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КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Історія технікуму розпочалась в 1967 році, коли в молодому селищі на
Дніпрі, яке в 1961 році стало ударною комсомольською будовою, була
відкрита вечірня філія Криворізького технікуму рудникової автоматики.

На той час очолив заклад Бонь Іван Васильович. Згідно з наказом
Міністерства чорної металургії УРСР від 06.06.1967 року за № 213 створено
Кременчуцький гірничий технікум.
1968 рік став знаменним в житті навчального закладу. Були прийняті
перші студенти за денною формою навчання на спеціальності «Промислове і
цивільне будівництво», «Гірнича електротехніка», «Збагачення руд». Перша
педагогічна рада відбулась 24 серпня 1968 року на якій були присутні 24
викладачі. Очолив колектив Кременчуцького гірничого технікуму Василь
Никанорович Булло.
Росло місто, виростали молоді деревця посаджені першими
будівельниками, зводились корпуси одного з найбільших гірничо-рудникових
підприємств України Полтавського гірничо-збагачувального комбінату,
зводились і корпуси технікуму.
В 1970-1971 роках був побудований навчальний 3-поверховий корпус з
актовим і спортивними залами, навчально-виробничими майстернями. В цей
же час зданий в експлуатацію студентський гуртожиток на 515 місць, а в 1974
році – другий студентський гуртожиток на 450 місць. Значний внесок в розвиток

матеріально-технічної бази внесли директори технікуму Булло Василь
Никанорович , Черкасов В’ячеслав Андрійович.
В 1976 році розпочато, а в 1984 році закінчено будівництво
дев’ятиповерхового навчально-лабораторного та адміністративного корпусу.
Побудовано також господарсько-побутовий корпус, в якому розміщені:
спортивні зали, актовий зал, будинок культури, бібліотека з книгосховищем на
99500 книг, читальний зал.
Комсомольський політехнічний технікум - це єдиний вищий навчальний
заклад І рівня акредитації в місті, покликаний задовольняти потреби в
молодших спеціалістах відповідного профілю як базових підприємств, так і
регіону в цілому. Базове підприємство технікуму - ВАТ «Полтавський гірничозбагачу кальний комбінат». Між комбінатом та навчальним закладом існує
тісний взаємозв'язок. Студенти проходять виробничу практику у структурних
підрозділах комбінату, випускники поповнюють лави працівників.
Головне
завдання
технікуму
забезпечення
професійної
загальноосвітньої та загальнокультурної підготовки спеціалістів на основі
міцного зв'язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів на
навчально-виробничій базі з залученням їх безпосередньо до виробничого
процесу. Технікум готує молодших спеціалістів денної форми навчання за
спеціальностями:
- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
- «Обслуговування І ремонт обладнання металургійних підприємств»;
- «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного устаткування і
автоматичних пристроїв»
- «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
- «Технологія відкритої розробки корисних копалин»;
- «Агломераційне виробництво»;
- «Економіка підприємства»;
та заочної форми навчання за спеціальностями:
-«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
- «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного устаткування і
автоматичних пристроїв»;
- «Економіка підприємства»;
- «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
Технікум стабільно здійснює підготовку спеціалістів. За цей період
підготовлено біля 15 000 фахівці. Більше 620 осіб отримали диплом молодшого
спеціаліста з відзнакою. Більше трьох тисяч спеціалістів-випускників технікуму
працюють на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».
Значна частина випускників технікуму на даний час в ньому працюють:
Кубанова Л.В. – викладачем, Нижник М.М. – майстром виробничого навчання,
Істомін О.О. – викладачем, Пікуль О.П. – завідуючою господарською частиною
та інші.
Навчальний процес забезпечує педагогічний колектив, у складі якого 30
викладачів з вищою категорією, з них п`ять - мають звання «Викладач-

