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1. Загальна інформація про навчальний заклад 

Одним зі структурних підрозділів Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу є Калуський фаховий  коледж економіки, 

права та інформаційних технологій, який було утворено наказом  Міністерства 

освіти і науки України від 24.06.2014 р. № 752 як структурний підрозділ без права 

юридичної особи.  

Адреса коледжу: 77300, Івано-Франківська область,  м. Калуш, 

вул. Молодіжна, 7; тел. (03472) 6-18-08, тел./факс (03472) 6-18-10; е-mail: 

kollege_if@ukr.net.  

Нині Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних 

технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу – це 6 циклових комісій, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи та  

лабораторія, бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для 

педагогічного та адміністративного персоналу коледжу. Але найбільшим нашим 

скарбом є люди - викладачі, науковці найвищої кваліфікації, які щоденно 

віддають коледжу свої сили, час і здоров’я. 

Головними завданнями коледжу є: 

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, які 

забезпечують належну теоретичну та практичну підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; 

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності;  

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;  

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 
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- забезпечення культурного, духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються в коледжі, в дусі українського патріотизму та поваги до 

Конституції України;  

- забезпечення умов оволодіння системою знань про людину, природу та 

суспільство;  

- виховання морально і фізично здорового покоління громадян;  

- формування громадянської та власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, 

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги 

у стосунках між працівниками, викладачами, студентами тощо. 

У Калуському коледжі економіки, права та інформаційних технологій 

ІФНТУНГ здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:  

- 073 «Менеджмент»; 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

- 081 «Право»; 

- 123 «Комп’ютерна інженерія». 

На даний час в коледжі здобувають освіту 270 студентів денної форми 

навчання з міста Калуша, Калуського, Долинського, Рожнятівського, 

Богородчанського, Рогатинського, Галицького районів, а також із Львівської, 

Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та інших областей. 

Загальна площа приміщень коледжу становить 2021,9 м2,  з якої 944,9 м2 

складає аудиторний фонд. Службові приміщення займають 123,8 м2, бібліотека (у 

т.ч. читальний зал) – 97,9 м2, їдальня – 96,8 м2. 

Для проведення освітньої діяльності в коледжі функціонує 16 навчальних 

кабінетів і лабораторій (лінгафонний кабінет, тренажерна комп’ютерна 

лабораторія), оснащених сучасними меблями, приладами, інструментами та 

матеріалами. Для вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в коледжі 

обладнано комп’ютерну лабораторію, де використовуються потужні сучасні 

комп’ютери, під’єднані до мережі Іnternet. Для проведення наукових конференцій, 

відкритих лекцій, засідань, перегляду навчальних відеофільмів та інших заходів 

широко використовується конференц-зал. Всі кабінети і лабораторії відповідають 



технічним і санітарним вимогам, оснащені відповідним комплексним методичним 

забезпеченням, комп’ютерною технікою та технічними засобами навчання. В 

загальному матеріально-технічна база відповідає вимогам для повного виконання 

навчальних планів і програм. 

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 25 викладачів, базова 

освіта яких відповідає дисциплінам, які вони викладають.  

Викладачі проходять атестацію згідно з діючим Положенням про атестацію 

педагогічних працівників, курсову перепідготовку та стажування. 

Освітня діяльність коледжу з ліцензованих напрямів і спеціальностей 

базується на основі принципів гуманізму, демократизму, свободи  і 

відповідальності, законності, пріоритетності загальнолюдських цінностей, 

підвищення інтелектуального рівня, органічного зв’язку з національною історією, 

культурою та традиціями українського народу, наступності та розвивального 

характеру навчання, гармонійного поєднання інтегрованості, варіативності та 

індивідуалізації змісту і форм освіти. 

Педагогічний колектив коледжу постійно працює над удосконаленням 

методики викладання навчальних дисциплін. Серед його важливих напрямків 

роботи – впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання 

у навчальний процес. Загалом викладачі беруть активну участь в роботі засідань 

обласних предметних методичних об’єднань, в роботі засідань ради директорів 

закладів фахової перед вищої освіти  області та обмінюються досвідом роботи. 

Для підвищення педагогічної майстерності викладачів у коледжі діє 

педагогічна та методична ради, школа молодого викладача, для підвищення 

кваліфікаційного рівня створено атестаційну комісію. Головним завданням цих 

органів є надання методичної допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, 

впровадженні у навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та 

широкому використанні традиційної педагогічної думки. Успішно працює рада 

профілактики, що дозволяє уникати випадків правопорушень серед студентської 

молоді, системно проводяться виховні години та заходи, спрямовані на 

відзначення історичних та культурно-мистецьких подій. Працюють гуртки 

художньої самодіяльності та спортивні секції, науково - пошукові товариства та 



гуртки. 

Діяльність коледжу базується на основних положеннях Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статуту 

університету, «Положення про Калуський фаховий коледж економіки, права та 

інформаційних технологій ІФНТУНГ», положень,що регламентують організацію 

та проведення освітнього процесу, наказів Міністерства освіти і науки України та 

інших нормативних документах, які регулюють діяльність закладів фахової 

передвищої освіти.  

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в коледжі 

відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання та 

виховання. Передбачається вдосконалення навчально-виховного процесу з 

урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, 

адаптивності, оновлення  змісту освіти з урахуванням нових державних і 

галузевих стандартів освіти, нових освітньо-професійних програм та програм 

навчальних дисциплін. 

Перебуваючи в структурі Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, випускники коледжу мають можливість продовжувати 

навчання на факультетах споріднених спеціальностей університету для здобуття 

повної вищої освіти чи в інших вищих навчальних закладах України.  

