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Краматорський Машинобудівний 
технікум було засновано у вересні  
1937 року. Це єдиний на той час навчаль-
ний заклад в місті, який готував кадри 
для  машинобудівних спеціальностей. 
Спадкоємність поколінь, сплав досвіду і 
молодості виростили в стінах навчально-
го закладу тисячі видатних людей, у тому 
числі понад 100 докторів наук.

У числі випускників різних років були: 
Голова Ради Міністрів СРСР Рижков М.І., 
Голова Укррадпрофу Сологуб В.А. та інші 
видатні державні діячі країни, колишні 
директори: НКМЗ – Мацегора Є.О., СКМЗ 
– Білобров І.П. і Савченко В.С., а також за-
ступники директорів, начальники цехів ве-
ликих підприємств України.

У 1991 році навчальний заклад отри-
мав статус коледжу–технікуму. З 1 верес-
ня 1997 року Машинобудівний коледж 
є структурним підрозділом Донбаської 
державної машинобудівної  академії.

Сьогодні Машинобудівний коледж 
ДДМА є одним з провідних навчальних 
закладів подібного профілю в центрально-
му і східному регіонах Донецької області. 
У навчальному закладі навчаються май-
же 1000 студентів за денною та заочною 
формами навчання. Матеріально-технічна 
база коледжу складається з 36 навчальних 
кабінетів і 13 лабораторій: лабораторія 
автоматизованого проектування 
технологічних процесів і програмування 
верстатів з ЧПУ, 6 комп’ютерних аудиторій, 

майстерні, оснащені сучасним устаткуван-
ням і навчально-наочними посібниками 
для підготовки молодших фахівців  
за 11 спеціальностями.

Студенти з населених пунктів регіону 
забезпечені місцями в упорядкованому 
гуртожитку, в якому більше 200 місць. Вони 
також користуються послугами їдальні  
на 100 місць.

Згідно з навчальними планами коледж 
готує фахівців кваліфікаційного рівня «мо-
лодший спеціаліст». Нормативний термін 
навчання визначається державними 
стандартами. Учні шкіл, які вступили на 
основі базової загальної середньої освіти  
(9 класів), після закінчення коледжу разом 
з дипломом державного зразка отримують 
атестат про повну середню освіту.

Після закінчення коледжу випускники 
мають можливість продовжити навчання, 
починаючи з ІІ-ІІІ курсів денного та заочно-
го відділень у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: 
Донбаській державній машинобудівній 
академії, Харківському національному 
університеті радіоелектроніки, Харківської 
державної академії культури, Харківській 
національної академії державного госпо-
дарства імені О.М. Бекетова, Харківському 
університеті Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний 
інститут», Київському національному 
університеті культури та ін.

Звертаюся до тієї категорії 
школярів, які вже зараз турбують-
ся про своє подальше життя, до тих, 
хто навчається в 9-х та 11-х класах і 
визначається з вибором майбутньої 
професії. Дуже важливо підійти до 
цього свідомо і зважено. Для цьо-
го необхідно черпати інформацію з 
різних джерел, критично вивчати її, 
всебічно аналізувати.

Відомий на всю Україну навчаль-
ний заклад Машинобудівний коледж 
Донбаської державної машинобудівної 
академії готується відзначити свій 
80-річний ювілей.

Протягом багатьох десятиріч 
студентський колектив на чолі з 
досвідченими викладачами крокує 
нелегким, але захоплюючим шля-
хом навчання за самими різними 
спеціальностями технічного, 
економіко-гуманітарного та 
комп’ютерного напрямків до отри-
мання обраної професії. Ми завжди 
прагнемо до успіху, готуємо якісних 
фахівців, яких потребує держава.

Сподіваюся, що знайомство з на-
шим сайтом продиктовано інтересом 
до коледжу і бажанням стати його сту-
дентами. Ви на правильному шляху. На 
сайті коледжу можна ознайомитися зі 
всіма напрямами нашої діяльності та 
сформувати чітке уявлення про наш 
навчальний заклад.

Машинобудівний коледж 
Донбаської державної машинобудівної 
академії - престижний навчальний 
заклад, один з кращих в Україні. Він 
має славну історію і багаті традиції. 
Впродовж майже восьми десятків 
років педагогічний колектив здійснює 

підготовку грамотних, кваліфікованих 
фахівців, які своїми професійними до-
сягненнями приносять популярність 
і зміцнюють авторитет коледжу. 
Машинобудівний коледж ДДМА є дер-
жавним навчальним закладом. Значна 
частина студентів навчаються за раху-
нок державних коштів.

Кількість спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка молодших 
спеціалістів, зросла з трьох (у перші 
роки існування навчального закладу) 
до одинадцяти на даний час. Перелік 
їх періодично змінюється, поповнюю-
чись новими – прогресивними і пер-
спективними, залежно від потреби 
країни в фахівцях певної галузі.

Машинобудівний коледж ДДМА 
динамічно розвивається, упроваджу-

ючи новітні освітні технології і мето-
дики, формуючи потужну матеріальну 
і інформаційну базу. У навчальному 
процесі задіяні кабінети та лабораторії, 
обладнані новітньою комп’ютерною 
технікою і мультимедійними засоба-
ми. У розпорядженні студентів є все 
необхідне для розвитку своїх наукових 
нахилів, творчих здібностей і спортив-
них успіхів.

