
Хочемо надати читачам «Освіт-
ньої траєкторії» інформацію про 
ваш заклад освіти. Розкажіть, якими 
спеціальностями можна оволодіти, 
скільки здобувачів освіти, хто викла-
дає, яка матеріально-технічна база?

Відокремлений структурний підрозділ 
«Одеський автомобільно-дорожній фа-
ховий коледж Державного університету 
«Одеська політехніка» був заснований 
у далекому 1945 році, як дорожньо-ме-
ханічний технікум. 

За час свого існування випустив низ-
ку висококваліфікованих фахівців, які 
працюють по всьому світу. Нині коледж 
нараховує 1241 студента, це фахова пе-
редвища та вища освіта. Освітній про-
цес забезпечує 101 викладач, серед 
яких є викладачі-методисти, викладачі 
вищої категорії, першої категорії, викла-
дачі-спеціалісти, кандидати технічних, 
економічних наук та інші. Заклад освіти 
має розвинену матеріально-технічну 
базу, яка дозволяє забезпечити студентів 
необхідними компетентностями. 

Коледж навчає студентів за спеціаль-
ностями:

▪ 141 Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка;

▪ 274 Автомобільний транспорт;
▪ 051 Економіка;
▪ 071 Облік і оподаткування;
▪ 073 Менеджмент;
▪ 192 Будівництво та цивільна           

інженерія;
▪ 275 Транспортні технології;
▪ 131 Прикладна механіка;
▪ 133 Галузеве машинобудування.
Кожна спеціальність має декілька 

освітньо-професійних програм, щоб 
абітурієнти мали змогу обрати саме те, що 
відповідає їх вподобанням. (4 фото)

Ваші враження від цьогорічної 
вступної кампанії? Чим вона відрізня-
лася від минулих років?

Цьогорічна вступна кампанія мала 
значні відмінності для абітурієнтів, що 
вступали на основі повної загальної се-
редньої освіти та не склали ЗНО. Вони 
мали змогу скласти внутрішні іспити та 
подати заявки на бюджетну форму на-

вчання. На жаль, не всі абітурієнти зна-
ли про можливість складання вступних 
іспитів, але найбільше вражало те, що 
були одинадцятикласники, яким вчителі у 
школі казали, що не потрібно здавати зов-
нішнє незалежне оцінювання.

Для абітурієнтів, що вступали на ос-
нові базової загальної середньої освіти, 
значних змін не було, але для них було 
заплановано додатковий прийом доку-
ментів, який проходив у серпні на кон-
тракту форму навчання. І це досить по-
зитивне нововведення, оскільки були 
абітурієнти, які не встигли подати доку-
менти в основну сесію. 

Скільки абітурієнтів подали заяви 
до ЗО та які спеціальності цьогоріч ста-
ли лідерами за кількістю заяв?

Цього року до ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 
було подано таку кількість заяв:

на денну форму здобуття освіти:
▪ на основі базової загальної серед-

ньої освіти – 1023 заяви;
▪ на основі повної загальної серед-

ньої освіти – 295 заяв;
▪ на основі освітньо-кваліфікаційно-

го рівня молодший спеціаліст – 23 заяви;
на заочну форму:
▪ на основі повної загальної серед-

ньої освіти – 39 заяв;
▪ на основі освітньо-кваліфікаційно-

го рівня кваліфікований робітник – 9 заяв.
Безумовними лідерами цьогорічної 

вступної кампанії були спеціальності:
▪ 141 Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка;
▪ 274 Автомобільний транспорт;
▪ 275 Транспортні технології;
▪ 073 Менеджмент.
Порівняно з минулими роками кіль-

кість абітурієнтів у цьому році зросла, що 
спричинено реформами шкільної освіти, 
вдало проведеною профорієнтаційною 
роботою, актуальними профілем нашого 
закладу освіти, оскільки транспортна га-
лузь і дорожнє будівництво завжди має 
попит.

Щодо бюджетних місць: як цьогоріч 
змінився розподіл місць державного 
замовлення та чи для усіх спеціально-
стей існують бюджетні місця?

Що стосується навчання коштом дер-
жавного бюджету, в цьому році наш за-
клад освіти отримав 280 місць, це спри-
чинило достатньо високий конкурс на всі 
спеціальності. 

Щодо географії абітурієнтів: яке 
співвідношення місцевих та приїжд-
жих? 

Розглядаючи географію абітурієнтів, 
можна сказати, що розподіл відбувається 

рівномірно, приблизно п’ятдесят відсот-
ків з міст, таких як Одеса, Чорноморськ, 
Білгород-Дністровський, Арциз та інші, і 
приблизно п’ятдесят відсотків з районних 
центрів та селищ. Хочеться зазначити, що 
ми маємо два гуртожитки, жіночий та чо-
ловічий, і можемо всіх забезпечити ком-
фортними умовами для проживання.

Враховуючи тенденції останніх 3-5 
років, чи є спеціальності, які абітурієн-
ти обирають не надто часто? 

У минулі роки найбільш непривабли-
вими вважалися спеціальності, пов’язані 
з виробництвом, а саме «Виробництво ав-
томобілів і тракторів», «Інструментальне 
виробництво». Але в цьому році навіть на 

ці освітньо-професійні програми був кон-
курс на бюджет і були набрані студенти за 
контрактною формою здобуття освіти. 

Розкажіть про абітурієнтів, а нині 
студентів, якими ЗО може пишатися?

До нашого коледжу в цьому році було 
зараховано 493 студенти. Серед них тала-
новита, обдарована молодь і мета нашого 
закладу освіти – розвивати їх здібності. (5 
і 6 фото)

Як ви думаєте, чому вступники 
мають обирати саме ваш заклад для 
здобуття освіти?

Наш заклад обирають діти, яких ціка-
вить все, що пов’язано з автомобілями. 
В Одеському регіоні ми єдині, хто може 
запропонувати такий широкий спектр 
освітньо-професійних програм, пов’яза-
них з автомобільним транспортом. Розви-
нена матеріально-технічна база, відгуки 
випускників, співпраця з роботодавцями, 
висококваліфікований склад педагогів – 
ось ті основні критерії, за якими вступни-
ки обирають саме нас.

І на завершення, чи задоволені ре-
зультатами вступної кампанії?

Наш заклад освіти задоволений ре-
зультатами вступної кампанії 2021 року, 
адже це результати нашої кропіткої праці 
протягом року і це свідчить про те, що ми 
задаємо правильний вектор і маємо пра-
цювати ще більше, адже виховуємо май-
бутнє нашої країни.
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