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С

еред неповторної краси біля підніжжя Карпат гордо й велично стоїть навчальний заклад, імення
якому Надвірнянський коледж — структурний
підрозділ Національного транспортного університету.
Історія навчального закладу сягає 1962 р., коли
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР, розпорядження РК УРСР та постанови Ради народного господарства Станіславського економічного адміністративного
району започаткував свою діяльність Станіславський
індустріальний технікум.
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР
технікум прийняв у своє підпорядкування ІваноФранківський навчально-консультативний пункт
Київського заочного технікуму легкої промисловості і
побутового обслуговування. Відкрилися спеціальності
«Технічне обслуговування і ремонт автомобілів» та
«Експлуатація автомобільного транспорту».
Згодом технікум перейшов із підпорядкування
Львівського раднаргоспу у відомство Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР та був
перейменований на Івано-Франківський автомобільношляховий. У його відання був переданий Івано-Франківський навчально-консультативний пункт Республіканського заочного технологічного технікуму, реорганізований у філіал технікуму.
Першим директором автомобільно-шляхового технікуму був М. Є. Махиня.
У червні 1966 р.на підставі листа Ради Міністрів УРСР
і листа Мінлісбудпрому УРСР на баланс технікуму з Івано-Франківської лісотехнічної школи була передана
будівля навчального корпусу та двоповерховий гуртожи-

Навчальний корпус коледжу

ток. На денному відділенні технікуму працювало
20 штатних викладачів і 14 — за сумісництвом.
1966–1967 навчального року керівником закладу
призначений В. С. Рижук. За період його роботи на посаді
директора технікум завоював добру славу: збільшилася
кількість спеціальностей, зросло число навчальних груп,
зведено новий гуртожиток з актовою залою, диспетчерську, придбано нові автомобілі для практичного
водіння, обладнано кабінети й лабораторії загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.
У зв’язку з поділом Міністерства автомобільного
транспорту і шосейних доріг УРСР навчальний заклад
був перейменований на Івано-Франківський автотранспортний технікум.
Розширюються напрями підготовки фахівців автомобільного відділення, на якому навчаються студенти за
такими спеціальностями: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація перевезень і управління на автотранспорті».
У 1993 р. навчальний заклад очолив Ростислав Васильович Нагорний. Із його призначенням на посаду
розпочався якісно новий етап у діяльності технікуму:
розширилася матеріально-технічна база, удосконалюється навчально-виховний процес.
Надвірнянський коледж створений у 1999 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та спільного
наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства промислової політики України на базі Івано-Франківського
автотранспортного технікуму та Івано-Франківської
лісотехнічної школи.
У 2004 р. Надвірнянський коледж увійшов до складу
Національного транспортного університету як структурний підрозділ відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 16.07.2004 р. № 586 «Про реорганізацію
Надвірнянського коледжу». З цього часу розгорнулася
нова славна сторінка історії коледжу — це стало найвищим виявом творчої співпраці науковців, студентів, викладачів: від конференцій, симпозіумів і практики до шляхетного випускника — ерудованого, ініціативного,
відповідального, доброго спеціаліста-професіонала.
Основними структурними підрозділами коледжу є
п’ять відділень: економічне, юридичне, автомеханічне,
дорожньо-експлуатаційне, заочне; 12 циклових (предметних) комісій; центр підготовки та перепідготовки
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ародився 14 січня 1948 р. у с. Тета вдосконалення організації переветильківці Шумського району Терзення пасажирів і вантажів на підпринопільської області.
ємствах автомобільного транспорту
У 1972 р. з відзнакою закінчив
України.
Львівський ордена Леніна політехНизку дипломних проектів, виконічний інститут за спеціальністю «Авнаних під керівництвом Р. В. Нагорнотомобільний транспорт», здобувши
го, рекомендовано Державною екзакваліфікацію інженера-механіка.
менаційною комісією та впроваджено
Того ж року розпочав педагогічну
на автотранспортних підприємствах
діяльність у Івано-Франківському авІвано-Франківської області.
тотранспортному технікумі на поІз 1998 р. Р. В. Нагорний очолює РаНАГОРНИЙ
саді викладача спеціальних дисциду директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредиплін. У 1993 р. був обраний колекти- Ростислав Васильович тації Івано-Франківської області. Як
вом і призначений Міністерством
голова ради активно працює над
Директор коледжу.
освіти України на посаду директора
вирішенням багатьох регіональних
Заслужений працівник
технікуму.
завдань у галузі освіти, на високому
У 1999 р. за ініціативи Ростислава
науково-педагогічному рівні коордиВасильовича
було
створено
нує роботу навчальних закладів, орНадвірнянський коледж, який нині є одним із ганізовує спільну науково-методичну діяльність та
провідних навчальних закладів Прикарпаття.
обмін передовим педагогічним досвідом.
У 2004 р. коледж увійшов як структурний
Бере активну участь у роботі Спілки голів рад дипідрозділ до складу Національного транспортного ректорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України.
університету. З того часу Р. В. Нагорний активно праУ 2007 р. обраний членом ради Всеукраїнської
цює у вченій раді НТУ. Активізувалася наукова громадської організації «Асоціація працівників ВНЗ
діяльність викладачів, студентів коледжу, плідна І-ІІ рівнів акредитації». Двічі був обраний депутатом
співпраця в напрямі науково-методичного забезпе- Надвірнянської районної та міської рад.
чення навчального процесу.
За багаторічну сумлінну працю Ростислав ВасильоПід керівництвом Ростислава Васильовича в ко- вич Нагорний нагороджений нагрудними знаками
леджі працюють творчі групи педагогів, діяльність «Почесний автотранспортник України», «Відмінник
яких спрямована на пошук інтерактивних методів та освіти України», «Антон Макаренко», пам’ятною меособистісно-зорієнтованих технологій навчання.
даллю «10 років незалежності України».
Р. В. Нагорний організовує роботу обдарованих
У 2007 р. Р. В. Нагорному присвоєно почесне званстудентів над проблемами підвищення ефективності ня «Заслужений працівник освіти».