Після закінчення коледжу фахівці зможуть правильно зорієнтуватись у 

сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно 

вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її 

роботою, матимуть змогу працювати на підприємствах, установах та в 

організаціях різних форм власності, комерційних структурах, виконувати 

управлінську діяльність.  

Отже, головним завданням коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців з 

високим рівнем професійних та організаторських навичок, здатних бути 

конкурентоспроможними на ринку праці.  

 

 

 



2. Організація нового прийому 

Для організації та проведення прийому студентів у 2019 році наказом 

директора № 4-ПК від 27 грудня 2019 року був затверджений склад приймальної 

комісії.  

Правила прийому до  Калуського коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу затверджено Вченою радою Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу ( протокол № 13/583). 

Окрім того, викладачі циклових комісій, проводили профорієнтаційну 

роботу в школах та ВПТНЗ міста та області, де знайомили учнів з умовами 

прийому до коледжу, спеціальностями, традиціями коледжу. 

Був проведений інструктаж технічного складу приймальної комісії. Під час 

прийому документів з усіма абітурієнтами проводились бесіди про порядок здачі 

іспитів, умови укладання договорів на контрактну форму навчання. Інформація 

про хід подання заяв, оголошення, правила прийому були розміщенні на веб-сайті 

коледжу. 

Списки абітурієнтів по групах, розклад вступних випробувань були 

складені вчасно та розміщені на стенді Приймальної комісії КФКЕПІТ ІФНТУНГ. 

Іспити проводились у відповідності з розкладом досвідченими викладачами 

коледжу та шкіл міста. Було проведено 11 засідань приймальної комісії. 

Всього зараховано студентів у 2020 році: 

1. Денна форма навчання на основі базової загальної середньої освіти  

66 осіб, в тому числі: 

1.1. На навчання за рахунок держбюджету – 50 студентів. 

1.2. На навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – 16 

студентів. 

2. Всього по коледжу зараховано 66 студентів.  

 

3. Навчальна робота 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

вказується про необхідність приведення мережі вищих навчальних закладів і 



системи управління вищою освітою у відповідність до потреб розвитку 

національної економіки та запитів ринку праці; розширення автономії вищих 

навчальних закладів; розширення взаємодії вищих навчальних закладів з 

установами Національної академії наук України та Національної академії 

педагогічних наук України щодо розвитку наукових досліджень у сфері вищої 

освіти; залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними закладами, 

зокрема, до участі у розробці стандартів вищої освіти, організації проходження 

практики студентами, вирішенні питань надання першого робочого місця 

випускникам; переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-

технічної бази вищих навчальних закладів. Ось чому навчальна робота колективу 

коледжу у 2020 році будувалась на якісному проведенні вступної компанії та 

подальшій ефективній педагогічній діяльності на всіх курсах та за всіма 

спеціальностями. 

У 2020 навчальному році загальна якість знань по коледжу складала 77,6% 

при показнику успішності 100 %. Якість захисту дипломних проектів складає 68,5 

%, якість знань на державних екзаменах 81,9 %, якість знань стосовно практичної 

підготовки студентів складає відповідно 74,6 %. 

Педагогічну діяльність згідно з навчальним планом здійснюють 25 штатних 

педагогічних працівників, а також 5, які працюють за внутрішнім та зовнішнім 

сумісництвом. Всі вони мають повну вищу освіту і їх наукова та педагогічна 

спеціальність (кваліфікація) відповідає дисциплінам, які вони викладають. Серед 

штатних педагогічних працівників 2 кандидати наук, 1 викладач-методист, 11 

спеціалістів вищої категорії, 4 першої та 6 другої категорій. Вони забезпечують 

проведення занять на достатньому методичному і професійному рівні із 

застосуванням навиків і матеріалів практичної роботи та користуючись 

сучасними інформаційними технологіями. 

Навчально-методичний кабінет Калуського фахового коледжу економіки, 

права та інформаційних технологій є методичним центром організації навчально-

виховної роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва навчального 

закладу з педагогічними кадрами. 



Мета  роботи  навчально-методичного кабінету – сприяти впровадженню 

науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання 

студентської молоді. 

Запровадження карантину по всій території України суттєво вплинуло на 

систему української освіти та змістило традиційні терміни проведення всіх 

освітніх процесів. На несподівані зміни у зв’язку із запровадженням надзвичайної 

ситуації, адміністрація та педколектив коледжу оперативно відреагували. 

Керуючись вказівками Міністерства освіти та науки було видано накази про 

роботу закладу під час карантину (наказ №12 від 12.03.20р.,       наказ №13 від 

26.03.20р.). Запроваджено гнучкий графік роботи для усіх працівників. 

Затверджено заходи щодо виконання педагогічними працівниками 

консультативної, методичної, організаційно-педагогічної роботи: розроблення 

індивідуальних планів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

способи викладання, застосування освітніх платформ для забезпечення 

безперервності навчання тощо.  

Для нас карантин виявився не перешкодою, а поштовхом до позитивних 

змін. Формат дистанційного навчання дуже суттєво підштовхнув до використання 

цифрових технологій. Усі учасники освітнього процесу відразу перейшли на 

дистанційну форму навчання.  

Викладачі коледжу створили ефективну комунікацію завдяки онлайн-

ресурсам, які можна використовувати як для повсякденного спілкування, так і для 

навчання на відстані. Популярні застосунки Viber, Telegram, Instagram, Facebook 

та інші мають безліч можливостей для всіх користувачів. Таким чином 

проводяться заняття і забезпечується зворотній зв’язок зі студентами у 

найзручніший спосіб саме для них. Проводячи контроль, було з’ясовано, що нема 

жодного студента, який би не працював дистанційно, але кожен у своєму режимі: 

хтось швидше, дехто повільніше. 