До переваг коледжу перед іншими 
навчальними закладами можна 
віднести такі: 

– допомога в підготовці для вступу 
до ВНЗ;

– можливість паралельно навча-
тися на заочному відділенні за іншою 
спеціальністю;

– можливість продовжити освіту в 
30 ВНЗ III-IV рівнів акредитації України, 
з якими укладено договори;

– працевлаштування більшості 
випускників технічних спеціальностей 
на найбільші підприємства міста: ПАТ 
НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ СКМЗ, ПАТ КЗВВ;

– надання унікальної можливості 
абітурієнтам у віці 45 років і старших 
вступити до коледжу на умовах, перед-
бачених ваучерною системою.

Повірте, знання, здобуті у нас 
в коледжі, забезпечать вам успіх у 
роботі, професійне та кар’єрне зро-
стання. Скористуйтесь можливістю 
обрати для себе цікаву спеціальність і 
стати нашими студентами.

Раджу продовжити своє знайом-
ство з нашим навчальним закладом, 
відвідавши його.

Директор МК ДДМА,  
відмінник освти України  

Олексій Миколайович Макуха

 

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
У 2017 РОЦІ 

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ:

Транспортна доступність/проїзд до навчального закладу/: 
від автовокзалу: автобус (маршрутне таксі) №9, №21, №31, №10  

або тролейбус № 6.
від залізничного вокзалу: автобус (маршрутне таксі) №3, №4, №6, №19, 

№25 до зупинки «Коледж».

Ліцензія  Міністерства освіти і науки України
Серія АЕ № 527281 від 01.10.2014 р.

Довідки можна отримати у Приймальній комісії МК ДДМА 
за адресою:

м. Краматорськ, вул. Велика Садова,99, 2-й поверх, каб.209;
ТЕЛЕФОН: (0626) 41-35-11, (099)149-30-11, 
Е-mail: college_ mkdgma@mail.ru, САЙТ: www. mkdgma.org.ua

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА МК ДДМА

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
на основі  повної загальної середньої освіти (11 класів)

♦ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
♦ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
♦ Фінанси, банківська справа та страхування
♦ Облік і оподаткування
♦ Комп’ютерні науки та інформаційні технології
♦ Інженерія програмного забезпечення
♦ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
♦ Металургія
♦ Прикладна механіка
♦ Галузеве машинобудування
♦ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ:

прийом на всі спеціальності, крім «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології», «Облік і оподаткування» здійснюється  
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

На базі 9 класів на всі спеціальності проводяться вступні екзамени:
 - українська мова ( диктант)
 - математика (письмово)
На базі 11 класів вступ здійснюється:
 - на основі сертифіката Українського центра оцінювання якості 

освіти (конкурс сертифікатів), українська мова та література, математика або 
історія України;

 - на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника (фахове випробування).

ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

Машинобудівний ко-
ледж ДДМА – лауреат 
Всеукраїнської громадської 
акції «Флагмани освіти  
і науки України» (2011 р.), 
за підсумками якої на-
вчальний заклад внесено 
до довідково-іміджового 
видання – книги «Флагмани 
освіти і науки України».

Педагогічний колектив 
коледжу нагороджений Ди-
пломом «За вагомий внесок 
у розвиток освіти і науки 
України» і символом освіти 
і науки – кришталевою  
совою.

 ФЛАГМАН 
ОСВIТИ  
I НАУКИ 

До заяви додається: 
документ про освіту ( атестат, свідоцтво, диплом) оригінал і копія, сертифікат 

Українського центру оцінювання якості освіти,  6 фотокарток розміром 3х4  
(кольорових, без білого кута), оригінал і копії: сторінок паспорта( с. 1, 2, 11), свідоцтва 
про народження, військового квитка (посвідчення про приписку до призовної 
дільниці), ідентифікаційний номер (2 копії), довідка з місця проживання ( для мешканців 
інших міст), витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи (для вступників  
на заочне відділення), свідоцтво про одруження, папка із зав`язками, 2 зошити (лінія, 
клітинка), 5 листів А-4, 3 конверти.
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

З 1 лютого розпочинають роботу 3-х місячні підготовчі 
курси з наступних предметів: українська мова, українська 
мова та література, математика, історія України, фізика 
за денною, очно-заочною та дистанційною формами  
навчання.

 Відвідуючи курси, ви підготуєтесь до проходження ЗНО 
та випускних екзаменів у школі.

Кожна людина хоче жити в 
стабільному суспільстві, мати 
професію, яка забезпечувала 
б його майбутнє. Рівень жит-
тя усіх людей визначається 
ефективністю виробництва. Пер-
шочерговим завданням перебу-
дови економіки є підвищення 
продуктивності праці, зниження 
трудомісткості та собівартості 
продукції, а також якість 
виробів. Це можливо досягти, 
впроваджуючи у виробництво 
продуктивні технологічні про-
цеси, спеціальне технологічне 
обладнання та ос-
нащення, передові 
методи організації 
праці, механізацію та 
автоматизацію вироб-
ничих процесів, мак-
симальне скорочен-
ня процесів обробки 
металів різанням за 
рахунок використан-
ня заготовок, що за 
формою та розмірами 
наближені до готових 
деталей.  

Створення та 
освоювання про-
дуктивних технологічних 
процесів в машинобудуванні 
потребує відповідної підготовки 
висококваліфікованих фахівців. 
Машинобудівний коледж ДДМА 
здійснює підготовку молодших 
спеціалістів за спеціальністю 
«Галузеве машинобудування». 

