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Тернопіль – 2021



 

Загальна інформація про навчальний заклад 

 

У 2011 році в місті Калуші за клопотанням керівництва університету та 

з метою підвищення якості підготовки фахівців згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України № 373 від 26.04.2011 р. створено 

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Тернопільського національного економічного університету як його 

структурний підрозділ без права юридичної особи. Коледж розміщувався за 

адресою м. Калуш, вул. Молодіжна, 7. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 155 від 

5.05.2014 р. Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Тернопільського національного економічного університету змінює свою 

юридичну адресу з вул. Молодіжна, 7 м. Калуш Івано-Франківської області, 

77300 на вул. Львівська 11а, м. Тернопіль, 46020 (навчальний корпус №11) та 

отримує найменування Коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Тернопільського національного економічного університету. З 20 серпня 2019 

року Коледж змінює свою юридичну адресу з вул. Львівська 11а, м. Тернопіль, 

46020 на вул. Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2) м. Тернопіль, 

46009 (Наказ №230-К/тр від 20.08.2019 р.). 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій є структурним 

підрозділом Тернопільського національного економічного університету. 

Коледж свою освітню діяльність здійснює на підставі ліцензії Міністерства 

освіти і науки України серія ВО № 0171-017101 від 12.05.2017 р. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1118 від 

09.09.2020 р. Коледж отримує найменування Відокремлений структурний 

підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Західноукраїнського національного університету».  

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку 

праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у них 

наукового світогляду і мислення. 

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з 

ліцензованих спеціальностей, які забезпечать підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», здатних бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. 

Інформація про ліцензовані спеціальності та обсяги прийому  у 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та 

інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» 

у 2020 році (далі ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ») наведена в таблиці 1.  

                                                                              

 

 

 

 

 



 

 Таблиця 1 

Інформація про ліцензовані спеціальності та обсяги прийому у  

ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» 2020 році 
№ п/п Шифр та назва галузі 

знань 

Спеціальність Ліцензований 

обсяг 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 08 Право 081 Право 50 

2 

 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

50 

3 

 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 50 

4 

 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна інженерія 50 

Підготовка фахових молодших бакалаврів 

5 08 Право 081 Право 120 

6 
07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

60 

7 
07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 50 

8 
07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік та оподаткування 60 

9 
07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

60 

10 
12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна інженерія 120 

11 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 60 

12 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія 60 

13 01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 50 

14 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 60 

15 27 Транспорт 275 Транспортні технології  60 

 

Формування контингенту студентів 

Інформація  про  контингент  студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» в 

2020/2021  навчальному  році  за  спеціальностями освітньо-кваліфікаційного  

рівня  «молодший  спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр» динаміка 

контингенту студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» за 2017/2018 – 2019/2020 н.р., 

кількісний показник випуску студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» відображена  у  

таблиці 2,3,4  (дані  подано  станом  на  18.11.2021  р.).  

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2 
 

Контингент студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» у 2020/2021 н.р. 
№ 

п/п 

Спеціальність ДЗ Контракт Кількість 

студентів 

1.  Комп’ютерна інженерія 53 30 83 

2.  Менеджмент 33 17 50 

3.  Право 0 68 68 

4.  Фінанси, банківська справа та 

страхування 

39 12 51 

5.  Облік та оподаткування 21 3 24 

6.  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

16 4 20 

7.  Психологія 0 23 23 

8.  Фізична культура і спорт 12 7 19 

9.  Автомобільний транспорт 22 5 27 

10.  Транспортні технології 12 11 23 

 Всього по 1 курсу 208 180 388 

1.  Комп’ютерна інженерія 57 31 88 

2.  Менеджмент 34 16 50 

3.  Право 0 73 73 

4.  Фінанси, банківська справа та 

страхування 

44 17 61 

5.  Облік та оподаткування 25 20 45 

6.  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

32 19 51 

7.  Психологія 5 12 17 

 Всього по 2 курсу 197 188 385 

1.  Комп’ютерна інженерія  52 15 67 

2.  Менеджмент 28 29 57 

3.  Право 0 59 59 

4.  Фінанси, банківська справа та 

страхування 

46 39 85 

5.  Всього по 3 курсу 126 142 268 

6.  Комп’ютерна інженерія 34 13 47 

7.  Менеджмент 23 14 37 

8.  Право 32 17 49 

 Всього по 4 курсу 89 44 133 

ВСЬОГО 620 554 1174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 3 

Динаміка контингенту студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» 

за 2017/2018 – 2010/2021 н. р. 

Спеціальність 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2020/2021 

Комп’ютерна інженерія 188 196 196 197 285 

Менеджмент 132 140 163 165 194 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

147 147 148 149 197 

Право 146 167 189 188 249 

Всього 613 650 696 699 925 

 

Таблиця 4 

Кількісний показник випуску студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» 

 у 2021 році 
№ 

п/п 

Спеціальність ДЗ Контракт Кількість 

студентів 

1 Комп’ютерна інженерія  34 13 47 

2 Менеджмент 23 14 37 

3 Право 32 17 49 

4 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

46 39 85 

Всього  91 83 218 

 

Науково-дослідницька робота викладачів та студентів 

 

Науково-педагогічні  працівники ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» мають  

відповідну  базову  освіту  та  забезпечують  високий  науково-теоретичний  і  

методичний  рівень  викладання  навчальних  дисциплін.  Ряд науково-

педагогічних працівників має наукові ступені та вчені звання.  