Проведено атестацію педагогічних працівників згідно сформованого графіка 

роботи атестаційної комісії, попередньо скоротивши кількість членів комісії до 5-

6 чол. (Наказ № 12 від12.03.20р.). 

Особлива увага в навчально-методичній роботі звертається на підвищення 



наукового рівня знань викладачів та студентів коледжу. Студенти та викладачі 

коледжу брали участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій 

приділяє велику увагу не лише наданню теоретичних знань студентам, але й 

забезпечує розвиток їх практичних умінь та навичок. Зокрема, для студентів 

коледжу проведено навчальний семінар-практикум  у страховому брокері 

«Starlife». 

Студенти-правники у рамках навчального процесу мали можливість 

відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-

Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні 

спеціалісти ознайомлюються із судовим процесом і на практиці можуть закріпити 

теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі 

заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити 

відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. 

Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання 

правника, підвищується його правова культура і свідомість. 

 Як нам, так і студентам потрібен час для адаптації до нових умов, але наш 

заклад освіти успішно з цим справився. На сайті коледжу було розміщено нові 

вкладки із графіком консультацій, контактами адміністрації та викладачів 

коледжу, є посилання на навчальні матеріали з кожної дисципліни окремо для 

студентів усіх курсів. Розміщено розклад проведення відкритих занять з усіх 

дисциплін загальноосвітнього циклу, що ініціювало Міністерство освіти та науки 

на телеканалах України. Проводиться контроль знань на освітніх платформах 

«Всеосвіта», Moodle, Prometheus та багато інших. 

 У коледжі не припинялась робота з підготовки до ЗНО (зовнішнього 

незалежного оцінювання). Студенти мали можливість готуватися за обраними 

дисциплінами. Викладачі відповідально підбирали матеріал та надавали якісні 

пояснення задля досягнення бажаного результату. Таким чином, студенти 

першого та другого курсів змогли успішно завершили навчальний рік до 1 липня, 

виконавши дистанційно більшу частину запропонованого програмою матеріалу. 



Щодо випускників, то  складання Державного кваліфікаційного іспиту відбулось  

дистанційно.  

Адміністрація коледжу, циклові комісії фахових та загальноосвітніх 

дисциплін, систематично спілкуються онлайн, проводять наради, діляться 

досвідом роботи, здобутками у нових умовах.  

Центром методичної роботи в коледжі є методична рада, яка працювала 

відповідно до плану роботи та карантинних умов, які  поставили перед нами нові 

завдання та змусили  працювати нас  по-новому.  

Методична рада сприяла належному навчально-методичному забезпеченні 

коледжу, а також ефективній роботі циклових комісій, розглядала результати 

проведення директорських контрольних робіт; розглядала кандидатури голів ДЕК 

та обговорювала їх звіти; вивчала наявність і якість методичних рекомендацій для 

студентів, результати рецензування курсових та дипломних проектів (робіт); 

розглядала інтегровані навчальні плани, навчально-методичні комплекси 

дисциплін; вивчала підготовку студентів коледжу з хімії, фізики, математики, 

історії України тощо. На засіданнях методичної ради обговорювалась якість 

проведення профорієнтаційної роботи, практичної підготовки, використання 

інноваційних технологій навчання, розглядались проекти робочих навчальних 

планів та педагогічного навантаження, хід написання курсових робіт та 

дипломного проектування. 

Особлива увага в навчально-методичній роботі звертається на підвищення 

наукового рівня занять. Педагогічний колектив коледжу працює над темою 

«Креативне мислення – шлях до успіху». З цією метою методична рада та циклові 

комісії коледжу проводять наукові семінари, на яких викладачі виступають з 

доповідями з актуальних теоретико-методологічних проблем. У всіх циклових 

комісіях також проводяться методичні семінари, де викладачі інформують про 

новинки в галузі методики викладання, обмінюються досвідом проведення 

навчальних занять. Викладачі циклових комісій проводять відкриті лекції та 

семінари. 

Проводяться тижні циклових комісій, впродовж яких викладачі та студенти 

проводять найрізноманітніші заходи навчального, пізнавального характеру у 



формі відкритих занять, науково-практичних конференцій, турнірів, рингів, 

форумів тощо. 

У навчальному процесі активно використовуються нові технології та 

технічні засоби навчання. Зокрема здійснено комп’ютеризацію навчального 

процесу, функціонують мультимедійні аудиторії, підготовлено електронні версії 

лекцій та методичних рекомендацій з підготовки до практичних і лабораторних 

занять. Результатом роботи методичної ради Калуського фахового коледжу 

економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу є розробка та впровадження у 

життя методичних рекомендацій із написання курсових робіт та дипломних 

проектів, робочих програм проходження, навчальної, виробничої, виробничо-

технологічної та переддипломної практик, Положення про організацію 

методичної роботи у Калуському фаховомуколеджі економіки, права та 

інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу та низки інших. 

Найбільш важливі питання навчально-методичної  та виховної роботи 

обговорювались на засіданнях педагогічної ради: організація і якість фізичного 

виховання студентів коледжу, організація державної атестації, питання 

комп’ютерної грамотності студентів. Також на педраді обговорювали питання 

студентського самоврядування, забезпечення безпечних умов праці 

співробітників і навчання студентів. 

З низки навчальних дисциплін в коледжі працювали секції творчо-

пошукового товариства. За навчальний рік було проведено 5 тижнів циклових 

комісій, під час яких студенти слухали лекції, приймали участь в олімпіадах з 

навчальних дисциплін та конкурсах на кращого в професії, наукових 

конференціях. 

Окремо потрібно відмітити роботу циклових комісій коледжу. 