При розробці технологічних 
процесів технолог повинен 

пов’язати в одну систему різні 
складові:

- виробничі (форма і струк-
тура виробництва, обсяг випу-
ску продукції, якість виготовле-
них виробів) ;

- планово-економічні 
(продуктивність праці,  
собівартість продукції);

- технологічні (якість 
продукції, порядок виготов-
лення, вибір сучасного про-
дуктивного устаткування і 
технологічного оснащення);

- ринкові (стан ринку, 
місце підприємства в ньому, 
технологічний потенціал).

Для закріплення теоре-
тичних знань студенти прохо-

дять виробничу практику на 
підприємствах м. Краматорськ: 
ПАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ 
СКМЗ, ПАТ КЗВВ, а також на 
інших заводах нашого регіону, 
де мають можливість вивчати 
сучасні технології і працювати 
на новому високопродуктивно-
му обладнанні на базі верстатів 

з ЧПК.
Вид діяльності:
- Начальник і 

майстер виробничої 
дільниці;

- Майстер 
контрольної ділянки;

- Директор мало-
го промислового 
підприємства;

- Голова промис-
лового кооперативу;

- Технік – техно-
лог; 

- Технік з норму-
вання праці;

- Технік з 
підготовки виробництва;

- Диспетчер виробництва;
- Контролер верстатних і 

слюсарних робіт;
- Майстер в училищах і 

ліцеях за спеціальністю «Токар 
широкого профілю» та інших 
спеціальностях.

Не можна уявити сучасне життя 
без наукових відкриттів в галузі енер-
гетики. Рівень розвитку цієї галузі 
визначає стан економіки країни. 
Професійно забезпечувати стабільну 
роботу енергетичного господарства 
та розвивати потужну енергетичну 
базу України покликані випускники 
спеціальності «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

Підготовка техніків-електриків 
успішно здійснюється в коледжі завдя-
ки належній матеріально-технічній 
базі та високопрофесійному викла-
дацькому колективу. Навчальний 
процес ведеться в спеціалізованих 
лабораторіях і кабінетах, оснащених 
сучасним електротехнічним облад-
нанням для якісної теоретичної та 
практичної підготовки студентів. 

Цикл професійної підготовки 
передбачає наступні основні 
навчальні дисципліни: Електричні 

вимірювання; Основи промислової 
електроніки, мікропроцесорної 
техніки та автоматики; Електробез-
пека; Електричні машини; Основи 
електропривода; Електропостачання 
підприємств і цивільних споруд; Енер-
гозбереження; Монтаж, експлуатація 
і ремонт електроустаткування; На-
лагодження електроустаткування; 
Електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд.
Цикл практичної 

підготовки передбачає 
с л ю с а р н о - м е х а н і ч н у , 
електромонтажну, на-
вчальну, технологічну 
(експлуатаційну), перед-
дипломну практику на 
виробництві.

Підготовка молодших 
спеціалістів проводиться 
в умовах тісної співпраці 
коледжу з профільними 
кафедрами вищих навчаль-
них закладів III-IV рівнів 

акредитації та енергетичними служ-
бами підприємств регіону.

Наші випускники працюють на 
провідних підприємствах Крама-
торська, таких як ПАТ НКМЗ, СКМЗ, 
ЕМСС, КЗВВ, КП «Міськсвітло» та ін.

Вид діяльності: технік-електрик; 
електрик дільниці; диспетчер 
електропідстанції; електромеханік 
дільниці; електромеханік з 
підіймальних установок; технік з на-
лагодження та випробувань; технік-
конструктор; технік-технолог.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 – ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 136 – МЕТАЛУРГІЯ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 –  МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Кваліфікація – Технік-технолог (механіка)
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

Ливарне виробництво є су-
часним, багатогранним і пер-
спективним напрямком. 

Металурги – це люди мужні, 
що не бояться труднощів, зна-
ють «секрети» виплавки різних 
сплавів і вміють з рідкого ме-
талу виготовити потрібний 
виливок. Багато з їхніх виробів 
пережили століття і вважають-
ся витворами мистецтва.

Діяльність ливарника 
являє собою роботу із за-
стосуванням знань в області 
будови і принципу роботи 
ливарних машин різних типів, 
технологічних режимів лиття, 
прийомів і правил складання 
і розбирання складних прес-
форм, способів і правил плав-
ки металів, основних видів 
лиття, вплив складу шихти на 
властивості і якості металу та 
технічних вимог, які подають-
ся до виробів.

У процесі навчання сту-
денти одержують глибокі 
теоретичні знання з фун-
даментальних наукових 
дисциплін, вивчають фізико-
хімічні основи металургійного 
виробництва, дізнаються про 
структуру та функціонування 
металургійних підприємств, 
опановують основи 
управління металургійним ви-
робництвом та маркетингової 
діяльності на ринку 
металопродукції.

Головна увага надається 

вивченню сучасних технологій 
виробництва та обробки ко-
льорових металів, зокрема, 
засвоєнню принципів вторинної 
кольорової металургії – перспек-
тивного ресурсозберігаючого 
напрямку.

Ще одним пріоритетом 
навчання є оволодіння су-

часними технічними засо-
бами, які застосовуються для 
автоматизації виробничих 
процесів та технічного кон-
тролю металургійного вироб-
ництва.

Обов’язковою части-
ною освітньої програми є 

технологічні і виробничі прак-
тики, які студенти проходять 
на провідних машинобудівних 
підприємствах міста: ПАТ 
НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ СКМЗ, 
ПАТ КЗВВ.

