бадалян, І.М. Че
репахіна, Г.С. Федорова, О.Г. Батлук, О.Є. Ферапонто
ва, Т.П. Пеплова, С.А. Сердюк, О.М. Старченко,
Л.В. Кулікова, В.І. Фокіна, О.В. Сікілінда.
Як відомо, без добре організованої виховної роботи
навчальний процес стає елементарним механізмом пе
редачі інформації з одного джерела до іншого. І лише
в гармонійному поєднанні цих важливих чинників нав
чання є бажаним та ефективним, приносить справжнє
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України, має почесне звання «Заслужений працівник
освіти України», голова Луганської обласної ради ди
ректорів вишів І–ІІ рівнів акредитації. За сумлінну пра
цю, плідну науковопедагогічні діяльність її неоднора
зово нагороджували грамотами Міністерства освіти і
науки України. За особистий внесок у розвиток освіти
області Наталія Іванівна відзначалася грамотами
Луганської міської ради та Луганської міської державної
адміністрації, за внесок у розвиток руху студентських
загонів — дирекцією КЗ «Луганський міський центр
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» та ін.
Олександр Іванович Стрекозов нині заступник
директора з навчальної роботи, має шість друкованих
праць та стільки ж авторських свідоцтв СРСР, що
засвідчують винаходи. Він — відмінник освіти України,
винахідник СРСР.
Заступник директора коледжу з навчальнометодич
ної роботи Галина Вікторівна Можаєва — викладач
вищої категорії, викладачметодист, відмінник освіти
України, учитель року — 1991, член телевізійної коман
ди КВК вищої ліги, донор.
Заступник директора коледжу з виховної роботи
Тетяна Іванівна Глінченко — інженерпедагог, викладач
вищої категорії, викладачметодист. За бездоганну,
сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку високо
кваліфікованих спеціалістів, виховання молоді нагород
жена грамотами Управління освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації, Виконавчим коміте
том Луганської міської ради. У своїй роботі дотримуєть
ся принципів лояльності, прозорості, доброзичливості
та взаємоповаги.
Сергій Михайлович Вікторов — заступник директо
ра з навчальновиробничої роботи, за плечима в нього
життєвий і виробничий досвід: був свого часу старшим
інженером дирекції з капітального будівництва вироб
ничого об'єднання «Ворошиловградвугілля» і гірничим
майстром Луганського шахтопрохідного управління.
Працював під землею, але понад усе любить роботу на
поверхні, а ще він — бджоляр. За вагомий внесок
у підготовку висококваліфікованих спеціалістів наго
роджений грамотами Управління освіти і науки Луган
ської обласної державної адміністрації.
Олексій Леонідович Босенко — заступник директо
ра коледжу з адміністративногосподарської роботи —

Лабораторія приводів металообробного обладнання та
промислових роботів
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задоволення і педагогам, і вихованцям. У коледжі стали
традиційними тематичні виховні години, тижні цикло
вих комісій, олімпіади, конференції, заходи «Алло! Ми
шукаємо таланти!», День матері, Свято автомобіліста й
дорожника, вечори вшанування на честь Дня перемоги.
Особливо пишається коледж діяльністю студентських
загонів: волонтерського «Співдружність», сільськогос
подарського «ТРанзИт999». Луганський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2009 р. на
городив «Співдружність» за доброчинність, чуйне став
лення до людей та з нагоди Міжнародного дня волонте
ра грамотою, у 2004 р. — дипломом за активну участь
в обласному фестивалі «Поспішайте робити добро»,
у 2005 р. загін відзначено грамотою Обласної організації
товариства Червоного Хреста за пропаганду здорового
способу життя серед молоді. Молодіжний загін «ТРан
зИт999» є неодноразовим переможцем у змаганнях
різних рівнів, про що яскраво свідчать його нагороди.
Ось перелік лише деяких: грамота Управління у справах
молоді та спорту Луганської обласної державної
адміністрації за ІІ місце у фестивалі молодіжних трудо
вих загонів «Ми працею славимо тебе, Луганщино!»
(2005 р.), подяка державного сільськогосподарського
підприємства «Агропромкомбінат «Виноградний»
(2006), диплом Міловської районної державної
адміністрації (2006), вимпел Управління у справах
молоді та спорту Луганської обласної державної адмі
ністрації (2008), грамота Луганського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (2009), дип
лом Управління у справах молоді і спорту Луганської
обласної державної адміністрації (2009) та ін.