Впродовж  2020 року цикловою комісією з гуманітарної та природничо-

математичної підготовки: 

- прийнято участь в регіональній науковій конференції: «Сталий розвиток 

Прикарпаття в контексті глобалізаційних процесів. Під керівництвом к. філос. 



наук  Надії Руско та викладача історії Юлії Маковей четверо студентів коледжу 

взяли участь у конференції із опублікуванням тез у збірнику матеріалів; 

- голова ЦК Надія Руско опублікувала три фахові статті, одну із 

міжнародним цитуванням «Сopernicus», а також взяла участь в двох наукових 

конференціях. 

- підготовлено двох студентів для внутрішньої коледжівської конференції  

урбаністичного форуму «Формуємо образ нового Калуша»; 

- під керівництвом голови ЦК  Руско Н. М. студенти групи КІ-21 провели 

наукове соціологічне дослідження на вулицях м. Калуша. 

- викладач Маковей Ю. Р. провела наукові заходи до дня Революції гідності, 

річниці Центральної ради, , до всесвітнього дня бібліотек. Також організувала 

роботу історико-краєзнавчого гуртка, 3 заняття з яких були відкритими. 

Організовано круглий стіл «Хрещення Русі». Проведено тренінг «Історична 

конфліктологія» для студентів І курсу. Організовано екскурсію студентів ІІ курсу 

до краєзнавчого музею, де було проведено 2 відкриті заняття. 

- за підсумками роботи історико-краєзнавчого гуртка, удосконалено Макет 

міста Калуша на поч. ХХ ст., а також розроблено інфографік «10 речей, які 

потрібно зробити туристу у м. Калуш» та «10 речей, які потрібно зробити туристу 

в м.Калуш». 

- ЦК опублікувала 7 наукових статтей у фахових виданнях. 

Протягом року  студенти груп «Фінанси,банківська справа та страхування» 

та «Менеджмент» приймали участь  у серії тренінгів:  

 «Тайм-менеджмент: мистецтво досягнення цілей у житті або як встигати 

все?» 

 «Як створити бізнес від креативної ідеї до фінансової стабільності»; 

 «Успішне працевлаштування: від резюме до кар’єрного зростання»; 

 «Ефективний маркетинг: практикум для всіх». 

Головою ЦК було опубліковано дві статті у наукових фахових виданнях. 

Продуктивно протягом року працювала ЦК з комп’ютерної інженерії: 

-  викладач Коневич Н. М. провів третю студентську науково-практичну 

конференцію “Комп’ютерна техніка в Україні та її проблематика”. 



- викладач Стехнович І. С.  провів I етап Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики та комп’ютерної техніки. 

- викладач Крайківська Т. М. провела відкрите заняття з дисципліни 

«Інженерна і комп’ютерна графіка». 

- викладач Святкевич Н. В. провела квест з інформатики “ІНФОманія” 

та презентацію нового сайту для коледжу. 

Викладачі циклової з права комісії організовували роботу студентів під час 

проведення навчально-виховних заходів в коледжі, а також проведення групової 

та індивідуальної роботи зі студентами. 

У грудні 2020 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права в 

коледжі було проведено низку навчально-виховних заходів: 

1. Прочитано лекторії на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Калуша з проблематики прав людини та інституту відповідальності щодо 

неповнолітніх. 

2. Сформовано та оформлено тематичні стенди на тему Всеукраїнського 

тижня права. 

3. Проведено правову гру Що? Де? Коли? учасниками якої були студенти-

правники 1, 2, 3 та 4-го курсів.  

4. Проведено книжкову виставку у читальній залі коледжу приурочену 

правам людини та громадянина.  

5. Проведено Всеукраїнський урок-лекцію «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини.  

6. У судовому засіданні Калуського міськрайонного суду Івано-

Франківської області проведено судове засідання, за участю студентів-праників 

групи ПР-41, які були учасниками імітованого кримінального провадження. 

7. Проведено правовий всеобуч на тему «Неправомірна поведінка 

неповнолітніх та її правові наслідки». 

8. Продемонстровано документальний фільм про діяльність Європейського 

суду з прав людини. 

12 грудня 2020 року було взято участь у круглому столі, який відбувався у 

Калуській ЗОШ І-ІІІ ст. №4.  Тема заходу: «Я – учитель, і я маю права», круглий 



стіл проходив за участі педагогічного колективу та адміністрації школи. 

Ониськівим О. Г. надавалися консультації та роз’яснення, що стосуються способів 

захисту прав педагогічних працівників, крім того обговорювалися випадки 

дитячого булінгу, проблеми користування мобільними пристроями під час 

навчального процесу.  

Викладачі ЦК з права систематично ведуть документацію куратора та брали 

участь у засіданнях ЦК кураторів груп та ради профілактики правопорушень 

серед студентів коледжу. 

З нагоди 100-річчя ведення судочинства на Калущині в Центральній 

бібліотеці ім. Т. Шевченка був організований круглий стіл. Присутні поринули в 

історію калуського судочинства, поділилися досвідом роботи, дискутували, 

обговорили судові реформи, які провадять нині в Україні. У засіданні круглого 

столу взяли участь суддівський корпус і працівники Калуського міськрайонного 

суду, місцеві адвокати, судді у відставці, студенти й викладачі Калуського 

фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-

Франківського національного технічного університету нафти й газу.  

До 100-літнього ювілею студенти коледжу добре попрацювали на царині 

дослідження історії калуського судочинства. Із уст студентів присутні дізналися 

про існування в нашому місті суддівських формацій у різні історичні проміжки 

часу. Студенти акцентували на тому, що перша письмова згадка про Калуш 

пов’язана саме із судовим процесом – королівського підданого  Драгуша  із 

Калуша і шляхетного Митька з Куроша. На що Михайло Бейко, який очолював 

Калуський  міськрайонний суд із 2004 по 2009 рік, відреагував, жартуючи: 

«Можливо, про Калуш ще би довго не знали, якби чоловік не позичив гроші та не 

хотів їх повернути». 

