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Е

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

робота», «Соціальна педагогіка». Щороку,
кономіко-правничий коледж є найзгідно з рішеннями державних екзаменаціймолодшим структурним підроздіних комісій, понад 300 випускників коледжу
лом
Запорізького
національного
отримують дипломи молодшого спеціаліста
університету. В поточному році навчальний
з відповідними кваліфікаціями.
заклад святкує своє десятиріччя. Цей ювіВідповідно до вимог часу створено налей — хороша нагода для глибинного аналізу
лежну навчально-матеріальну базу коледжу.
пройденого шляху, об’єктивної оцінки здоСучасні ремонти навчальних аудиторій, забутків та визначення перспектив подальшого
безпеченість комп’ютерною технікою сприрозвитку.
яють підвищенню якості освітнього процесу.
Десять років в історії — незначний відСтуденти різних курсів та спеціальностей
різок часу, але він характеризується напруодночасно в чотирьох комп’ютерних клаженою творчою працею педагогічного
ГРИБАНОВА
сах можуть працювати на обладнаних 65 роколективу, співробітників та студентів різних
Олена Євгенівна
бочих місцях, у мультимедійній аудиторії на
поколінь.
Директор коледжу,
54 навчальних місцях.
Особливу вдячність керівництво коледжу
Застосування технічних засобів не є
висловлює ректорату ЗНУ, керівникам фа- викладач вищої категорії,
викладач-методист
ефективним без розвитку інформаційно-кокультетів, які закладали основи Економікомунікаційної компетентності викладачів та електронних
правничого коледжу.
Завдяки колективу викладачів під керівництвом освітніх ресурсів. У 2016 р. пріоритетним стало ствоО. Є. Грибанової, яка працює директором коледжу з дня рення електронного навчального контенту, викорисйого заснування, створено сучасний навчальний заклад, тання мультимедійних комплексів у освітньому процесі.
що справедливо вважається одним із найкращих в Запо- Конкурс «Smart-технології: панорама інноваційних техрізькому регіоні. Діяльність коледжу спрямована на підго- нологій в освітньому процесі» покликаний популяризутовку практико-орієнтованих конкурентноспроможних вати діяльність педагогів щодо використання новітніх
фахівців, які набувають професійних умінь і компетен- технологій, електронних засобів та інструментів. Кращі
цій, фундаментальних та спеціальних знань і творчо ви- роботи виконали викладачі: О. В. Заїка — кандидат наук
з державного управління, Л. В. Козак, М. А. Кузьміна,
користовують їх у роботі.
Зважаючи на потреби ринку праці, згідно з Пере- І. О. Мордвінова, О. В. Учуєва, Л. Д. Чичун, Я. С. Висоцька.
ліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим
Одним із найважливіших факторів, що забезпечує
Кабінетом Міністрів України у 2015 р., у коледжі здій- ефективну роботу коледжу, є його високопрофесійний
снюється підготовка спеціалістів за десятьма спеці- викладацький колектив. Сьогодні свої знання, досвід стуальностями: «Інженерія програмного забезпечення», дентській молоді передають 110 викладачів: три доктори
«Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», наук — Т. І. Бутченко, Д. Т. Бікулов, В. О. Скворець; 38 кан«Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Туризм», «Фі- дидатів наук, серед яких голови циклових (предметних)
зична культура і спорт», «Журналістика», «Соціальна комісій — В. М. Гельман, О. В. Заїка, О. В. Кудін, О. В. Маловічко, М. О. Носик; вищу категорію мають 40 викладачів, педагогічне звання «викладач-методист» і «старший
викладач» присвоєно 31 викладачу. В аспірантурі навчаються десять осіб; 15 магістрів вважаються найкращими
випускниками ЗНУ. Заслужений авторитет у колективі мають: заступник директора з навчально-виховної роботи
О. В. Артеменко, заступник директора з навчально-методичної роботи А. В. Ходаковська, завідувачі гуманітарного
та педагогічного відділень О. В. Данілкіна та І. З. Федючок.
Інтеграція в європейський освітній простір вимагає
від студентів володіння на високому рівні іноземною мовою. Впровадження Концепції вивчення іноземної мови
в коледжі сприяє розвитку нових підходів до організації
та реалізації навчального процесу, виконанню новітнього
соціального замовлення суспільства — підготувати фахівця, який на комунікативно достатньому професійному
Заняття з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій проводить Л. Д. Чичун — викладач вищої категорії
рівні буде вільно володіти іноземною мовою.