Вид діяльності: технік-
технолог ливарного вироб-
ництва, контролер продукції 

чорних і кольорових металів, 
лаборант в області фізико-
хімічних досліджень, керівник 
виробничого підрозділу в 
промисловості, технічний 
фахівець в області металургії і 
добувної промисловості.

Кваліфікація – Технік-електрик
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

Кваліфікація – Технік-технолог (лиття металів)
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

Машинобудування та ме-
талообробка є розвинутою га-
луззю промисло-вості України. 
Багатогалузева структура маши-
нобудування та металообробки, їх 
техніко-економічні особливості об-
умовлюють специфіку розміщення 
різних галузей. На сучасних 
підприємствах витрати на технічне 
обслуговування досить високі. 
Кваліфіковані фахівці здатні забез-
печити зниження цих витрат, що 
є важливим фактором зниження 
собівартості продукції та забезпе-
чення конкурентної спроможності 
підприємств на ринку. 

Машинобудівний коледж ДДМА 
готує спеціалістів за спеціальністю 
«Прикладна механіка», яка 
користується попитом в госпо-
дарському комплексі України. Дана 
спеціальність охоплює такі галузі: 
машинобудування, металургію, 
сільське господарство і легку 
промисловість. Вона є складною, але 
надзвичайно цікавою, адже фахівець 
у даному напрямку повинен вміти 
творчо мислити, конструювати, ви-
готовляти деталі, регулювати всі вуз-
ли верстатів, які потребують ремон-
ту або модернізації.

Після теоретичного курсу на-
вчання студенти отримують навички 
конструкторської роботи з вико-

ристанням сучасних комп’ютерних 
технологій.

Початком практичного навчан-
ня студентів за спеціальністю є 
практика в навчальних майстернях 
коледжу, де вони своїми руками 
виготовляють продукцію, необхідну 
для коледжу, вчаться обпилюва-
ти, різати метал; проводити пайку 
і лудіння, шабрування і перевіряти 
якість виконаних робіт. Надалі прак-

тика переходить в русло верстатно-
го парку. На цій практиці студенти 
навчаються самостійно виготовляти 
деталі на токарному, фрезерному, 
шліфувальному та свердлильному 
обладнанні. 

Навчальна, технологічна і пе-
реддипломна практика проходять 
на базових підприємствах нашого 
міста: ПАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ 
СКМЗ, ПАТ КЗВВ та інших.

Наші випускники працюють не 
тільки на великих підприємствах 
міста, але і в приватних фірмах. 

Серед них є керівники середньої 
ланки, а також слюсарі-ремонтники, 
слюсарі-складальники і верстатники 
четвертого і п’ятого розрядів.

Спільно з ПАТ ЕМСС проводить-
ся навчання і підготовка фахівців 
для роботи  на даному підприємстві 
в якості слюсарів по ремонту вер-
статного і ковальсько-пресового 
устаткування, а також слюсарів в 
сталеливарні і сталеплавильні цехи. 
Для студентів, які після закінчення 
коледжу збираються працювати на 
ПАТ ЕМСС, розроблена спеціальна 
програма навчання, що включає 
додаткові дні практики на цьому 
підприємстві.

Вид діяльності:
Керівники підприємств, установ 

і організацій, начальники і майстри 
виробничих ділянок, наладчики 
верстатів і наладчики-оператори, 
механіки та монтажники промис-
лових та сільськогосподарських 
машин; робітники, що обслуговують 
машини, диспетчери виробництва, 
інспектори з виробничо-технічних 
та організаційних питань.

Основні обов’язки механіка:
- забезпечувати безаварійну і 

надійну роботу всіх видів устатку-
вання;

- здійснювати технічний нагляд 
за станом обладнання;

- забезпечувати стан заявок на 
запасні частини до обладнання;

- брати участь у прийманні і 
встановленні нового обладнання;

- розробляти і впроваджувати 
прогресивні методи ремонту об-

ладнання;
- проводити облік всього облад-

нання;
- вивчати умови роботи облад-

нання;
- організовувати підготовку та 

ремонт обладнання;
- брати участь у перевірці устат-

кування на точність;
- складати дефектні відомості на 

обладнання;
- організовувати облік обладнан-

ня;
- брати участь у проведенні 

атестації робочих місць;
- брати участь у розробці 

інструкцій з технічної експлуатації.

Кваліфікація – Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0505 – МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
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Увесь комплекс 
економічних, фінансових 
структур, органи держав-
ного регулювання потребу-
ють кваліфікованих фахівців, 
які мають високий загаль-
ний рівень економічної 
освіти, спеціальні знання у 
сфері фінансів, економічних 
розрахунків, банківської 
справи, вміння і навички ви-
користання сучас-
них інформаційних 
технологій. 

Фінансист — 
це фахівець, який 
здійснює роботу 
у таких напрям-
ках економічної 
діяльності: фінансове 
посередництво, стра-
хування, керування 
у банківській сфері, 
управління та нагляд у 
сфері оподаткування, 
організація фінансових служб 
підприємств та установ різних 
форм власності і господа-
рювання, фінансовий лізинг, 
управління фінансовими рин-
ками, операції з нерухомим 
майном, державне управління, 
займається фінансовою 

діяльністю у сфері ринкових 
відносин.

Наші випускники мо-
жуть працювати у різних 
організаціях, установах, 
підприємствах усіх сфер та 
ланок економіки: акціонерні 

товариства,  комерційні 
банки, підприємства різних 
форм власності; страхові 
компанії; органи державного 
управління; державні уста-
нови (податкова інспекція, 
пенсійний фонд, держав-
не казначейство, КРУ); 

посередницькі підприємства; 
біржі, інвестиційні компанії; 
консалтингові організації.