30 листопада 2020 року в центральній бібліотеці ім. Т. Г.Шевченка 

відбулась дискусія на тему «Референдум як інститут народного волевиявлення» за 

участю студентів Калуського фахового коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. 



До дня державного свята Конституції України підготовлено та проведено 

захід в Калуській центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка під назвою 

«Конституція – основа демократії та прав людини». 

У судовому засіданні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської 

області проведено гру-тренінг «Пошук істини у кримінальному провадженні», за 

участю студентів-праників групи ПР-21 та ПР-31, які були учасниками 

імітованого кримінального провадження. 

Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є практична 

підготовка студентів. Згідно з «Положенням про проведення практики студентами 

вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 

України, у коледжі розроблені та діють методичні рекомендації щодо організації 

навчальних та виробничих практик. Перелік усіх видів практик, їх форми, 

тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами. Зміст і 

послідовність практик визначається програмами, які розроблені викладачами 

відповідної циклової комісії та затверджені директором коледжу; на кожній 

ділянці практики програми мають рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня 

знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти.  

Створені наскрізні програми практики, зміст яких відповідає вимогам до 

рівня практичної підготовки фахівців. Базами для проведення практики в першу 

чергу є підприємства та організації, з якими укладено договори про 

співробітництво в галузі підготовки фахівців. З іншими підприємствами-базами 

практики коледж завчасно укладає договори на її проведення. Студенти коледжу 

мають можливість проходити практику на державному підприємстві «Виробниче 

об’єднання «Карпати»», ІТ-компанію «ELEKS»,  ТзОВ «Калуський КХП», 

Управління Пенсійного фонду України в м. Калуш та Калуському районі , КЗ 

«Калуська центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад», ТзОВ 

«Радіосервіс», ПрАТ СК «Перша»,  ПП «Західавтотранс», Калуському  міському 

відділі поліції УМВС, відділі державної виконавчої служби  Калуського 

міськрайонного  управління юстиції, Калуському міськрайонному суді, 

Виконавчому комітеті Калуської міської ради,  ТОВ « Старком ІФ», ТзОВ 



NetGROUP», ПП «Комп-сервіс», ТзОВ «Рознет», в відділеннях банків та 

кредитних установах. 

4. Виховна робота 

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на виховання 

свідомих громадян України, які люблять свій народ, готові самовіддано захищати 

й розбудовувати свою Батьківщину. 

В основі навчально-виховного процесу в коледжі закладені принципи 

гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та педагогічного колективу, диференціація 

та індивідуалізація виховання, його послідовність і системність. У плануванні та 

проведенні виховної роботи особлива увага відводиться таким напрямкам 

виховання: національно-патріотичне, морально-правове, превентивне, художньо-

естетичне, трудове, екологічне, сімейно-родинне, фізичне. Крім членів 

педагогічного колективу, до виховної роботи залучені в рамках загального плану 

виховної роботи співробітники соціальних служб, лікарі, правоохоронці, 

психологи тощо.  

Значну роль у результативності навчально-виховної роботи відіграє 

методичне об’єднання класних керівників (кураторів) груп, що функціонує в 

коледж. Основна його функція полягає в організації виховної роботи кураторів 

груп, наданні необхідної допомоги кураторам та координації їхньої роботи зі 

студентами. На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 

(кураторів) груп обговорювались різноманітні поточні питання напрямків, 

методики та результатів виховної діяльності кураторів груп, проведено ряд 

обговорень важливих питань виховання, заслуховувалась планово-звітна 

інформація тощо. 

Робота педагогічного колективу коледжу  була спрямована на: 

– формування у студентів національної свідомості та почуття особистої 

відповідальності за долю України, її цілісність та незалежність; 

– виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення й збереження 

історичної пам’яті й традицій; 

– культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); 



– виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, культури, традицій; 

– прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, виховання 

поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

– виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

– формування політичної та правової культури особистості; 

– залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку 

волонтерського руху; 

– формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

– формування моральної культури особистості; 

– становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 

стосунків тощо. 

Реалізовуючи завдання  з національно-патріотичного виховання, робота 

колективу була спрямована на формування у студентів високого ідеалу служіння 

народові України. Розроблено тематику виховних   заходів з урахуванням 

положень Концепції національно-патріотичного виховання. Відповідно до плану 

виховної роботи коледжу проводились зустрічі з учасниками й волонтерами АТО, 

з істориками, краєзнавцями, співробітниками музеїв та бібліотек, дослідниками 

тощо. Були проведені відкриті виховні заходи та конкурси «Мово моя солов’їна!», 

заходи зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, «Слідами Кобзаря», «Запали 

свічку пам’яті!(до Дня скорботи і вшановування пам’яті жертв війни в Україні)», 

навчально-виховний захід "Великодні передзвони", тематичні виховні години 

«Національна спадщина українського народу», «Святині нашого народу», 

«Мистецтво жити гідно. У чому воно полягає?», «Моє майбутнє – у моїх руках» 

та інші, організовано перегляд фільму «Гіркі жнива», проведення інтелектуальної 

гри «Криївка», відвідини відкриття виставки давніх вишиванок «З Бабусиної 

скрині», круглі столи, дискусії, виставки, презентації, підготовлено фотоколажі, 

плакати та стіннівки. Студенти коледжу були прапороносцями на відзначенні Дня 

незалежності України у Калуші. Організовано ряд історико-культурних екскурсій, 



в тому числі до видатних історико-культурних місць Калуша, області, до 

меморіального комплексу Степана Бандери в с.Старий Угринів Калуського  р-ну. 