робітничих кадрів; підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу: навчальні кабінети та лабораторії,
комп’ютерні та тренажерні аудиторії, навчально-виробничі майстерні, навчально-методичний кабінет, навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки, навчальний автодром, бібліотека з читальною залою, навчальний автотранспортний підрозділ, навчальний центр
практичної підготовки, фізкультурно-спортивний комплекс та Палац культури і дозвілля студентів; підрозділи,
що забезпечують діяльність коледжу, до яких належать:
бухгалтерія, відділ кадрів, канцелярія, адміністративногосподарська частина, архів, гуртожитки, медичний
пункт, служба охорони праці, енергетики та цивільної
оборони, станція технічного обслуговування автомобілів, комерційний відділ, деревообробна дільниця,
видавничий центр та центр довузівської підготовки.
Студенти Надвірнянського коледжу Національного
транспортного університету навчаються за денною формою навчання за спеціальностями: «Діловодство», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Будівництво,
експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»,
а також за денною та заочною формами за спеціальнос-

тями: «Правознавство», «Бухгалтерський облік», «Організація перевезень і управління на автотранспорті»,
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,
«Обслуговування програмних систем і комплексів» та
«Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».
Із метою підвищення конкурентоспроможності молодшого спеціаліста на ринку праці коледж надає студентам можливість отримати робітничі професії, підготовка
яких має різну спрямованість, що залежить від орієнтації
на сьогодення: машиніст крана автомобільного, слюсар із
ремонту автомобілів, оператор котельні, електрогазозварник, стропальник, оператор комп’ютерного набору,
водій автотранспортних засобів.
Більшість випускників коледжу вступають на навчання до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема до Національного транспортного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
Тернопільського національного економічного університету, Львівського національного університету ім. Івана
Франка, Буковинської фінансової академії та інших ВНЗ
на денну та заочну форми навчання.
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Сьогодні матеріальна база коледжу — це комплекс сучасних споруд, розташованих на 9 га землі у м. Надвірна,
з них чотири навчальні корпуси,два гуртожитки,їдальня,
гаражі навчальних автомобілів і господарської техніки,
бібліотека з читальною залою (книжковий фонд —
близько 63 тисяч примірників), Палац культури і
дозвілля студентів, два спортивні зали, комплекс спортивних майданчиків, автодром, автономні котельні та водопостачальні станції, медичний пункт.
У навчальних корпусах обладнано 52 аудиторних
кабінети, зокрема сім комп’ютерних аудиторій, дев’ять
лабораторій, вісім навчально-виробничих майстерень. У
закладі функціонує комп’ютерний центр та центр оперативної поліграфії.
Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують
156 педагогічних працівників, з яких 150 — штатних;
шестеро мають учений ступінь кандидата наук, 69 — вищу кваліфікаційну категорію, з них 18 присвоєно педагогічне звання «викладач-методист». Семеро педагогів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Педагоги активно займаються науково-методичною
діяльністю, беруть участь у роботі науково-практичних
