ПОВНА НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – Кілійський
транспортний коледж Державного університету інфраструктури та
технологій.

КЕРІВНИК – Карадобрій Тетяна Андріївна

БІОГРАФІЯ
Карадобрій Тетяна Андріївна народилась 17 грудня 1961 р. в м. Кілія
Одеської області. Громадянка України.
Освіта вища. Закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за
спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство»; Одеський державний
університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Біологія»; Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України за спеціальністю
«Державне управління». В 2014 році захистила дисертацію та здобула
науковий ступінь кандидата історичних наук.
З 1997 року працювала на керівних посадах у відділі освіти, у справах
сім`ї та молоді Кілійської райдержадміністрації.
З 2001р. по 2005р. – заступник голови-керівник апарату Кілійської
районної державної адміністрації;
З 2005 року. – зав. Дунайським навчально-консультативним пунктом
Київської державної академія водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного. В 2015 році на базі Дунайського навчальноконсультативного пункту КДАВТ створено Кілійський транспортний коледж
КДАВТ, керівником якого є Тетяна Андріївна.

Тетяна Андріївна активно займається громадською діяльністю.
Неодноразово обиралась депутатом районної ради, на теперішній час є
депутатом Кілійської міської ради.
Нагороджена почесними грамотами Одеської обласної державної
адміністрації, Кілійської районної державної адміністрації та районної ради,
подяками ректора КДАВТ. Переможниця районних конкурсів «Жінка року» та
«Людина року».
Енергійна, працьовита, завжди в дії, вимоглива до себе, до своїх
підлеглих та до студентів. Вміло підтримує авторитет Кілійського
транспортного коледжу.
ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Кілійський транспортний коледж створений на базі Дунайського
навчально-консультативного пункту КДАВТ в 2015 році і є структурним
підрозділом Державного інституту інфраструктури і технологій (колишня
назва – Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного).
Навчальний заклад працює в м. Кілія з 1994 року. За цей час
напрацьований авторитет та накопичений достатній досвід у підготовці
фахівців водного транспорту, які користуються попитом у нашому регіоні та
за його межами. За більше ніж 20 років роботи закладу випущено понад 3
тисячі молодших спеціалістів зі спеціальностей «Експлуатація суднових
енергетичних установок», «Судноводіння на морських шляхах» та понад 1000
бакалаврів і спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент» та «Облік і аудит».
Основні напрямки діяльності коледжу:
 культурно-освітня та навчально-методична діяльність;
 створення умов для всебічного розвитку особистості, розкриття її
здібностей, поширення наукових знань серед населення, підвищення
його загальноосвітнього та культурного рівня;
 забезпечення курсантів та студентів належними умовами навчання та
виконання навчальних планів та програм по підготовці фахівців водної
галузі.
Кілійський транспортний коледж – це єдиний вищий навчальний заклад
у Південному регіоні, який готує молодших спеціалістів за спеціальністю 271
Річковий та морський транспорт (спеціалізація «Судноводіння на морських
шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок»).
Форми навчання – денна та заочна.

Навчальний процес у Кілійському транспортному коледжі проходить за
адресою: м. Кілія, вул. Миру,5.
Кілійський транспортний коледж У коледжі працюють предметні
(циклові) комісії, обладнані навчальні лабораторії, бібліотека з читальним
залом, спортивна зала, навчально-виробничі майстерні, медпункт.
Кількісний склад педагогічних працівників складає 31 особа, із них:
штатних викладачів (включаючи внутрішнє суміщення) – 21особа, з них
за внутрішнім суміщенням 3 особи, серед яких:
викладачі вищої категорії – 8 осіб, з яких 2 кандидати наук,
викладачі першої категорії – 6 осіб,
викладачі другої категорії – 4 особи,
викладачі-спеціалісти – 3особи.
Викладачів-сумісників – 10 осіб, серед яких:
викладачі вищої категорії – 2 особи,
викладач першої категорії – 3 особи,
викладач другої категорії – 1 особа,
викладачі-спеціалісти – 4 особи
На сьогоднішній день в Кілійському ТК працює 2 комп’ютерні класи.
Лабораторії обчислювальної техніки та службові кабінети об’єднані в єдину
локальну мережу ІНТЕРНЕТ.
В коледжі працює бібліотека, навчальний фонд якої складає 8140
примірників. Створена електрона бібліотека. Всі спеціальності забезпечені
навчальною літературою повністю. Конспекти лекцій з дисциплін, методичні
вказівки – це власні розробки викладачів.
В перспективі коледж працюватиме в таких напрямках:
 зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 поповнення

бібліотечного

фонду

навчальною

та

літературою;
 відкриття нових спеціальностей, споріднених з існуючими.

КОНТАКТНІ ДАНІ

спеціальною

Юридична адреса:
04071м.Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе),9
Фактична адреса закладу:
вул. Миру, 5, м. Кілія, Одеська обл. 68303
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