Морально-правове виховання у коледжі займає важливе місце у виховному 

процесі. Його здійснення забезпечується насамперед класними керівниками 

(кураторами) груп при посильній правовій допомозі викладачів циклової комісії з 

правознавства та викладачів гуманітарних дисциплін у рамках плану виховної 

роботи. Проведено тематичні виховні години «Держава та особа», «Хто ти? Який 

ти?», «Щастя. Як ми його розуміємо?», «Етика людських стосунків», «Духовне 

життя і духовність людини», «Я - вільний громадянин вільної держави», 

«Відповідальність – одна з найважливіших рис сучасного фахівця», «У чому 

перевага правової держави?», «Святині нашого народу», «Чи потрібен я державі 

таким, яким я є сьогодні?», «Мистецтво жити гідно. У чому воно полягає?», «Я 

маю право знати свої права», «Куди звертатися, якщо у тебе проблема?», «Захист 

прав та інтересів дітей», «Сепаратизм: злочин і покарання», «Незнання закону не 

звільняє від відповідальності» тощо, відкриті лекції та виховні заходи на 

відповідну тематику, правові п'ятихвилинки, зустрічі з духівниками, 

представниками соціальних служб та правоохоронцями. Викладачами та 

студентами коледжу активно організовуються загальноміські заходи у вигляді 

круглих столів та дискусій з історико-правових та морально-етичних питань. 

Наприклад, проведено історичний хронограф "Українська Центральна Рада - 

перший представницький орган українського народу", бесіду-обговорення «Твої 

права – твоя фортеця», зустріч з фахівцями ЦССДМ «Запобігання та протидія 

насильству», теледискусію «Конституція – наш спільний крок у майбутнє», 

дискусію «Конституція - основа демократії та прав людини», взято участь у 

молодіжному брейн-рингу в рамках проекту «Будуймо Європу в Україні» (ГО 

«Інтерньюз Україна»), організовано круглий стіл на тему «1030-річчя хрещення 

Київської Русі» за участю релігійних організацій та громадських об’єднань, 

зустріч з представниками ЄС в Україні. Постійно діють виставки правової та 

юридичної літератури, публікацій на морально-етичну тематику, підготовлені 

стінгазети.  



За допомогою різноманітних виховних форм забезпечується в коледжі 

екологічне виховання, що включає в себе кілька змістових ліній: збереження 

навколишнього середовища, екологія, здоровий спосіб життя й профілактика 

захворювань тощо. Для реалізації  екологічного виховання студентів протягом 

року проведено відкриті заходи «До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом», 

«День здоров’я», «Пам’ятаємо Чорнобиль», виховні години «Лікування і 

профілактика алкоголізму», «Як захистити себе і своїх близьких від негативної 

інформації», «Бережи здоров'я змолоду», «Екологічні проблеми у світі», «Головні 

екологічні проблеми України та нашого міста», «Люби природу не для себе...», 

«Про здоровий спосіб життя», «Неупорядковане статеве життя та його наслідки» 

тощо, тематичні виставки, конкурси стіннівок та плакатів, екоекскурсії. 

Працівниками та студентами коледжу у 2018 році зреалізовано такі екологічні 

проекти:участь у телеконкурсі «Наш двір» передвеликодня весела толока на 

території коледжу, прибирання берегів р. Сівка у межах Всеукраїнської  акції  «За 

чисте довкілля», прибирання території старого кладовища, участь у суботнику в 

міському притілку «Дім Сірка», активна участь студентів та працівників у 

загальноміській акції з висаджування дерев (дубів, сакур, кленів тощо), збір 

макулатури, пластику, відпрацьованих батарейок для утилізації тощо. В коледжі 

запроваджено сортування сміття. 

Однією з провідних ланок активної діяльності студентської молоді 

залишається художньо-естетичне виховання в коледжі. Для реалізації його 

завдань у коледжі функціонує гурток Студія танцю «Магія Денс», вокальна студія 

«ГармоніяPlus», секція студентського творчо-пошукового товариства 

«Літературна кав’ярня», а також один із департаментів студентського парламенту. 

Спільними зусиллями організовуються масові, відкриті виховні заходи, концерти, 

конкурси, відзначення різноманітних історико-культурних дат та релігійних свят, 

виставки, брейн-ринги, презентації, КВК, різноманітні ігри ("Що? Де? Коли?", 

«Криївка», «КонтрСтрайк») та багато іншого. Разом з ГО « Спорт для всіх» 

проведено тенісний турнір. 

Так студенти коледжу брали активну участь та займали призові місця у 

таких конкурсах та фестивалях: обласний конкурс вокалістів "Пісенний 



вернісаж", міський конкурс читців «Вічне слово Кобзаря», обласний конкурс 

аматорських колективів «Україна – єдина країна» серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, вечір поезії з нагоди Всесвітнього дня поезії, обласний конкурс поезії 

до Дня української писемності та мови, Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Golden Lion»(І місце), Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Мелодії і ритми 

Карпат»(І міcце) тощо. 

На високому організаційному рівні проведено такі масові заходи: відкритий 

виховний захід «Мово моя солов’їна!», присвячений Міжнародному дню рідної 

мови; захід із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні; вечір пам'яті Андрія 

Кузьменка «Лише слова не знають смерті», відкритий виховний захід німецькою 

мовою «Новорічні традиції світу», англійською мовою «Святкування Різдва у 

різних країнах», «St. Valentine's Day»; святковий концерт до Міжнародного 

жіночого дня; Відкритий виховний захід «Я прошу: відродися, Тарасе»; виховний 

захід «Духовні роздуми під час Великого посту над Хресною дорогою Ісуса 

Христа»; гумористична святкова програма до Дня сміху; відзначення Дня знань, 

Дня працівників освіти, Дня студента, Дня юриста; перегляд фільмів у міському 

кінозалі; фотовиставка та конкурсна програма до Дня здоров’я; відкритий 

виховний захід «Пам’ятаємо Чорнобиль»; святкова програма до Дня матері; 

конкурс на кращу презентацію своєї професії; концертна програма «Наше 

майбутнє – у наших руках», присвячена Дню захисту дітей; історико-літературна 

музична композиція «Запали свічку пам’яті!» до Дня скорботи і вшановування 

пам’яті жертв війни в Україні та Дня пам’яті жертв голодомору тощо. 

