Перші середні учбові заклади (технічні, медичні. сільськогосподарські)
з`явились у Європі в ХVІІ столітті. В Росії вони виникли у ХVІІІ ст., як гірничозаводські
школи на Уралі, артилерійська школа (заснована 1712), військово-фельдшерська
школа (1754), театральне училище (1783), вчительська семінарія (1786), акушерська
школа (1797) – у Петербурзі, військово-фельдшерська школа (1764), комерційне
училище (1773), акушерська школа (1797) – у Москві.
Згідно документів наш учбовий заклад, було засновано 01 липня 1930 року в
селищі Новомиколаївка. Покровського району Дніпропетровської області, зараз
райцентр Запорізької області Новомиколаївка. Технікум було створено на базі
професійної школи. Термін навчання – 3 роки. Випускники технікуму отримували
кваліфікацію – технік сільського господарства. Перший директор технікуму – Яловий
Григорій Омелянович.
Під час Великої Вітчизняної війни технікум тимчасово припинив своє існування.
Відновив свою роботу технікум у 1944 році на базі учбового господарства в 5-ти
км від Новомиколаївки на хуторі Мирний Покій. Повна назва навчального закладу з
1944 року – зоотехнічний технікум. Директор технікуму з 1944 до 1947 року –
Кондратьєв Юрій Панасович.
У 1953 р. технікум перебазовано у селище Василівка. Цей етап у своєму
розвитку технікум пройшов під. Керівництвом директора Пиженка Г.Т., а з жовтня
1953р. до виконання обов`язків директора приступив Колода П.Г.

Назву Новомиколаївський зотехнічний учбовий заклад мав до 19 липня 1955
року. Саме 19 липня 1955 року перейменовано у Василівський зоотехнічний технікум
з учбово-дослідним господарством. Контингент студентів склав 214 чоловік.
У 1956 р. у Василівському технікумі відкрито відділення «Ветеринарна
медицина». А також заочне відділення, яке готувало зоотехніків та фельдшерів.
Уже цей етап буде розвиватися під керівництвом Дяченка В.М.
З 1961 року випускникам присвоювалась кваліфікація - зоотехнік.
Технікум завжди гордився своїми спортивними досягненнями з важкої
атлетики, настільного тенісу. Також славився різножанровою художньою
самодіяльністю. Жіночій хор технікуму виборов І місце в області в огляді на честь 150річчя з дня народження Т.Г.Шевченка і виступив по Запорізькому обласному
телебаченню. Душею хору була Давиденко Любов. Існувала у технікумі і велосекція.
Нова сторінка в історії технікуму розпочалася 1964 року. На базі радгоспу
«Перемога» Червоноармійського району Запорізької області та Василівського
зооветеринарного технікуму утворено радгосп-технікум «Перемога». Його першим
директором призначено Миколу Пилиповича Бородіна, заступником - Григорія
Костянтиновича Нестеренка. У 1964 році нараховувалось 360 студентів. Саме в цей
період розпочала роботу студентська творча конференція та виставка технічної
творчості, яка проводиться до цього часу (2016 рік – 52- а науково - технічна
конференція).
Під керівництвом Фель Г.Я. працювала кінофотолабораторія. Наслідки роботи демонстрації на республіканських олімпіадах, семінарах, всесоюзній виставці ВДНГ
СРСР.
Починаючи з 1967 року в радгоспі технікумі «Перемога» проводяться
олімпіади, як на старших так і на перших курсах, які сприяють творчому змаганню
студентів та викладачів і сприяють підвищенню якості підготовки спеціалістів.
Традиційно сильною і активною залишалась художня самодіяльність. Президія
Верховної Ради УРСР присвоїла хору Василівського радгоспу-технікуму «Перемога »
високе звання – народний.
Наші спортсмени вдало виступали на різних рівнях, і їм не було рівних.
На початку 80-х років у радгоспі – технікумі нараховувалось 765 студентів
денного навчання та 388 студентів заочного відділення.
У 1987 році відкрито ветеринарну клініку. Ми одні з перших, хто почав
запроваджувати в студентському колективі самоврядування.
Своє 60-річчя радгосп-технікум «Перемога»зустрів з 800-ма студентами денної і
338 - ма заочної форми навчання.
Наразі святкування 90-ї річниці від року заснування навчального закладу. І на
сьогодні - це Василівський коледж, який за останні 30 років примножив здобутки на
освітянському полі.