методист» та вісім - «Старший викладач»; 17 - першу категорію, що відповідає
нормативам щодо якісного складу педагогічного персоналу вищих навчальних
закладів І рівня акредитації.
Більше 20 років педагогічний колектив очолює фахівець своєї справи,
відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач методист Каплун
Іван Павлович.
Велику роботу щодо створення матеріально-технічної бази і розвитку
технікуму, виховання молодших спеціалістів проводять викладачі з
багаторічним стажем та вищою кваліфікаційною категорією: Виноградова В.Ф.,
Ніжніченко Т.В., Старченко Д.В., Перекопський В.Ф., Мавратій І.Ф., Лисиченко
П.Д., та інші.
У технікумі створено і працює вісім циклових комісій та методоб'єднання
наставників груп:
1. Суспільно-гуманітарних дисциплін.
2. Природничо-математичних дисциплін.
3. Комісія фізвиховання та ДПЮ.
4. Механіко-металургійних дисциплін.
5. Економічних дисциплін
6. Автомобільних дисциплін.
7. Будівельних дисциплін.
8. Електромеханічних дисциплін.
30 років в технікумі працює музей. Експонати, зібрані в музеї,
розповідають про історію міста, сіл, що прилягають до сучасного міста
Комсомольська.
Особливе місце в експозиції музею відведено історії технікуму,
увіковіченню пам’яті українського Ціолковського - Ю.В. Кондратюка, воїнівінтернаціоналістів: О.Ложка, М. Петренка, І.Федюри, які загинули в Афганістані.
Спортивна база технікуму включає в себе: 36 х 18м та 24 х 12м,
спеціалізований борівський зал з двома стаціонарними кімнатами,
тренажерний зал, тренажерний зал 14 х 8м, стрілецький тир з вогневою зоною
50м на 10 стрілецьким місць, пістолетний та пневматичний тир, футбольне
поле, гімнастичне містечко.
Вихованці технікуму Олександр Логвиненко та Дмитро Саблін – майстри
спорту міжнародного класу з веслування, чемпіони Європи, світу, учасники
Олімпійських ігор і майстри спорту. Прокопенко Євген, Горбань Максим –
призери першості України з кульової стрільби, Григоренко Владислав – майстер
спорту міжнародного класу з кульової стрільби, чемпіон Європи.
Команда технікуму бере участь в спартакіаді Полтавської області серед
вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.
Осередком організації культурного, змістовного дозвілля став у технікумі
Будинок культури. В ньому проводяться різні заходи: диспути і концерти,
тематичні вечори і КВК. Традиційними стали День Знань, новорічні шоу, День
технікуму, День студента, свято вручення дипломів, День відчинених дверей.

Керують
студентськими
колективами
майстри
своєї
справи
Бурдуковський В.М. та Лупало М.В.
У Комсомольському політехнічному технікумі працює тренінг-клас, згідно з
Програмою Міністерства освіти і науки України та ООН «Сприяння просвітницькій
роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».
Тематика цих тренінгів: «Твоє життя - твій вибір», «Спілкуємося та діємо»,
«Прояви турботу та обачність», «Знаємо та реалізуємо свої права».
За відмінне і добре навчання, особливі успіхи у вивченні навчальних
дисциплін та активну участь у громадському житті технікуму студенти отримують
стипендію, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України. Випускники
одержують кваліфікацію економіста, механіка автомобільного транспорту,
гірничого електромеханіка, будівельника, механіка, техніка-металурга, гірничого
техніка.
Вони працюють у підприємствах торгівлі та сфері послуг, банківських установах, автомобільних, будівельних та металургійних підприємствах.
Випускники окремих спеціальностей забезпечуються роботою на базовому
підприємстві ВАТ «ПГЗК», отримують направлення у вищі навчальні заклади III-IV
рівнів акредитації на ІІ-ІІІ курси. Технікум має договори з Харківською академією
комунального
господарства,
Полтавським
технічним
університетом,
Національним гірничим університетом (м. Дніпропетровськ), Українська
інженерно-педагогічна академія (м. Харків), які приймають студентів
навчального закладу поза конкурсом.
На сучасному етапі головне завдання технікуму – випуск
висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці студентів, а також
не менш важливим є пошук шляхів подальшого підвищення ефективності
викладання, удосконалення традиційних методів навчання, впровадження
новітніх педагогічних технологій, які забезпечують належний рівень знань та
вмінь студентів.