Студенти та викладачі коледжу беруть активну участь у місцевих 

(сільських, загальноміських та районних) масових заходах. Протягом 2020 року їх 

виступами ознаменовані тематичні віче "Герої, які змінили хід історії", 

відзначення річниці з Дня народження Т. Г. Шевченка, Великодня, Дня пам’яті й 

примирення, Дня перемоги, Дня вишиванки, Дня захисту дітей, проведено 

Купальські забави тощо. У межах навчально-виховної роботи в коледжі активно 

проводяться різноманітні акції, флеш-моби (до Дня матері, до Дня вишиванки, до 

Дня прапора), студенти з охотою виконують цікаві завдання, використовуючи 

нестандартний креативний підхід (конкурс сніговиків до Дня св. Валентина, 



відеоролик-передвиборча агітація, онлайн-мандрівки визначними місцями, 

відеофлеш-моб читання поезії Ліни Костенко, флеш-моб у соціальних мережах 

протягом Великого посту, бібліомарафон, соціологічні опитування та інші). 

З ініціативи творчих модераторів коледжу студенти беруть активну участь у 

різноманітних театралізованих дійствах, що організовуються на рівні міста чи 

області. Так хлопці були залучені до патріотичної постановки про життя і 

боротьбу українських повстанців. Також студенти коледжу є учасниками 

молодіжного театру «Silentium», постановки якого (вистава-фантасмагорія 

«Жанна Д’Арк Forever», інтерактивна вистава-лабіринт «Казка про щастя», 

новорічна феєрія «Скринька бажань») викликають захоплення у калуської 

публіки. 

Викладач коледжу Ірина Івашко вдало проводить на Калуському міському 

телебаченні передачу «Розмовляймо правильно», популяризуючи та пропагуючи 

«правильну» українську мову серед мешканців Калуша. 

 Силами студентів та працівників на базі коледжу було проведено Перший 

урбаністичний форум «Формуємо образ нового Калуша», який пройшов під 

гаслом «Люди творять місто».  Роботу форуму студенти почали з проекту, який 

допоможе місцевим жителям повернути міський простір собі, відвоювати його у 

байдужості і мертвого минулого, відчути себе господарями у власних містах. 

Вперше для міста було запропоновано 10 речей, які повинен зробити турист в 

Калуші. Участь в форумі, окрім пересічних жителів міста, взяли також 

представники влади, експерти та науковці з різних галузей. Після його 

завершення у коледжі було проведено І фестиваль засипаної капусти. 

Не залишено осторонь і благодійну роботу. Зусиллями студентського 

парламенту та викладачів коледжу було проведено ряд доброчинних заходів, 

таких як збір коштів для бійців АТО, проведення благодійної акції «Подаруй 

дитині-сироті Великдень. Творімо добро разом», поїздка студентів до хворого 

хлопчика-сироти Андрійка з подарунками та необхідними речами, збір коштів, 

одягу та інших необхідних речей для дітей з фізичними та психоемоційними 

вадами з Коломийського дитячого будинку-інтернату, ХІІІ Всеукраїнська 

благодійна акція ВБФ «Серце до серця» – «Почуй світ!», благодійний ярмарок 



бажань до Дня коледжу з метою збору коштів на лікування онкохворого хлопчика 

з Болехова (з етичних причин ім’я не вказуємо). 

Педагогічний колектив, органи самоврядування постійно працюють над 

вихованням культури спілкування, культури поведінки, взаєморозуміння та 

взаємоповаги, високих художньо-естетичних смаків. Працюють над розвитком 

талантів, вчать з користю використовувати вільний час.  

Органи студентського самоврядування в коледжі представлені 

студентським парламентом коледжу, який з вересня очолює Анна-Марія Олексин. 

До студентського парламенту входять представники всіх груп коледжу, які плідно 

працюють  у чотирьох департаментах, що охоплюють всі напрямки діяльності та 

потреб студентства.  

З ініціативи студентського парламенту в коледжі випускається щомісячна 

газета "Студентська думка", де висвітлюються всі важливі події в житті коледжу, 

цікаві для студентів матеріали, творчі здобутки студентів та працівників коледжу.  

Наші студенти  входять також до загальноміського громадського 

об’єднання «Студ-центр».  

Важливою віхою в розвитку фізично та морально здорової людини є 

фізичне виховання та спорт. Формування основ фізичного виховання та здорового 

способу життя  здійснювалося через участь студентів коледжу у різноманітних 

спортивних змаганнях. Студенти навчального закладу досить результативно 

брали участь у міській спартакіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., де показали добрі 

результати в індивідуальних видах спорту. Крім того, брали участь у шаховому 

турнірі ім. О.Гірника, турнірі з настільного тенісу, велопробігах та квестах міста. 

До Дня туризму проведено коледжевий турнір з фут-залу серед студентів різних 

курсів коледжу. Вже традицією стали щорічні поїздки та походи в гори, що 

проводяться неодноразово щороку. 