Коледж пишається багатьма своїми випускниками.
І небезпідставно!
Олександр Леонідович Голубенко — ректор Східно
українського національного університету імені Володи
мира Даля, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України у галузі науки і
техніки за 2004 рік, членкореспондент Академії педа
гогічних наук України, доктор технічних наук, профе
сор кафедри залізничного транспорту, академік Міжна
родної інженерної академії (випускник машинобудівно
го технікуму).
Валентина Григорівна Ткаченко — ректор Луганського
національного аграрного університету, науковець у галузі
аграрної економіки, членкореспондент Української
академії аграрних наук (2007), доктор економічних наук
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(1996), заслужений працівник освіти України (випуск
ниця промисловоекономічного технікуму).
Віктор Миколайович Тихонов — голова Луганської
обласної ради 1998–2006 років, народний депутат
України, президент Української асоціації місцевих
та регіональних рад, президент благодійного фонду
«Благовіст» (випускник машинобудівного технікуму).
Георгій Семенович Петров — голова Луганського
міського виконавчого комітету 1965–1984 років, почес
ний громадянин міста Луганська (випускник машино
будівного технікуму).
Анатолій Дмитрович Драголюнцев — Герой Соціаліс
тичної Праці, депутат Верховної Ради України 1998–
2002 років (випускник машинобудівного технікуму).
Владислав Васильович Пустогаров — майстер спорту
СРСР з баскетболу, заслужений тренер України, суддя
національної категорії, чемпіон України 1970 року,
бронзовий призер спартакіади України 1972 року,
лектор з основ баскетболу в Єгипті, Тунісі, ШріЛанці
(випускник машинобудівного технікуму).
Ніна Олександрівна Каганова (Чернишова) —
голова Луганської обласної профспілкової організації
працівників споживчої кооперації (випускниця
промисловоекономічного технікуму).
Видатними спортсменами стали: Володимир
Халецький — майстер спорту СРСР міжнародного
класу з волейболу; Валерій Слєпцов — майстер спорту
міжнародного класу з волейболу, заслужений тренер
України; Ольга Бондаренко — майстер спорту України
з легкої атлетики, срібний призер чемпіонату СРСР зі
стрибків у висоту; Сергій Рисенко — майстер спорту
України з маутенбайку, учасник ХХІІІ Олімпійських
ігор у Сіднеї; Раїса Бєлая — майстер спорту міжнарод
ного класу СРСР із волейболу; Юрій Смєлов — дво
кратний чемпіон Європи серед юнаків, двократний
чемпіон України, переможець багатьох міжнародних
змагань; Сергій Мазуро — чемпіон світу з легкої атле
тики серед спортсменів з вадами слуху, переможець
Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», майстер
спорту міжнародного класу, призер Кубку України
пам'яті В'ячеслава Скоморохова.
Студенти коледжу у співпраці з викладачами мають
широкі можливості для реалізації своїх уподобань,
здібностей і талантів. Перші навички науковопошуко
вої діяльності обдарована молодь набуває у студентсь
ких наукових товариствах. Гордістю коледжу є пере
можці конкурсів та олімпіад: Євген Погорєлов, Олена
Котова, Павло Розумний, Анатолій Гетьманов, Ганна
Семенова, Ольга Волкова, Дар’я Серебрянська.
Серед студентів є іменні стипендіати: Ольга Вели
коцька, Ольга Волкова, Ірина Лошакова, Андрій Наза
ренко, Катерина Глазова, Віталій Чумаченко, Анастасія
Лабецька, Юрій Голуб, Андрій Шишов, Ганна Черни
шова — стипендія фонду «Благовіст»; Інна Кривоносо
ва, Тетяна Сухаревська — стипендія Верховної Ради Ук
раїни; Максим Виговський, Віра Шрамко, Артем Гри
шин — стипендія обласної ради; Олексій Харченко,
Ольга Шевченко, В’ячеслав Гарнагін, Денис Дуленко,
Юлія Фоміна, Євген Борисовський, Роман Колосов —
стипендія Президента України.
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Вікторівна Бєлікова. Вона — керівник дослідницької
роботи студентів, курсових проектів.
Викладачі комісії механічних дисциплін під керів
ництвом Григорія Миколайовича Чепенка — спрямову
ють студентів на практичнонаочні заняття, використо
вують новітні технології. Значне досягнення комісії —
плідна співпраця із підприємствами міста з метою про
ходження студентами різних видів практики.
