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ТОРГОВИЙ КОЛЕДЖ

К

оледж є вищим навчальним заклаКоледж має навчально-методичну струкдом І рівня акредитації і має свою
туру, до складу якої входять чотири циклові
багату історію, яка почалася у м. Самкомісії: технології та організації харчування
борі у 1920 р., коли було відкрито купецьку
і сервісу; суспільствознавчих, економічних
гімназію.
дисциплін та права; загальноосвітніх дис10 червня 1940 р. Рада народних комісациплін; маркетингу, торгівлі та біржової
рів УРСР прийняла Постанову № 842 про ордіяльності.
ганізацію Самбірського технікуму радянської
Коледж готує фахівців на денній формі
торгівлі на базі гімназії та ліцею.
навчання на основі базової та повної загальЗгідно з Постановою Ради Міністрів
ної середньої освіти, а також на заочній
СРСР від 1 березня 1961 р. № 185, техформі — на основі повної загальної середньої
нікум із м. Самбіра було переведено до
освіти.
ОЛІЙНИК
м. Запоріжжя.
До структури коледжу входять: еконоОлександр
міко-технологічне відділення; методична
Запорізький технікум радянської торЛеонтійович
служба; психологічна служба; адміністрагівлі створено в 1961 р. на базі Самбірського
Директор коледжу,
тивно-господарська служба; бібліотека; бухтехнікуму радянської торгівлі.
кандидат
галтерська служба.
У 1985 р. до Запорізького технікуму раісторичних наук
Всі структурні підрозділи працюють на
дянської торгівлі приєднано Запорізький
технікум громадського харчування, а в 1991 р. Запорізь- підставі затверджених положень.
Дорадчим органом коледжу є педагогічна та метокому технікуму радянської торгівлі надано статус коледжу.
У 1993 р., у зв’язку з ліквідацією Міністерства тор- дична ради.
гівлі, коледж передано до Міністерства освіти і науки
Для з’ясування поточних питань діяльності ствоУкраїни. У 2008 р., згідно з наказом Міністерства освіти рені робочі органи: Адміністративна рада та Віді науки України від 28 листопада 2008 р. № 1080 та нака- біркова комісія як функціональний структурний
зом ДВНЗ «Запорізький національний університет» від підрозділ Приймальної комісії Запорізького націо19 грудня 2008 р. № 440, діяльність Запорізького торго- нального університету.
вого коледжу як юридичної особи було припинено шляТорговий коледж є суб’єктом освітньої діяльності,
хом приєднання до складу Запорізького національного яка здійснюється з метою надання освітніх послуг особи,
університету і створено відокремлений структурний під- суспільства і держави, реалізації національних, міжнарозділ без права юридичної особи.
родних і регіональних освітніх, наукових, економічних
У 2015 р. Торговий коледж ЗНУ відзначив своє програм, сприяння розвитку кадрового потенціалу, ство75-річчя.
рення системи розвитку та самовдосконалення обдароваУ коледжі ліцензовано чотири спеціальності за ної студентської молоді.
ОКР «молодший спеціаліст»: 181 «Харчові технології»;
У своїй діяльності коледж керується Конститу076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; цією України, постановами Верховної Ради Укра071 «Облік і оподаткування»; 075 «Маркетинг».
їни, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
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Козацькі розваги
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України, нормативними актами
Міністерства
освіти
і науки України, Положенням
про державний вищий навчальний заклад, Статутом Запорізького національного університету
та Положенням про Торговий
коледж Запорізького національного університету.
Зважаючи на потреби регіонального ринку праці, найважливішими завданнями роботи
коледжу є:
– виконання освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих
фахівців для підприємств
різних галузей виробництва
та обслуговування;
– об’єднання матеріальної ба
Колектив коледжу. Зліва направо: перший ряд: пров. бібліотекар Г. С. Коміссарчик,
зи, інтелектуального потенцізав. навч.-метод. каб. О. Ю. Кіппа, дир. О. Л. Олійник, пров. фах. з профорієнтації
алу коледжу та Запорізького
випускників навч. закладу В. М. Вагіс, секр. навч. част. Я. В. Клименчук, ст. інсп.
національного університету
з кадрів Т. П. Лазарева; другий ряд: зав. екон.-технолог. відділення В. С. Турченко,
для більш ефективного їх
заст. дир. з навч.-вих. роб. Л. Г. Шелест, заст. дир. з адмін.-госп. роб. С. С. Кабанцев
використання.
Основні напрями діяльності коледжу:
професійні знання, достатній досвід роботи на під– підготовка за державним замовленням і договір- приємствах торгівлі та ресторанного господарства,
ними зобов’язаннями фахівців ОКР «молодший проводять заняття на належному теоретичному та меспеціаліст»;
тодичному рівнях.
– надання повної загальної середньої освіти;
– культурно-освітня, спортивно-оздоровча діяльність;
– науково-методична та інформаційна діяльність, під
готовка навчально-методичної документації;
– розроблення
інтегрованих
освітньо-професійних програм і навчальних планів з метою впровадження ступеневої системи підготовки фахівців за
відповідними напрямами підготовки згідно з отриманою ліцензією, а також розроблення науково-методичного забезпечення навчального процесу.
У Торговому коледжі Запорізького національного
університету працює стабільний колектив, штат якого
нараховує 36 педагогічних працівники з відповідним
досвідом роботи. Педагогічний колектив складається
Аудиторне заняття
з висококваліфікованих викладачів, які мають глибокі
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