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Головною постаттю коледжу, його найбільшою гордістю
є студенти. У 2008 р. на навчання
було зараховано 88 осіб за
п’ятьма спеціальностями, а вже
сьогодні в коледжі навчаються
майже 900 студентів. Вони посідають призові місця на Всеукраїнських предметних олімпіадах:
з української мови (викладач
Н. В. Труш), з математики (викладач Н. Ю. Калашнікова),
Всеукраїнському конкурсі «IntelТехно Україна». Кращими стали:
К. Доля, Є. Гужва, І. Єгіазарова,
В. Свістєльнік, К. Тищенко,
А. Корнієнко.
Останні п’ять років студенти
коледжу мають високі досягнення у студентських предметКерівники підрозділів коледжу. Зліва напарво: зав. економ. відділення Л. В. Козак,
них олімпіадах: VI Всеукраїнська
заст. з НВР О. В. Артеменко, зав. гуманітар. відділення О. В. Данілкіна, директор
олімпіада з української мови — О. Є. Грибанова, зав. підготов. відділення А. В. Дьячек, заст. з НМР А. В. Ходаковська,
II місце, VI Всеукраїнська олімпізав. пед. відділення І. З. Федючок, зав. практики І. О. Кирилова
ада з математики — III місце,
IX Всеукраїнська олімпіада
з інформатики та комп’ютерної техніки — ІІ та III місця,
Осередком студентського життя в коледжі є СтудентВсеукраїнська олімпіада з 1С Бухгалтерії — I місце, II Все ська рада, до складу якої входять творчі, талановиті студенти
українська олімпіада з фізики — VI місце, Всеукраїнський з активною громадською позицією. Голови Студентської
конкурс «Intel-Техно Україна 2016–2017» — IV місце.
ради коледжу: В. Воротков (2012), С. Марченко (2013),
Команда майбутніх юристів «Декстра» під керівни- В. Кондратенко (2014), І. Максимов (2015), Д. Куліченко
цтвом викладача М. Ю. Іщенко у складі студентів спеці- (2016) — є справжніми лідерами студентської молоді.
альності «Правознавство» (О. Дмитрієвої, А. Музичук, З ініціативи Студентської ради в коледжі були відтворені
К. Мхитарян, А. Цибульського, Д. Шуриги) протягом найкращі традиції ЗНУ та підвищено рівень суспільної акдвох років здобуває перемоги на Запорізькому обласному тивності студентів. Студенти досягають високих результатів
турнірі юних правознавців.
у загальноуніверситетських конкурсах, беруть активну участь
Перспективним напрямом роботи з обдарованою у флеш-мобах, спортивних змаганнях. Щороку студенти комолоддю в коледжі є проектна діяльність. Студенти леджу отримують стипендію Президента України, Верховної
цікавляться міськими проектами «Дубовка. Переза- Ради України, є стипендіатами Запорізької міської ради.
вантаження», «Епіцентр студентських ініціатив», «ЗаНауково-педагогічний колектив Економіко-правнипорізький вектор студентських ініціатив», «Ми — це чого коледжу щиро вдячний за самовіддану працю всім
місто». Переможцям цих проектів — студентам спе- викладачам, працівникам, студентам та випускникам навціальностей «Туристичне обслуговування» та «Со- чального закладу, зусилля і талант яких забезпечили йому
ціальна педагогіка» (Н. Адугіній, Т. Міндак, А. Баю, добру славу.
К. Довголенко, В. Малофєєнко), було надано можливість реалізувати творчі здібності та виявити суспільну позицію.
Студенти Економіко-правничого коледжу беруть активну участь у науково-громадському житті: Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Всеукраїнському фізичному конкурсі
«Левеня», Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч», Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус», обласних творчих конкурсах «Знай
і люби свій край», «Незалежна і єдина будь навіки,
Україно!». Проводяться тижні популяризації спеціальностей та науково-практична конференція «Молода
наука», найактуальніші роботи якої публікуються у збірнику наукових праць студентів, аспірантів і молодих
Фідініч Влада, Онуфрик Ольга, Маковська Яна —
випускниці-відмінниці спеціальності «Правознавство»
учених ЗНУ.
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