Випускники спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» можуть обіймати 
престижні високооплачувані 

посади: 
- фінансовий 

аналітик;
- фінансовий менед-

жер; 
- аналітик з оцінки 

вартості бізнесу;
- агент страховий;
- інспектор з 

організації інкасації та 
перевезення цінностей;

- інспектор кредит-
ний;

- інспектор 
обмінного пункту;

- бухгалтер;
- касир-експерт;
- інспектор-ревізор;
- молодший державний 

інспектор;
- інспектор з інвентаризації.

Бухгалтерський облік 
– це основа управлінської 
інформаційної систе-
ми, що включає складан-
ня кошторисів, 
аналіз витрат, 
а у д и т о р с ь к і 
перевірки, роз-
рахунок і оцінку 
активів та всіх 
видів податків. Без 
нього неможливе 
функціонування 
п і д п р и є м с т в 
і організацій 
р і з н о м а н і т н и х 
галузей та форм 
власності. Неда-
ремно у світі бух-
галтерський облік називають 
«мовою бізнесу».

Під час навчання за 
даною спеціальністю Ви 
оволодієте знаннями і на-
вичками для прийняття 
будь-яких управлінських 
рішень. Професія бухгалтера 
є універсальною і перспектив-
ною.

Без бухгалтерського 
обліку бізнес був би не-
керованим. Опановуючи 
спеціальність «Облік і опо-
даткування», Ви відкриєте 
для себе таємниці формуван-

ня економічної інформації, 
яка використовується для 
управління підприємством. 
Це надасть Вам унікальну 
можливість отримати су-
часну освіту, що поєднує 
багатогранні знання 
фінансиста і економіста, 
аналітика і ревізора, які 
необхідні кожному керівнику 
і приватному підприємцю, 
будь-якій освіченій людині.

Фахівець зі спеціальності 
«Облік і оподаткування» 
займається обліковою, 
аналітичною, контрольно-

ревізійною, ауди-
торською діяльністю 
у сфері ринкових 
відносин.

Е ф е к т и в н і с т ь 
д і я л ь н о с т і 
підприємства знач-
ною мірою зале-
жить від організації 
б у х г а л т е р с ь к о -
го, фінансового, 
управлінського та 
податкового обліку, 
зовнішнього і 
внутрішнього аудиту. 

Тому на ринку праці попит на 
фахівців з обліку, аналізу і ау-
диту завжди високий. Випуск-
ники коледжу можуть працю-
вати на таких посадах:

- технік з планування;
- бухгалтер;
- касир-експерт;
- інспектор;
- інспектор з 

інвентаризації;
- інспектор-ревізор;
- ревізор;
- аудитор;
- фінансовий менеджер. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 –  
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація – Операціоніст з фінансів і кредиту
Термін навчання – 1 рік 10 місяців на базі 11 класів
                                              2 роки 10 місяців на базі 9 класів

Кваліфікація - Бухгалтер
Термін навчання – 1 рік 10 місяців на базі 11 класів
                                2 роки 10 місяців на базі 9 класів

Програмні системи сьогодні 
присутні всюди: практично будь-
які електронні пристрої містять 
програмне забезпечення того 
чи іншого виду. Без цього в су-
часному світі неможливо уявити 
індустріальне виробництво, шко-
ли, університети, систему охоро-
ни здоров’я, фінансові та урядові 
установи. Багато людей викори-
стовують його для самоосвіти, 
розваг тощо. У технічних системах 
вартість ПЗ часто складає більшу 
частину вартості виробу.

Сьогодні індустрія програ-
мування - одна з найбільш пер-
спективних і динамічних галузей 
світової та української економіки. 
Прогнози економічного розвитку 
галузі стримуються недостатньою 
кількістю кваліфікованих кадрів. 

Тому актуальною є підготовка 
фахівців в галузі програмної 
інженерії, орієнтованої на 
ефективну організацію про-
цесу створення ПЗ, реалізацію 
технологічних принципів промис-
лового проектування програмних 
систем.

Так що можна сміливо сказа-
ти, що одна з найбільш затребу-
ваних спеціальностей XXI століття 
- «Інженерія програмного забез-
печення».

Студенти спеціальності вив-
чають такі дисципліни як: Осно-
ви програмної інженерії; Основи 
програмування та алгоритмічні 
мови; Об’єктно-орієнтоване про-
грамування; Інструментальні 
засоби візуального програму-
вання; Бази даних;  Конструюван-

ня програмного забезпечення; 
Web-технології та Web-дизайн; 
Технології захисту інформації та ін.

Студенти освоюють кілька 
сучасних мов програмування:  
C/С++, C#, Visual C, SQL (MySQL); 
Delphi і Builder С ++, для розроб-
ки різних додатків і багато інших, 
оволодівають навичками роботи 
з операційними системами, тек-
стовими редакторами, таблич-
ними процесорами, системами 
управління базами даних.

Вид діяльності: технік-
програміст; технік обчис-
лювального (інформаційно-
обчислювального) центру; 
діяльність у сфері інформації; ство-
рення програмного забезпечення; 
обробка даних, робота з базами 
даних.

Використання прогресивних 
новітніх інформаційних технологій 
встановлює нові вимоги до 
функціонування підприємств, 
організацій, державних установ, 
бізнес-структур і т.ін. Завдан-
ня забезпечення безперебійної 
роботи ключових додатків, 
адміністрування інформаційних 
систем і технічна підтримка є од-
ним з найважливіших завдань ІТ-
підрозділу і істотно збільшує попит 
на фахівців з комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій.