Чисельність  педагогічних  працівників  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» у 2021 

році становить  59  особи, з  них: 28  осіб  (47,4%)  є  спеціалістами  вищої  

категорії; 8 (13,6%)  –  першої  категорії,  5 (80,5%)  –  другої  категорії,  18  

(30,5%) спеціалістів. Також 4 педагогічних працівників мають звання 

«викладач методист» та 2 – «Майстер спорту».  

З 38 штатних працівників (66 % до загальної чисельності педагогічних 

працівників ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»)  – 19 осіб (50 %) є спеціалістами вищої 

категорії, 7 осіб  (18,4 %)  –  І  категорії,  5 особи (13,2 %) –  другої  категорії,  

7 особи (18,4%)  спеціалістів.  

25  педагогічних  працівників  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» (42,4%)  мають  

науковий ступінь кандидата наук; 10 (17 %) – вчене звання доцента.  

 

 

 

 

 



 

Результати здачі державного комплексного екзамену з студентами  

ВСП «ФКЕПІТ» у 2020 р. 
 

 

Спеціальність 

Допущено 

до 

екзамену 

Здало 

екзамен 

Випуск 

без 

диплому 

Оцінки ДЕК Диплом з 

відзнако

ю 
Відмінно Добре Задов. 

К-сть К-сть К-сть К-сть К-сть К-сть К-сть 

Комп’ютерна 

інженерія  

47 47 - 12 24 11 3 

Менеджмент 26 26 - 7 11 8 1 

Право 39 39 - 14 18 7 2 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

50 50 - 15 29 6 2 

Разом 162 162 - 48 82 32 8 

 

Педагогічний  колектив  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» публікує  результати  

наукових досліджень  у  вітчизняних  та  зарубіжних  наукових  фахових  

виданнях,  бере участь  у  Міжнародних  та  Всеукраїнських  науково-

практичних  конференціях, круглих столах, семінарах, засіданнях методичних 

об’єднань викладачів ; молоді вчені здобувають наукові ступені в аспірантурі 

ЗВО без відриву від виробництва.  

Створена та функціонує атестаційна комісія ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»  для 

атестації педагогічних працівників ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ», забезпечено 

дотримання законодавчих норм щодо атестації педагогічних працівників. Так, 

у  2020/2021  н.р. атестацію  на  присвоєння кваліфікаційних категорій 

викладачам:   

«спеціаліст вищої категорії»: Білик І.В., Довгаль Л.О., Дуді О.В., 

Шевчук М.В., Яремчук Т.О.; 

«спеціаліст першої категорії»: Ковпак В.М., Маркопольському С.В., 

Олійник М.Ю., Марків І.М.; 

«спеціаліст другої категорії»: Партиці П.М., Прокопенко О.В., Шаршонь 

Г.С.  

Підвищення кваліфікації викладачів 

Інформація про підвищення кваліфікації  викладачами ВСП «ФКЕПІТ 

ЗУНУ» відображена в таблиці 3.  

Таблиця 3 

Підвищення кваліфікації викладачів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» 
№ 

п/п 

ПІП   

 

Підвищення кваліфікації Термін 

проходження 

1 
Білик Ірина 

Василівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

2 
Вацлавський Олег 

Іванович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 



 

3 
Галин Богдан 

Олексійович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

4 
Арзамасова Оксана 

Вікторівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

5 
Шаршонь Галина 

Степанівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

6 
Оприсок Мирослава 

Дмитрівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

7 Маркопольський 

Сергій 

Володимирович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

8 
Марків Ірина 

Михайлівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

9 
Партика Павло 

Миколайович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

10 Смерека Світлана 

Богданівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

11 Бобчук Ірина 

Антонівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

12 Ментух Наталія 

Фелікіссімівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

13 Парнета Оксана 

Йосипівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

14 Прокопенко Оксана 

Володимирівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

15 Довгаль Любов 

Олександрівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

16 Дзюла Юрій 

Васильович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

17 Лукащук-Федик 

Світлана 

Володимирівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

18 Мельник Галина 

Федорівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

19 Залюбовська 

Людмила Василівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

20 Дурдас Галина 

Василівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

21 Олійник Мар’яна 

Юріївна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

22 Брюхань Лілія 

Михайлівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 



 

23 Белінська Ірина 

Дем’янівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

24 Хмиз Лілія 

Олексіївна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

25 Марчак Ірина 

Несторівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

26 Салдан Галина 

Ярославівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

27 Шевчук Марія 

Василівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

28 Бек Галина 

Миронівна 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

29 Михайлиця Віталій 

Григорович 

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології в 

освітньому процесі» Навчально-науковий інститут 

інноваційних  освітніх технологій ЗУНУ 

08.02.2021 –

12.02.2021 

 

Викладачі ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» регулярно приймають участь 

засідання обласних методичних об’єднаннях викладачів ФПОЗ 

Тернопільської області.  

