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У 1924 - 1925 навчальному році з ініціативи академіка                                   

Л.В. Писаржевського - засновника електронної теорії хімії, в м. 

Катеринославі була організована хіміко – технічна профшкола  для 

підготовки середнього і молодшого технічного персоналу для 

коксобензольної промисловості в Україні. 

В 1929 році хімічна профшкола була реорганізована в чотирирічну 

профшколу. Кінець лютого 1930р. – початок березня 1930 р. є  часом 

реорганізації хімічної профтехшколи в коксохімічний технікум з 

підготовкою фахівців по 3х спеціальностях. 

Навчальний заклад зростав, розбудовувався, примножив свої традиції. 

У 1960 р. – Дніпропетровський коксохімічний технікум 

перейменований У Дніпропетровський хіміко – механічний технікум. 

Відкрито 5 спеціальностей для підготовки фахівців. 

У 1991 році наказом Міністерства  хімічної і нафтогазопереробної 
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промисловості бувшого СРСР від 17.04.1991 № 188 технікум було  

перетворений  в Дніпропетровський політехнічний коледж, який здійснював 

підготовку фахівців за 6 спеціальностями. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.02.2017 №214 

Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський політехнічний 

коледж» перейменовано у Дніпровський політехнічний коледж. 

На сьогодні Дніпровський політехнічний коледж має статус вищого 

навчального закладу І рівня акредитації. Коледж є суб’єктом освітньої 

діяльності, яка здійснюється з метою задоволення потреб особи, суспільства і 

держави.  

Керівництво Дніпровським політехнічним коледжем здійснює            

Касьян Станіслав Станіславович, 1955 року народження, освіти вища, 

закінчив Дніпропетровський державний університет в 1982 році за 

спеціальністю «Історія. Викладач історії та суспільствознавства». Працює в 

коледжі з 1982 року, на посаді директора – з 1997 року. Нагороди:  

- подяка міського голови м. Дніпропетровська  (2000р.); 

- грамота управління освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації (2005р.); 

- подяка міського голови м. Дніпропетровська (2006р.); 

- подяка управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради 

(2010р.); 

- почесна грамота Міністерства освіти і науки України ; 

- відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти 

України» (2000р.); 

- відзнака Міністерства освіти і науки України «А.С. Макаренко» 

(2010р.); 

- подяка Прем’єр-Міністра України (2016р.).  

Рівень професійної підготовки та педагогічна майстерність викладачів 

надали можливість коледжу своєчасно реагувати на зміни, що відбувалися в 

промисловості, економіці та задовольняти сучасні потреби у спеціалістах 



шляхом введення нових напрямів підготовки та спеціальностей. Так у 1993 

році були відкриті спеціальності «Організація виробництва», «Прикладна 

екологія», у 2014 році – спеціальності «Обслуговування програмних систем і 

комплексів» і «Біохімічне виробництво». 

Дніпровський політехнічний коледж включено до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України.  

Станом на 01.09.2018р. в Дніпровському політехнічному коледжі 

навчається 652 студента. 

Основними структурними підрозділами навчального закладу є: 

– 3 денних відділення: електромеханічне,  хіміко-екологічне та новітніх 

технологій, які об’єднують навчальні групи з кількох спеціальностей; 

– 9 предметних комісій, що проводять  навчально-виховну  та методичну 

діяльність; 

–бібліотека; 

–методичний кабінет; 

–обчислювальні центри; 

–навчально-виробничі майстерні. 

Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до положень, 

які  розроблено згідно з чинним законодавством. 

Навчально-виховний процес у коледжі для циклу загальноосвітніх 

предметів забезпечують 35 викладачів, серед яких  викладачів вищої 

категорії – 17 осіб (48,6%), з яких викладачів-методистів – 6 осіб (17,1%). 

Кваліфікація та фахова освіта викладачів відповідають сучасним вимогам. 

У коледжі постійно працює атестаційна комісія. Матеріали атестації 

зберігаються в особових справах викладачів. Вищу та першу кваліфікаційні 

категорії мають 24 викладача, що становить 68,5% від загальної кількості, 

другу кваліфікаційну категорію мають 6 викладачів (17,1%), звання 

«викладач-методист» мають 6 викладачів (17,1%).  Кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» мають 5 викладачів, що становить 14,2%. 