Навчання в машинобудівному 
коледжі за спеціальністю 
«Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології» передбачає оволодіння 
широким спектром сучасного 
прикладного програмного за-
безпечення високого рівня, 
яке використовується в галузях 
промисловості, бізнесу та менед-
жменту.

Навчальний план складений з 
урахуванням того, що фахівець по-
винен виконувати не тільки функції 
висококваліфікованого користу-
вача цих систем, а й надавати до-
помогу в їх використанні іншим 
працівникам підприємства, знати 

принципи роботи комп’ютерної 
техніки та програмних продуктів, 
вміти створювати додатки до них 
і брати участь в створенні но-
вих програмних систем, а також 
здійснювати обслуговування і 
підтримку роботи комп’ютерної 
техніки та корпоративних мереж.

Професійна підготовка 
забезпечується дисциплінами: 
Алгоритмізація і програмування; 
Об’єктно-орієнтоване про-
грамування; Операційні 
системи; Розробка клієнт-
серверних додатків; 
Технологія створення 
програмних продуктів; 
Адміністрування програм-
них систем і комплексів; 
Комп’ютерна схемотехніка 
та архітектура комп’ютерів; 
Комп’ютерні мережі;

Крім мов програмування 
студент опановує навичка-
ми роботи з експертними 
системами, графічними  

редакторами, принципами моде-
лювання, адміністрування та побу-
дови комп’ютерних мереж.

Випускники можуть працюва-
ти на посадах: технік-програміст; 
технік обчислювального 
(інформаційно-обчислювального) 
центру; оператор комп’ютерного 
набору; оператор комп’ютерної 
верстки; оператор з уведення да-
них в ЕОМ (ОМ).

Кваліфікація – Технік-програміст
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

Якщо ще 20 років тому персональ-
ний комп’ютер і мобільний телефон були 
ознаками розкоші, то зараз це предмети 
першої необхідності, які є в кожному бу-
динку. Бурхливий розвиток електронно-
обчислювальної техніки, пристроїв, впро-
вадження передових технологій на всі 
підприємства викликало необхідність у 
фахівцях, здатних обслуговувати і ремон-
тувати цю численну техніку.

З кожним роком швидкість розвит-
ку електронної техніки зростає, і, без 
сумніву, результати прогресу в цій галузі 
перевершать всі наші очікування. Тому 
здобувати освіту в сфері комп’ютерних 
технологій йдуть розумні й амбіційні 
молоді люди. Очевидно, що отримавши 
освіту в цій сфері, Ви не залишитеся без 
роботи, адже комп’ютерні системи є в 
кожному офісі, організації та виробничо-
му підрозділі.

Одна з молодих спеціальностей 
на ринку праці – Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології.

У ній поєднуються дві складові 
обчислювальної техніки: апаратна (вив-

чення електронної та цифрової техніки) і 
програмна (освоєння мов програмуван-
ня, інформаційних технологій і систем).

Спеціаліст такої кваліфікації 
забезпечує безперебійну роботу 
комп’ютерної техніки, локальної мережі, 
програмного забезпечення в офісах і 
компаніях. Відповідає за мережеву без-
пеку, роботу комп’ютерів і комп’ютерних 
програм.

Закінчивши цю спеціальність, Ви буде-
те користатися попитом на підприємствах 
і фірмах різної галузевої спрямованості.

Цикл професійної підготовки мо-
лодших спеціалістів включає наступний 
перелік дисциплін: Спеціальні розділи 
математики; Технічні засоби ІС; Основи 
алгоритмізації та програмування; Про-
грамне забезпечення ІС; Мікропроцесорні 
пристрої; Операційні системи та ін.

Вид діяльності: технік-
проектувальник; технік обчислювального 
(інформаційно-обчислювального) цен-
тру; технік-технолог (електроніка); технік-
конструктор (електроніка); фахівець  
з інформаційних технологій.

Кваліфікація – Технік-програміст
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 10 класів

Кваліфікація – Фахівець з інформаційних технологій
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі 11 класів
                                              3 роки 10 місяців на базі 9 класів

П і д п р и є м н и ц т в о , 
торгівля та біржова 
діяльність – це спеціальність 
для тих, хто бажає розви-
ватися, креативно мис-
лити, вміло розпочати власну справу та 
реалізовувати її в житті.

Фахівець у галузі підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності – це 
управлінець нового покоління, який 
здатний ефективно працювати в органах 
державного управління, інвестиційно-
консалтингових фірмах, на промислових і 
комерційних підприємствах і організаціях 
різних форм власності, провідних 
українських і зарубіжних компаніях, або 
успішно започаткувати власну справу.

Спеціаліст здійснює розрахунки 
собівартості продукції, складає кошто-
рис витрат, прогнозує стан економічної 
та фінансової діяльності підприємств і 
організацій, визначає шляхи підвищення 
ефективності господарської діяльності 
організації.

Фахівці з підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності підготовлені до 

профільної діяльності у наступних сферах: 
- організація комерційної та 

зовнішньоекономічної діяльності;
- оптова та роздрібна торгівля;
- сфера послуг;
- вивчення ринку, прогнозування його 

кон’юнктури;
Молодший спеціаліст з 

підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності може займати наступні посади:

- технік з нормування праці;
- технік з планування;
- технік з праці;
- організатор з постачання;
- організатор із збуту;
- фахівець з найму робочої сили;
- брокер (посередник) з цінних 

паперів;
- дилер (продавець) цінних паперів;
- маклер біржовий;
- економіст виробничих підрозділів 

підприємства.