конференцій НТУ, міжнародних конференцій, міжвузівських семінарів та науково-теоретичних конференцій, обласних методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації.
У 2011–2013 рр. співробітники коледжу підготували
84 методичні вказівки для викладачів і студентів.
Студентська молодь коледжу щорічно бере участь у
всеукраїнських олімпіадах і міжнародних конкурсах. Серед студентів є призери обласного етапу олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики, інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, переможці ІІ етапу
XIV Міжнародного конкурсу з української мови
ім. П. Яцика (Ю. Я. Григораш) та IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка (М. О. Савчинець). 2012–2013 навчального року студентка
А. А. Дубінська стала переможцем ІІІ етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка.
Молодь залучається до роботи в гуртку технічної
творчості. На обласній виставці технічної творчості навчальний заклад щороку презентує близько 12 експонатів,
виготовлених студентами та викладачами автомеханічного відділення.

Студентський колектив
художньої творчості коледжу

Свято вишивки в межах співпраці з Всесвітнім фондом
природи WWF в Україні, 2010 р.

Функціонує юридична клініка, що надає практичні
юридичні послуги населенню. До цієї діяльності залучені
25 найкращих студентів юридичного відділення.
У закладі напрацьована цілісна система фізичного виховання. На базі спортивного комплексу працюють
секції волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, міні-футболу.
Починаючи з 1969 р., викладачі фізичної культури
підготували чотирьох майстрів спорту, 48 кандидатів у
майстри спорту, 56 спортсменів першого розряду.
Надвірнянський коледж неодноразово займав призові
місця в обласних спартакіадах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Формуванню особистості молодої людини, духовному
й фізичному розвитку, вихованню почуття громадянської свідомості сприяє система клубно-гурткової роботи.
У коледжі працює 35 гуртків та клубів за інтересами.
Літературна студія «Новий формат» згуртувала довкола себе творчих студентів та викладачів.За період роботи літстудії видано літературні альманахи «Осінні інкрустації», «Весняна свіжість слова», «Рими і зорі».
Цікавою та пізнавальною для студентів є діяльність
клубу «Знаменитості поруч з нами», інтелектуального
гуртка «Ерудит», дискусійного клубу «Істина».
Великої уваги в коледжі надають розвитку художньої
та естетичної культури студентів. Танцювальний колектив «Водограй» — неодноразовий учасник творчих звітів
художніх колективів Івано-Франківщини в межах Всеукраїнського фестивалю майстрів мистецтв та народної
творчості; лауреат ІІ премії у ІV Всеукраїнському конкурсі
«Джерело талантів» (м. Донецьк); дипломант ІХ Міжнародного гуцульського фестивалю; призер Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. Павла
Вірського, І та ІІ міжнародних фестивалів етнографічних
регіонів України «Родослав», молодіжного бардівського
туристично-краєзнавчого фестивалю, обласного студентського конкурсу-фестивалю «Бурштинове намисто».
Зачаровує слухачів своїм співом камерний хор «Барви», якому присвоєно звання «Зразковий художній колектив».
У травні 2012 р. Надвірнянський коледж НТУ відзначив свій славний ювілей — 50-річчя. Півстоліття для навчального закладу — це період випробувань, досягнень та
щоденної кропіткої праці. Найкращий спосіб досягти
успіху в освіті — постійно вдосконалюватися. Тому колектив на власному досвіді ефективно впроваджує
новітні технології, методи та форми навчання, апробує їх
і впевнено крокує вперед.

227