У відповідності з планом підвищення кваліфікації всі педагогічні 



працівники кожні 5 років підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування 

на виробництві, відповідних кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації, на курсах підвищення кваліфікації в Комунальному 

закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» 

Ліцензійний обсяг студентів – 450 осіб. 

За ініціативою коледжу у 1995 році було створено і успішно працює 

Дніпровське міське методичне об’єднання викладачів хімічних дисциплін та 

обласне методичне об’єднання викладачів екологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ 

р.а. Діяльність цих об’єднань має метою обмін передовим педагогічним 

досвідом та інноваційними технологіями навчання за всіма складовими 

навчальної і виховної роботи. 

Формами роботи методичних об’єднань є проведення у коледжі 

міських та обласних олімпіад з хімії та екології, відкритих занять з дисциплін 

хімічного  та екологічного циклів, науково-практичних конференцій: 

«Екологія і педагогіка», «Екологія і майбутнє», «Інноваційні технології 

вивчення дисциплін хімічного та екологічного циклу», «Екологія. Хімія. 

Освіта.».  

Матеріально-технічна база відповідає навчальним планам і програмам. 

Навчальні приміщення коледжу загальною площею 14691,2 м2:        

- приміщення для занять студентів та педагогічних працівників площею 

5378,73 м2; 

- навчально-виробничі майстерні площею 134,1 м2; 

- спортивна зала площею 666,1 м2; 

- гуртожиток площею 5113,7 м2. 

У навчально-лабораторних корпусах коледжу обладнано 75 навчальних 

кабінетів та лабораторій, 1 майстерня, які відповідають вимогам навчальних 

планів і програм. Усі кабінети та лабораторії мають змістовне методичне 

забезпечення, оснащені наочними посібниками, нормативно-довідковими та 

інструктивними матеріалами для проведення лабораторних та практичних 



робіт, сучасною комп’ютерною технікою. Проведена паспортизація кабінетів 

і лабораторій. 

У всій навчальних корпусах та кабінетах функціонує Wi-Fi зона. 

Основний бібліотечний фонд станом на 01.09.2018 року становить: 

51684 примірники. З них: художня література – 8714; навчальна література – 

32378, галузева - 10592. Середня кількість відвідувань читачами бібліотеки за 

рік – 12800; книговидач - 42600. 

Рівень забезпеченості студентів підручниками станом на 01.09.2017 р. 

для загальноосвітньої підготовки складає: 

10 клас: географія – 100%, українська мова – 40%, українська література – 

100%, фізика – 90%, біологія – 50%, зарубіжна література – 20%, математика 

– 50%, хімія – 50%, інформатика – 10%, історія України – 20%, всесвітня 

історія – 60%, англійська мова – 70%. 

11клас: біологія - 30%, геометрія -20%, українська мова - 10%, фізика -

50%, зарубіжна література - 40%, математика – 100%, хімія – 50%, 

інформатика – 10%, історія України – 10%, всесвітня історія – 30%, 

англійська мова – 20%. 

Відсутність друкованих сучасних підручників із загальноосвітніх 

предметів компенсується за допомогою іnternet ресурсу 

http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli та через МБА (міжбібліотечний 

абонемент) ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. Певні 

навчальні посібники загальноосвітніх дисциплін є в електронному вигляді, 

що також дає змогу студентам їх використовувати.  

Щорічно здійснюється передплата періодичних видань: «Офіційний 

вісник України» на CD, «Безпека життєдіяльності», «Бюджетна бухгалтерія», 

«Казна України», «Освіта України», «Праця і зарплата» тощо. З січня 2017 

року бібліотека коледжу передплатила додатково ще «Хімія», «Біологія», 

«Український історичний журнал», «Виховна робота в школі», «Вивчаємо 

українську мову та літературу», «Все для вчителя». 
У бібліотеці існують алфавітний та систематичний каталоги, ведеться  
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