Кваліфікація – Фахівець з економіки підприємства
Термін навчання – 1 рік 10 місяців на базі 11 класів
                                              2 роки 10 місяців на базі 9 класів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 – 
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 – ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 – 
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Кожен із нас щоденно постає 
перед необхідністю виконувати 
різні ролі у професійно-діловому 
середовищі: ми влаштовуємося 
на роботу, спілкуємося зі служ-
бовцями з найрізноманітніших питань, 
укладаємо угоди, навчаємо дітей за контрак-
тами, засвідчуємо у нотаріуса довіреності, 
декларуємо в податковій інспекції свої при-
бутки. Як не розгубитися в купі паперів, як 
правильно скласти потрібний документ, як 
влучно дібрати слово чи вислів, нарешті, як 
швидко знайти правило, за яким пишеться 
потрібне слово? Найважливішу інформацію 
про складання й оформлення різних типів 
документів ви можете отримати, навчаю-
чись на спеціальності.

У зв’язку з цим виникає необхідність 
підготовки фахівців, здатних професійно 
працювати у принципово нових умовах рин-
кових відносин, використовуючи при цьому 
широкий спектр сучасної документаційної 
бази.

Підбором інформації, обробкою й 
оформленням документів сьогодні по-
винен займатись не фахівець галузі, який 

приймає важливі управлінські рішення, а 
спеціально підготовлений для цього інший 
фахівці – знавці  інформаційної, бібліотечної 
та архівної справи.

Основні посади, на яких можна працю-
вати після закінчення навчання:

•	 спеціаліст	-	документознавець;
•	 референт	з	основної	діяльності;
•	 помічник	керівника;
•	 інформаційний	аналітик;
•	 менеджер	 зі	 зв’язків	 із	

громадськістю (паблік 
рілейшнз);

•	 секретар	 –	
адміністративний;

•	 к е р і в н и к	
інформаційної служби;

•	 і н с п е к т о р	
відділу кадрів;

•	 а р х і в а р і у с ,	
завідувач архіва, завідувач 
канцелярії;

 Основні місця 
роботи, де можна працю-
вати після закінчення на-
вчання:

•	 в і д д і л и	
інформації комерційних та державних  
установ;

•	 відділи	реклами	та	PR;
•	 інформаційно-аналітичні	центри;
•	 органи	державного	управління;
•	 консалтингові	центри.
•	 архіви;
•	 відділи	кадрів;
•	 канцелярії.

Кваліфікація – Організатор діловодства
Термін навчання – 1 рік 10 місяців на базі 11 класів
                                              2 роки 10 місяців на базі 9 класів

Фізичне виховання в коледжі 
є невід’ємною частиною всього 
навчально-виховного процесу. 
Навчальні заняття проводяться у 
спорткомплексі, обладнаному на 
сучасному рівні. Завдяки допомозі 
ПАТ НКМЗ здійснено капітальний 
ремонт спортивної зали коледжу, 
яка на даний час відповідає всім су-
часним вимогам. 

У коледжі працюють спортивні 
секції для студентів. Традиційними 
стали День здоров’я, конкурс  
«А нумо, хлопці», спартакіада  
з 6 видів спорту, а також чемпіонати 
з силового багатоборства.

Працюють спортивні секції з 
баскетболу, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, міні-футболу, 
волейболу. Збірні команди коледжу 
– постійні учасники міських, облас-
них спартакіад та всеукраїнських 
турнірів. У 2015 році волейбольна 
команда юнаків стала Чемпіоном 
Донецької області, а також бра-
ла участь у Чемпіонаті України, де 
посіла V місце.

Особливою популярністю 
користується волейбольний клуб 
коледжу, в якому за 20 років 
існування виховано не один де-
сяток гравців, які поповнили ко-

манди майстрів першої і вищої ліг 
Чемпіонату України. Спортивний 
комплекс коледжу став центром 
виховної, спортивно-масової робо-
ти Старої частини міста. Щорічно в 
спорткомплексі проводяться до 30 
змагань міського і всеукраїнського 
масштабу.

Якщо ви вступите до нашого на-
вчального закладу, то не лише здо-
будете освіту, а й станете фізично 
міцнішими, зможете підвищити 
свою спортивну майстерність у об-
раному виді спорту.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ КОЛЕДЖУ

Творчість – невід’ємна частина бут-
тя людини. Саме через реалізацію сво-
го творчого потенціалу можна відчути 
впевненість у своїх силах, побачити 
світ у всьому його різнобарв’ї, навчи-
тись змінювати життя на краще і бути 
цікавою людиною.

З давніх часів відомо, що творчий 
підхід до роботи в багатьох галузях 
завжди приносить людям задоволен-
ня, успіх та бажання підкорювати нові 
висоти. У кожної людини з народження 
природою закладено творчі здібності, 
та, на жаль, не всі мають можливість та 

умови для їх розвитку. У 
нашому закладі створе-
но всі необхідні умови 
для здобуття студен-
тами знань та навичок 
майбутньої професії, а 
також є всі можливості 
для всебічного розвит-
ку молоді та реалізації її 
творчих здібностей.

