
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж – заклад 

вищої освіти комунальної форми власності (є власністю територіальних громад області, 

управління якою здійснює Вінницька обласна Рада), що готує кадри для здійснення 

практичної роботи в галузях освіти, культури, управління та адміністрування за 

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст” та освітнього 

ступеня "Бакалавр”. 

Заснований 5 жовтня 1931 року як Немирівський педагогічний технікум, за час 

існування в Немирові мав статуси педагогічної школи та педучилища. 

У 1979 році наказом Міністерства освіти України №277 від 10 серпня Немирівське 

педагогічне училище переведене до м. Вінниці і перейменоване у Вінницьке педагогічне 

училище. 

Наказом Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року Вінницьке 

педагогічне училище стало училищем Вінницького державного педагогічного інституту, а 

з лютого 1998 року - училищем Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 

Рішенням № 598 12 сесії 4 скликання Вінницької обласної ради від 28 квітня 2004 

року на базі майна училища Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського створено Вінницький обласний комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж в якості самостійної юридичної особи. 

З вересня 2005 року у складі педагогічного коледжу функціонує, як структурний 

підрозділ, спортивно–гуманітарний ліцей-інтернат для здібної молоді області. 

Коледж має самостійний баланс, бюджет та розрахункові рахунки. 

В навчальному закладі створені і здійснюють свою діяльність філологічний 

факультет та 6 відділень: шкільне, дошкільне, фізичного виховання, музично-педагогічне, 

гуманітарно-фінансове і заочне. 

Науково-педагогічні працівники коледжу об’єднані в 6 кафедр: 

- кафедра української філології; 

- кафедра германської філології та зарубіжної літератури; 

- кафедра  шкільної педагогіки, психології  та окремих методик; 

- кафедра теорії та методики музичного виховання; 

- кафедра теорії і методики фізичного виховання; 

- кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти. 

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють педагогічні працівники у складі 

13 циклових комісій: 

- викладачів суспільно – економічних  дисциплін; 

- викладачів дошкільної педагогіки та методик виховання; в ДНЗ; 

- викладачів російської мови та зарубіжної літератури; 

- викладачів природничих дисциплін; 

- викладачів предметів фізико-математичного циклу; 

- викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін; 

- викладачів діловодства, документознавства та інформаційної діяльності ; 

- викладачів іноземної мови; 

- викладачів фінансово – економічних дисциплін; 

- викладачів музінструменту (фортепіано); 

- викладачів музінструменту (баян); 

- викладачів постановки голосу та хорового диригування; 

- кураторів академічних груп. 

 

Для здійснення освітньої діяльності Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 

має потужну матеріально-технічну базу, Загальна площа коледжу (без будівель 

господарського призначення) складає 11034 м.кв., навчальна – 10715 м. кв., на кожного 

студента в наявності 10 м.кв., що відповідає існуючим нормам. Класно-аудиторний фонд 



коледжу складає 43 аудиторії, лабораторії, майстерні., в т ч. 7 навчальних комп’ютерних 

класів та комп’ютерний центр загальною площею 490 м. кв. на 96 робочих місць, 4 

мультимедійних аудиторії. Загальна кількість комп’ютерної техніки, що застосовується у 

навчальному процесі, – 163 одиниці. 

Коледж має потужну соціальну інфраструктуру: 

- їдальню із сучасним обладнанням на 180 місць; 

- актову залу на 240 місць; 

- конференц-залу на 65 місць; 

- медичний кабінет для надання невідкладної допомоги; 

- стадіон зі спортивними майданчиками; 

- спортивний майданчик для гри у футбол зі штучним покриттям; 

- сучасний тренажерний комплекс на відкритому повітрі; 

- гімнастичну, ігрову та тренажерну зали; 

- залу хореографії; 

- 2 гуртожитки, загальною площею 5248 м. кв. на 310 місць; 

- бібліотека та читальна зала на 150 посадочних місць (книжковий фонд – понад 

112000 примірників). 

В коледжі працює 281 штатний працівник, в т.ч. 192 педагогічних працівники, 

серед яких 3 доктори наук, професори, 32 кандидати наук, доценти; 1 майстер спорту; 

1 майстер спорту міжнародного класу; 1 Заслужений тренер України; 2 Заслужених 

працівники культури України; 1 член Національної Спілки письменників України, лауреат 

11 літературних премій; 16 аспірантів; 4 пошукачі. 

Для забезпечення ступеневої підготовки Коледж успішно співпрацює з Вінницьким 

державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Хмельницькою 

гуманітарно-педагогічною академією, Тернопільським національним економічним 

університетом, Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, Уманським 

державним педагогічним університетом імені Павла Тичини. 
 