Історія створення комісії програмування і комп'ютерD
них дисциплін (керівник — Антоніна Олексіївна Латко
ва) сягає 1967 року . На той час її лабораторії були осна
щені клавішними і перфораційни
ми обчислювальними машинами,
а з ЕОМ була лише одна машина —
«Сетунь». Нині комісію очолює
Світлана Анатоліївна Сердюк.
А парк сучасних ЕОМ нараховує
96 машин.
Сьогодні коледж — це сучас
ний навчальний заклад І рівня
акредитації, де працюють 290 вик
ладачів та співробітників, на чоти
рьох денних та заочному відділен
нях навчається 1500 студентів,
опановуючи 14 спеціальностей.
Коледж є багатопрофільним закладом, який один
з небагатьох в Україні готує фахівців у галузі прик
ладної статистики, видавничої справи та редагування,
прикладної математики.
Наказом Міністерством освіти і науки України від
04.04.2007 р. за № 276 Коледж Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля
затверджений обласним базовим навчальним закладом
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Луганської області.
І хай на довгі роки Коледж залишається
Колективом,
Об'єднаним,
Любов'ю,
Ентузіазмом,
Добром,
Життєлюбством!
З нагоди 90Dріччя навчального закладу наші найкращі
вітання всім, хто був причетний до створення коледжу,
його випускникам, студентам і викладачам із надією і впевD
неністю у завтрашньому дні нашої незалежної України.
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Із метою підвищення науковометодичного рівня
навчальновиховного процесу, узагальнення та поши
рення передового досвіду, удосконалення рівня нав
чальновиховної роботи й інтеграції у науковопеда
гогічний процес університету в коледжі створені пред
метні циклові комісії.
Комісія суспільних дисциплін. У різні роки історії
технікумуколеджу її очолювали: Любов Степанівна
Хиврич, Марина Михайлівна Корнюшина, Надія Се
менівна Овчаренко, Зінаїда Григорівна Лугова, Олек
сандр Омелянович Левченко, нині — Надія Миколаївна
Ременюк. У своїй діяльності комісія сповідує педа
гогічне кредо: «Учитель! Виховай учня, щоб було в кого
вчитися». У цьому напрямку вибудовується навчальна
та виховна робота. Її заходи спрямовані на формування
у студентів патріотичних почуттів, поваги до державної
символіки, героїчних та знаменних подій в історії
українського народу, а також — на розвиток правової
орієнтації.
Комісія гуманітарних дисциплін. Спочатку її очолювали
Микола Маркович Литвинов, Людмила Марківна Сос
нова. Нині — Тамара Леонідівна Закорчевна. Комісія
працює в напрямку загальноосвітньої підготовки
студентів із різних спеціальностей, фахової підготовки
молодших фахівців спеціальностей «Діловодство»,
«Видавнича справа та редагування».
Із 1967 року комісія еко
номічних дисциплін працювала
під керівництвом Римми Ми
хайлівни Сперанської.
На нинішньому етапі комісію
очолює Каріне Рафіківна Бада
лян. Викладачі готують молод
ших спеціалістів за спеціаль
ностями «Фінанси та кредит»,
«Прикладна статистика», «Еко
номіка підприємства», «Бухгал
терський облік». Випускники
Наші нагороди
економічного відділення пра
цюють у податкових
інспекціях, фінансових органах міста й області, каз
начействі, на підприємствах, фірмах різних форм
власності.
Комісія природничоDматематичних дисциплін. Її очо
лює Олена Євгенівна Ферапонтова. До складу комісії
входять викладачі математики, біології, хімії, географії,
екології, психології. Викладачі здійснюють навчання
студентів усіх спеціальностей, закладаючи науково
теоретичну основу професійних знань.
Комісія фізичного виховання та допризовної підготовки
на чолі з Миколою Георгійовичем Мелешком прова
дить навчальновиховний процес під гаслом «Перший
у спорті — перший у навчанні — перший на робочому
місці». Викладачі прищеплюють своїм вихованцям пра
целюбність, наполегливість у досягненні поставленої
мети, дух змагань. Коледж — неодноразовий перемо
жець обласної спартакіади студентів вузів
І–ІІ рівнів акредитації.
Комісію електромеханічних дисциплін очолює викла
дач вищої категорії, відмінник освіти України Валентина
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