Студенти – люди 
творчі. І яким би важ-
ким не було навчання, справжній 
студент знайде час відпочити і роз-

важитися, і тут головне 
– уміння організувати 
своє дозвілля, спряму-
вати його в будь-яке 
цікаве та корисне русло. 
Вокал, хореографія, ак-
торська майстерність, 
розмовно-поетичний 
жанр – це далеко не весь 
перелік напрямів, яки-
ми оволодівають наші  
студенти.

Особливу радість ви-
кликають результати їх 

творчості, які втілюються в яскравих 
виступах під час заходів у коледжі, 
міських, регіональних, обласних фе-
стивалях і конкурсах, де студенти ко-
леджу посідають призові місця.

На фестивалі студентської 
творчості «СтуДДія – 2015» команда 
коледжу отримала грамоту та кубок 
за ІІ місце; на молодіжному міському 
«КВЕСТі – 2016» посіла ІІ місце. Актив 
коледжу брав участь у міській акції «Я 
обираю життя», де студенти виявили 
свої здібності та таланти.

Саме у тісному творчому тандемі 
викладачів і студентів народжуються 
справжні шедеври, здатні хвилювати 
глядацьку аудиторію.

Бібліотека коледжу працює з 
перших днів заснування навчаль-
ного закладу та є важливою складо-
вою частиною єдиного освітнього 
середовища коледжу. Одна з ос-
новних функцій бібліотеки полягає 
в інформаційному забезпеченні на-
вчального процесу. 

Фонд бібліотеки складає більше 
80 тис. книг, включаючи і раритетні 
видання кінця XIX - початку XX 

століть.
Книга – помічник, а бібліотека 

– посередник між книгою і сту-
дентом.  До структури бібліотеки 
входять два підрозділи: або-
немент та читальна зала на 60 
місць. У роботі бібліотеки широ-
ко використовується Інтернет-
мережа, що дозволяє задоволь-
няти інформаційні потреби всіх 
учасників освітнього процесу.

СПЕІАЛЬНІСТЬ 029 – ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА 
ТА АРХІВНА СПРАВА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 – КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
За час навчання у коледжі 

студенти оволодівають не тільки 
теоретичними знаннями зі свого 
майбутнього фаху, але й набу-
вають професійних навичок за 
обраною спеціальністю. На базі 
коледжу студенти проходять 
практики в електромонтажній 
та комп’ютерних лабораторіях, 
навчально-виробничих май-
стернях, що дозволяє їм опа-
нувати основи робітничої 
спеціальності формуваль-
ника, електромонтера, слю-
саря-ремонтника, токаря, 
фрезерувальника, операто-
ра комп’ютерного набору, 
електромеханіка з ремонту 
та обслуговування устат-
кування інформаційних 
систем. За результатами 
практики студенти отри-
мують робітничий розряд 
з відповідної професії, а 
набуті професійні навич-
ки удосконалюють під час 
проходження навчальних, 
технологічних, передди-
пломних та передвипускних 
практик на найбільш крупних 
підприємствах, установах та 
організаціях міста і регіону.

Студенти, насамперед, 
технічних спеціальностей про-
ходять подальше практичне на-
вчання на таких підприємствах, 
як: ПАТ «Новокраматорсь-
кий машинобудівний завод», 
ПАТ «Енергомашспецсталь», 
ПАТ «Старокраматорський 
машинобудівний завод», ПАТ 
«Краматорський завод важко-

го верстатобудування», ПАТ 
«Слов’янський машинобудівний 
завод» та ін. Під час практики 
студенти знайомляться з су-
часним устаткуванням, про-
гресивними технологіями, 
різними видами технологічної та 
конструкторської документації, 
вивчають системи автоматизації 

та механізації виробничих 
процесів, економіку, організацію 
та управління виробництвом, 
основи маркетингу, забезпечен-
ня безпечних умов праці та інші 
складові виробництва.

Найбільш обдаровані сту-
денти залучаються до вико-
нання виробничих завдань. 
Зокрема, на базі ПАТ «Енер-
гомашспецсталь» студенти 
технічних спеціальностей 
спільно з провідними фахівцями 
підприємства брали участь в 

розробці проектної документації 
устаткування, яке згодом знайш-
ло застосування в умовах реаль-
ного виробництва, а розроблені 
матеріали стали основою ди-
пломних проектів.

Студенти спеціальностей 
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н о г о 
напряму та комп’ютерно-
інтегрованих технологій набува-
ють практичні навички роботи 
в комп’ютерних лабораторіях, 
без чого неможлива підготовка 
висококваліфікованих фахівців 
для сучасного виробницт-
ва. На 3-4 курсі студенти да-
них спеціальностей мають 
можливість пройти різні види 
практичної підготовки крім 
зазначених баз практики, на 
таких підприємствах та устано-
вах, як: Краматорський міський 
центр зайнятості, Управління 
праці та соціального захисту 
населення, КП «Бюро технічної 
інвентаризації», Донбась-
кий міжрегіональний центр 
професійної реабілітації 
інвалідів, ТОВ «Краматорськте-
плоенерго», ПАТ «КБ ПРИВАТ-
БАНК», Ощадбанк та ін.

Наприкінці навчання від 
підприємств міста та регіону 
надходять заявки на працев-
лаштування фахівців для їх ви-
робництв. Відповідно до цих 
заявок, переддипломну прак-
тику студенти проходять на тих 
підприємствах, на які будуть 
розподілені по завершенні  
навчання.

ПРАКТИКА – ЗАПОРУКА КВАЛІФІКАЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

КНИГА –
 ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

НЕ НАВЧАННЯМ ЄДИНИМ