 Студенти ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» беруть участь у науково-

дослідницькій роботі у Тернопільському  регіональному  відділенні  Малої  

академія  наук  України, зокрема студент Топорівський Святослав презентував 

наукову роботу.  

У  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»  проводяться  щорічні  студентські  наукові  

конференції. В 2021 році ІV Науков6о-практична студентська конференція на 

тему: «Актуальні проблеми сучасної науки» взяло участь близько 110 

студентів відбулася у онлайн режимі.  

Студенти  коледжу  беруть активну участь в онлайн семінарах, зокрема, 

у  "Анатомія бізнесу", «Ярмарка вакансій», «Файне-ІТ 2021».  

Студенти  коледжу  займають  активну  життєву  позицію.  Розвивається 

студентське  самоврядування,  головним  завданням  якого  є  підвищення  і 

вдосконалення  якості  навчання,  виховної  та  наукової  роботи,  трудового 

виховання,  організації  та  участі  студентів  в  художній  самодіяльності, 

організації  дозвілля  студентів,  співробітництва  з  студентами  інших  вузів  

і молодіжними  організаціями,  формування  у  студентів  навичок  керівника-

організатора.  

Поряд з цим в практиці роботи органів студентського самоврядування в  

коледжі  є  захист  прав  та  інтересів  студентів,  забезпечення  виконання 

студентами своїх обов’язків, сприяння створенню різноманітних студентських 

гуртків,  клубів,  ініціювання  і  втілення  в  життя  заходів  для  створення 

позитивного іміджу коледжу.  

 

 



 

Проходження практик 

З 2014 р. щорічно організовуються профорієнтаційні вечори «Сьогодні 

студент – завтра випускник», метою яких є формування у студентів мотивації 

до розвитку професійних і особистих якостей через зустрічі із знаними 

випускниками; посилення співпраці із випускниками у реалізації освітніх, 

наукових та практичних програм.  

Студенти та випускники беруть участь у спеціалізованих Ярмарках 

Вакансій «ProfiDay» у м. Тернополі. 

Укладено  договори  про  співпрацю  та  про  проходження  практики  

студентів  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» з  Агрохолдингом «Мрія», ГУ  ДКСУ  в  

Тернопільській  області,  кредитною спілкою  «Калина»,  страховою  

компанією  «Скайд»,  фабрикою  меблів  «Нова», ТОВ  «Теркурій-2»,  ТОВ  

«ОСП  Корпорація  Ватра»,  ПАТ  «Тернопільський радіозавод  «Оріон»,  ТОВ  

«СЕ  Бортнеце  Україна»,  ТОВ  «Viknaroff», ТОВ «Елекс», Головним 

управлінням юстиції в Тернопільській області та ін.  

За  останні  роки  укладено  14  угод  про  проходження  практики,  що 

дозволило забезпечити понад 450 студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» базами 

навчальної та виробничої практик.  

 

Виховна робота 
Слід також зазначити високий рівень художньої і спортивної культури  

студентів.  На  належному  рівні  проходять  різноманітні  святкування,  такі  

як: «День  знань»,  «День  працівника  освіти»,  «День  студента»,  «День  

Святого Миколая».  

Студентська  команда  коледжу  є  учасником  «Студентської  Ліри»,  яка 

проводиться  у  Західноукраїнському національному університеті.  

Також  студенти  займають  призові  місця  у  багатьох  творчих  

конкурсах,  які проводяться в м. Тернопіль і Тернопільській області. Не 

залишено осторонь і благодійну роботу. Студенти коледжу із великим 

задоволенням залучаються до благодійної  роботи  –  організовують  і  

проводять  відповідні  заходи  для  дітей-сиріт та воїнів, які знаходяться в зоні 

АТО.  

До  основних  виховних  та  національно-патріотичних  заходів,  що 

відбуваються  у  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»  належать  тиждень  писемності  та  

мови (української культури), тиждень правил дорожнього руху, тиждень 

фінансової грамотності, тиждень права, заходи вшанування пам’яті героїв 

Небесної сотні, Шевченківські читання, День вишиванки тощо.  

Студенти  ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» беруть  участь  у  студентському  

літературно-творчому  конкурсі  «Мистецька  хвиля»,  конкурсах  студентів-

вокалістів  та студентів-декламаторів;  соціальних  та  екологічних  

молодіжних  проектів; конкурсі краси, конкурсах «Ми – нова генерація» та 

«Студентська ліра», різноманітних патріотичних флеш-мобах та акціях.  

Для студентів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» організовуються ознайомчі 

екскурсії в Карпати, Львів, Чернівці,  Київ,  Кам’янець-Подільський,  

проводяться  науково-просвітницькі лекції та зустрічі з цікавими людьми.  



 

 


