Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації
сільського господарства
Чолак Марк Іванович народився 6 вересня
1963 року у с. Багате Ізмаїльського району
Одеської області . У 1969 році пішов до першого
класу Багатянської ЗОШ, 8 класів якої закінчив у
1978 році.
У 1978 році вступив

на навчання до

Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації
сільського господарства, який закінчив у 1982 році
зі спеціальності техніка-електрика.
Після закінчення технікуму працював у
колгоспі с. Багате електриком.
З 1982 по 1984 роки проходив строкову військову службу у
Збройних Силах м. Челябінськ.
З 1984 по 1986 р. працював у колгоспі с. Багате електриком.
У

1986

році

вступив

на

навчання

до

Одеського

сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1991 році зі спеціальності
інженера-механіка сільського господарства.
З 1991 по 1999 рік працював в КСП «Україна» с. Багате
Ізмаїльського району на посадах механіка техвідділу, зав. майстернею,
головного інженера.
З 1 вересня 1999 року по теперішній час працюю в Ізмаїльському
технікумі механізації і електрифікації сільського господарства на посадах
викладача, з 2000 року – заступника директора з навчально-виробничої
роботи, з 2008 року – директора технікуму.
Одружений, має двох дітей.

Опис навчального закладу

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського
господарства, як навчальний заклад по підготовці фахівців зі спеціальною
середньою освітою був створений рішенням виконкому Ізмаїльської
обласної Ради депутатів трудящих № 788 від 15 липня 1953 року
відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 16/86 від 5 квітня 1952
року та постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б) У № 1098 від 21
квітня 1952 року.
Рішенням Державної акредитаційної комісії
Міністерства освіти
України від 13 квітня 1999 року, протокол № 19, Ізмаїльський технікум
механізації
і
електрифікації
сільського господарства визнаний
акредитованим за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня
(Сертифікат СД-І № 164980).
Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки
України від 03 червня 2014 року, протокол № 109, Ізмаїльський технікум
механізації
і
електрифікації
сільського господарства визнано
акредитованим за І (першим) рівнем із спеціальностей:
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва ( Сертифікат серії НД-І , № 1670043) ;
5.10010102 Монтаж. обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому комплексі
( Сертифікат серії НД-І , №
1670044 ) ;
5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства
( Сертифікат серії НД-І. № 1670045);
5.03050901 Бухгалтерський облік (Сертифікат серії НД-І , № 1670046).
Структурними підрозділами технікуму є три відділення (відділення
механізації сільського господарства, електрифікації і автоматизації
сільського господарства та організації і технології ведення фермерського
господарства, бухгалтерського обліку та заочного навчання). Також діють 6
циклових (предметних) комісій, які створені згідно з наказом директора
технікуму:
гуманітарних дисциплін;
природничо-математичних дисциплін;
загальнонаукової підготовки;
спец дисциплін відділення механізації сільського господарства;
спец дисциплін відділення електрифікації і автоматизації
сільського господарства;
соціально – економічних дисциплін.
У 2016 році був здійснений перехід на нові назви спеціальностей для
вступників на перший курс згідно акту узгодження, затвердженого
Міністром освіти і науки України від 17.06.2016 р.:
071 Облік і оподаткування (галузь: 07 Управління та адміністрування);
201 Агрономія (галузь: 20 Аграрні науки та продовольство);
208 Агроінженерія (галузь: 20 Аграрні науки та продовольство);

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (галузь: 14
Електрична інженерія).
Матеріально-технічна база технікуму включає в себе навчальний і
лабораторні корпуси загальною площею 8015 кв.м, у тому числі навчальної
площі – 3936 кв.м, навчально-виробничу майстерню загальною площею 1227
кв.м, два гуртожитки на 640 місць, їдальню на 100 місць, навчальне
господарство з площею ріллі 358 га.
Для проведення індивідуального навчання технікум має 8 автомобілів,
8
тракторів, 2 зернозбиральні комбайни і парк необхідної
сільськогосподарської техніки.
Навчальна практика студентів проводиться в лабораторіях,
навчальному господарстві і в навчально-виробничій майстерні. Є кабінет
фізичного виховання, який має в своєму розпорядженні спортивний зал
площею 188 кв.м., тренажерний зал і три відкриті площадки для проведення
фізичних вправ і спортивних ігор.
В технікумі працює 56 викладачів, із них 50 штатних. Мають вищу
категорію 24 викладача; науковий ступінь: кандидат наук – 1 особа,
педагогічні звання: викладач – методист 4 особи; старший викладач – 2
особи.
В технікумі навчається понад 600 студентів денного та заочного
відділення. Близько 500 студентів навчаються за кошти державного бюджету.
В технікумі активно здійснюється виховна робота за такими
напрямами: національно-патріотичне виховання, превентивне виховання,
формування здорового способу життя, моральне виховання, правове
виховання, розумове виховання, художньо-естетичне виховання, трудове та
екологічне виховання, родинно-сімейне виховання, економічне виховання.
Всі заплановані заходи, тематика та форми проведення виховної роботи в
технікумі рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Одним із
пріоритетів навчального закладу є можливість забезпечення всіх
бажаючих, а особливо – іногородніх студентів житлом. Студенти
технікуму на 100% забезпечені місцями в гуртожитках.

Фото навчального закладу
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