Новинкою для нашого коледжу стало проведення в закладі спеціальних 

тренінгів. Так, працівники коледжу змогли навчитися надавати первинну медичну 

допомогу на тренінгу, який провели волонтери Калуської організації Червоного 

Хреста. Для студентів та викладачів коледжу було проведено психолого-



розвиваючий тренінг «Тайм-менеджмент» та семінар-тренінг «Технології 

ефективного спілкування».  

Творча світлиця «Комора» продовжує функціонувати в коледжі. У її 

межах діють такі експозиції: історико-краєзнавча , літературна, декоративно-

прикладна, «На часі…», які постійно оновлюються та доповнюються. У стінах 

світлиці проводяться різноманітні заходи та засідання деяких секцій 

студентського творчо-пошукового товариства. 

У рамках співпраці з Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w 

Mielcu у червні наш коледж відвідала делегація польських колег (працівники та 

студенти).  

Активно працює також бібліотека коледжу, де, окрім навчальної та 

наукової літератури, пропонуються сучасні художні та публіцистичні видання, 

постійно проходять тематичні виставки літератури та експозиції до відзначення 

визначних дат.   

5. Діяльність бібліотеки 

    Одним із головних завдань бібліотеки коледжу - забезпечити 

систематичне, якісне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування 

студентів,  викладачів, навчально-допоміжний персонал та ефективне 

використання книжкового фонду. Студент  і  книга, студент  і бібліотека - поняття 

нероздільні. Такими ж нероздільними є навчально-виховний процес  у  коледжі  і  

бібліотека. 

   До послуг студентів і викладачів є читальний зал на 50 посадкових місць, 

абонемент та  копіювальна техніка. Є можливість доступу до мережі Інтернет як 

джерела інформації. Викладацький та студентський колективи є користувачами  

Інтернет - бібліотеки  ІФНТУНГ. 

 В бібліотеці розташовано центр дистанційного навчання  ІФНТУНГ для 

студентів дистанційної форми навчання, які проживають в м. Калуші та 

Калуському районі. 

 Персонал бібліотеки обслуговує понад 300 читачів, щодня  її відвідують до 

20 читачів. Видача літератури за рік становить понад 4100 тисяч книг з різних 

галузей знань, кількість відвідувань – понад 2000. 



 Протягом року придбано 107 примірників нових книг, з них : економічна 

література – 80 прим., правової літератури – 15 прим., літературознавча , 

мовознавча – 12 прим. 

Бібліотечний фонд становить – 11075 примірників. 

Щорічно бібліотека передплачує 5-8 назв періодичних видань за профілем 

навчального закладу. 

Проводиться постійно діюча акція нашої бібліотеки : «Подаруй бібліотеці 

книгу».  В цьому році подаровано 107 примірників книг, це в основному 

підручники, навчальні посібники. 

 В читацькій залі бібліотеки відбулися цікаві культурно – просвітницькі 

заходи, творчі акції, книжкові виставки, виставка плакатів:   

- виставка-реквієм «Ніхто не забутий…ніхто не покараний» (до дня 

революції гідності) , 

- вечір - пам’яті «Афганістан – моя кривава рана »( до дня виведення військ 

з Республіки  Афганістан ), 

- урок пам’яті «Засвіти свічку» (до дня жертв голодомору та політичних 

репресій ), 

         -  «Героїзм і трагедія під Крутами» (до дня пам’яті героїв Крут),                        

-    виставка - пам’ять « Ріка нашої пам’яті»( до роковин трагедії Бабиного 

Яру), 

- творчо-мистецька композиція «Благословення сходить із небес: 

Великдень». 

Підготовлено значну кількість тематичних виставок: 

- «Україна в полум’ї війни » (14 жовтня – День захисника Вітчизни), 

- « Козацькому роду нема переводу » (до дня  українського козацтва», 

- «Апостоли рідної мови » (до дня української писемності та мови), 

- «День гідності та свободи», 

- «Вартові Вітчизни » (до дня збройних сил України), 

- «Соборність, єдність,злагода», 

- «Студенти - це майбутнє нації », 

- «Єдина з тисяч «(до міжнародного дня рідної мови ), 



- «З Різдвом Христовим, Україно !», 

- «Моя сім’я, моя родина», 

- «Ми за здоровий спосіб життя», 

- « Що ти маєш знати про ВІЛ  \ СНІД» ( до всеукраїнського дня боротьби 

зі  СНІДом ), 

- «Мої права – моє життя», 

- «Наркоманія – дорога в безодню «, 

- «Я в серці маю те, що не вмирає…» (пам’яті з дня смерті Лесі Українки), 

- «Ми чуємо тебе, Кобзарю крізь століття», 

- «Шедеври світової літератури на великому екрані». 

Одним із шляхів залучення студентів до активного використання джерел 

інформації є індивідуальні бесіди, консультації. 

В читальному залі з першокурсниками проведені бесіди на теми: 

"Книга – джерело знань", "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки", та 

інші. 

Запроваджено в бібліотеці диференційований підхід в обслуговуванні 

користувачів методом здійснення підбору літератури для написання курсових 

робіт, рефератів, в підборі літератури для проведення виховних годин, масових 

заходів, що проводяться в коледжі. 

Бібліотека сприяє вихованню гармонійної, морально - досконалої 

особистості, пропагує  та розкриває через книгу зміст загальнолюдських 

цінностей, виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює  їм навички 

користування книгою та бібліотекою. Бібліотека робить все можливе, щоб читачі 

дружили з книгою, щоб із книги, як  із найчистішого джерела, черпали знання і 

почуття гарячої любові до своєї Вітчизни, свого народу, щоб з непідробним 

інтересом входили у широкий і багатогранний світ, який відкриває книга, тим 

мудрим законом істинної культури: «Ні дня без книги!». 

 

В. о. директора коледжу                                 Г. Я. Тимків 


