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алуський коледж економіки, права та інформаційних технологій було створено в 2014 р. згідно
з наказом МОН України як структурний підрозділ ІФНТУНГ. Мета діяльності коледжу — забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для
задоволення потреб місцевого ринку праці, формування
в студентів наукового світогляду та мислення, культурний та духовний розвиток особистості.
Головне завдання — освітня діяльність з ліцензованих спеціальностей «Комп’ютерна інженерія»,
«Менеджмент», «Право», «Фінанси, банківська справа
та страхування», які забезпечують підготовку фахівців
за ОКР «молодший спеціаліст».
Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей ІФНТУНГ, а також в інших ВНЗ України (для
здобуття повної вищої освіти).
Навчальний заклад має гідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення. Заняття в коледжі проводять науковці найвищої кваліфікації, які
забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін. Для проведення освітньої діяльності в коледжі функціонують
13 навчальних кабінетів і лабораторій, оснащених сучасними приладами, інструментами, матеріалами та обладнанням. Для вивчення інформатики та комп’ютерної
техніки обладнано комп’ютерну лабораторію, де використовують потужні сучасні комп’ютери, підключені до
мережі Інтернет. Для проведення наукових конференцій,
відкритих лекцій, засідань, перегляду навчальних відеофільмів та інших заходів використовується конференцзала. Всі кабінети і лабораторії відповідають сучасним
вимогам, оснащені відповідним комплексним методичним
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забезпеченням, комп’ютерною технікою та технічними
засобами навчання.
Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням методики викладання навчальних дисциплін, зокрема впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання. Викладачі беруть
активну участь в роботі засідань обласних предметних
методичних об’єднань, Ради директорів ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації області, де обмінюються досвідом роботи.
Для підвищення педагогічної майстерності та кваліфікаційного рівня викладачів у коледжі діють педагогічна та методична ради. Головним завданням цих органів
є надання методичної допомоги педагогам у професійному
вдосконаленні їхньої майстерності, впровадженні у навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та
широкому використанні традиційної педагогічної думки.
З метою організації та проведення атестації педагогічних працівників у закладі створено атестаційну комісію, діяльність якої спрямована на всебічне комплексне
оцінювання педагогічної діяльності викладачів коледжу,
за яким визначають відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюють кваліфікаційну категорію тощо.
Окрім того, в коледжі успішно працює Рада профілактики, що дає можливість уникати випадків правопорушень серед студентської молоді. Системно проводяться виховні години та заходи з нагоди відзначення
історичних та культурно-мистецьких подій. Працюють
гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції.
Особлива увага в навчально-виховній роботі звертається на підвищення наукового рівня занять. З цією
метою методична рада та циклові комісії коледжу проводять наукові семінари, на яких викладачі виступають
із доповідями з актуальних теоретико-методологічних
проблем, а також відкриті лекційні, семінарські, практичні та лабораторні заняття. Крім цього, циклові комісії
коледжу організовують методичні семінари, де викладачі
інформують про новинки в галузі методики викладання,
обмінюються досвідом проведення навчальних занять.
До складу коледжу входять шість циклових комісій:
з гуманітарної та природничо-математичної підготовки;
з комп’ютерної інженерії; з менеджменту; з фінансів,
банківської справи та страхування; з права; кураторів
груп. Щорічно проводяться тижні цих циклових комісій.
Із більшості навчальних дисциплін в коледжі
функціонує студентське творчо-пошукове товариство, у складі якого створено такі секції: економічна,
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Г. Я. Тимків очолює коледж з 2014 р.
с. Верхня Липиця Рогатинського району
Як керівник навчального закладу,
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чій насназі, доброзичливості та людяпедагогічному інституті імені Ярослава
ності, створила комфортну атмосферу
Галана за спеціальністю «Біологія та
для роботи та сформулювала високохімія». В 2003 р. вступила до Тернопільпрофесіональний педагогічний колектив
ської академії народного господарства,
з високими моральними якостями.
яку закінчила з відзнакою, здобувши
Завдяки її наполегливості, вагомим
ОКР магістра з обліку і аудиту.
досягненням коледжу є міжнародна співпраця з провідними іноземними навчальСфера її наукових інтересів охоплює
ними закладами. Зокрема, в 2016 р. між
питання економічної безпеки підприколеджем та Спілкою шкіл економічємств. Є компетентним фахівцем у галузі
= 
них ім. бл. Кс. Романа Сітки в МЄЛЬЦУ
економіки, юриспруденції та педагогіки.
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(Польща) підписано меморандум. ІніціГ. Я. Тимків постійно вдосконалює
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атором цієї співпраці від коледжу були
свій професійний рівень. У викладаць) 
директор Ганна Тимків та голова циклокій роботі використовує передові метоB +  +
вої комісії з фінансів, банківської справи
дики викладання, навчання на випеі страхування Світлана Шинкар.
редження, навчання «через руки»,
проводить лекції для молодих викладачів з питань
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагодемократичної освіти, реформування освіти в Україні. мий внесок у становлення і розвиток вищої освіти на
На засіданнях Ради директорів виступає з доповідями Прикарпатті нагороджена Подякою Калуського місьз актуальних проблем, бере участь в науково-прак- кого голови Ігоря Насалика (2009) та Почесною грамотичних конференціях.
тою Івано-Франківської облдержадміністрації.

історико-краєзнавча, комп’ютерних наук, художнього
саморозвитку, актуальних проблеми юриспруденції,
«Літературна кав’ярня».
Особливу увагу в навчальному закладі приділено практичній підготовці студентів шляхом залучення їх до практичної діяльності. Зокрема, у межах навчального процесу
студенти-правники відвідують судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області.
Коледж має вагомі здобутки в навчальному процесі.
Свідченням цього є те, що за результатами навчальної
діяльності в 2014–2015 н. р. коледж посів І місце серед
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.
Гордістю коледжу є його студенти, які досягають високих успіхів у навчанні, здобувають призові місця на
олімпіадах. Так, С. Відливана посіла І місце на обласній олімпіаді та ІІІ місце на V Всеукраїнській олімпіаді
з української мови (викладач — Г. Б. Добровольська);
Н. Перегіняк — ІІ місце на обласній олімпіаді з історії
(викладач — М. З. Лицур).
Викладачі та студенти закладу також беруть
активну участь у науково-практичних конференціях,
всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт та є їх співорганізаторами. Так, другий рік поспіль
циклова комісія з фінансів та кредиту Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій є
співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної
конференції, яка проводиться на базі Української академії друкарства та Львівського державного університету
внутрішніх справ МВС України.
На майбутнє педагогічний колектив визначив
амбітну мету — створити юридичну клініку в структурі
коледжу, основним завданням якої буде захист прав
і законних інтересів фізичних осіб.

Студенти коледжу мають активну життєву позицію,
свідченням чого є діяльність та розвиток студентського
самоврядування. У навчальному закладі сформовано
Студентський парламент. У результаті творчої мотивації
студентів організовуються різноманітні поїздки та екскурсії з навчально-пізнавальною метою, студенти відвідують театри, музеї та визначні місця краю та України.
На високому рівні, креативно і колоритно проходять
різноманітні урочисті святкування, серед яких: День
знань, День працівників освіти, День студента, День
юриста, Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні,
День матері, День студентського самоврядування та ін.
Слід також відзначити високий рівень художньої та
спортивної культури студентів, які беруть участь у різних конкурсах і посідають призові місця.
Вагомим досягненням та успіхом коледжу стала
газета «Студентська думка», створена зусиллями педагогів і студентів. У ній систематично висвітлюються усі
новини та події, що відбулися в навчальному закладі.

223
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