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Білейчук Василь Степанович у 1958 р., після закінчен-
ня школи, вступив у Коломийський технікум меха-
нічної обробки деревини, де навчався по 1962 р., 

здобувши кваліфікацію техніка-механіка. У 1972 р. за-
кінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут 
за спеціальністю «Електричні машини і апарати», отри-
мавши кваліфікацію інженера-електромеханіка. Трудову 
діяльність розпочав у 1967 р. в технікумі МОД на поса-
ді лаборанта. В 1972 р. переведений на посаду викладача 

спецдисциплін, на якій пропрацював до 1996 р. З лип-
ня 1996 р. по червень 2011 р. обіймав посаду завідувача 
 заочного відділення.

У червні 2011 р. став виконувачем обов’язків дирек-
тора Коломийського політехнічного коледжу НУ «Львів-
ська політехніка», а 28 травня 2013 р. призначений дирек-
тором цього навчального закладу.

Коломийський політехнічний коледж — сучасний 
вищий навчальний заклад, один із найстаріших закладів 
освіти на Прикарпатті. Виш бере свій початок у ХIХ ст., 
від часу, коли в Коломиї були закладені основи школи 
деревного промислу. Австрійський уряд Постановою 
від 15.11.1894 дав їй офіційну назву — «Цісарсько-ко-
ролівська фахова школа деревного промислу». Освітній 
заклад, що взяв за основу навчальної програми багаті 
традиції гуцульського деревного мистецтва, мав чоти-
ри фахові відділи: різьба фігурна і орнаментальна, сто-
лярство будівельне і меблеве, токарство по дереву, а та-
кож тес лярство.

Починаючи з 1939 р., школа була переведена у роз-
ряд фабрично-фахових, і загалом готувала робітників 
з  механічної обробки деревини, столярів і опоряджу-
вальників.

У 1941 р. школі повернено попередній статус, а в 1942 р. 
відкрито ще сім нових відділів: будівельний, стельмась-
кий, шевський, слюсарний, бляхарський, електромонтаж-
ний і годинникарський. У цей час реміснича школа отри-
мала назву «Державна реміснича школа з українською 
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мовою навчання в Коломиї». В ній було 
відкрито філію Львівської технічно-фахо-
вої школи — будівельний ліцей, який готу-
вав спеціалістів з архітектури та внутріш-
нього оформлення  будівель.

Згідно з Наказом Міністерства освіти 
УРСР від 26.01.1945 № 89, на базі ремісни-
чої школи було створено Коломийський 
технікум механічної обробки дереви-
ни; Наказом Міністерства деревооброб-
ної промисловості УРСР від 16.05.1991 
№ 32/120, Коломийський технікум ме-
ханічної обробки деревини реорганізо-
вано в Коломийський механіко-техно-
логічний коледж; Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 17.05.2000 
№ 139, Коломийський механіко-техноло-
гічний коледж перейменовано в Коло-
мийський політехнічний коледж; Нака-
зом Міністерства освіти і науки України 
від 22.01.2010 № 33, Коломийський полі-
технічний коледж приєднано до Націо-
нального університету «Львівська по-
літехніка».

У коледжі працює висококваліфіко-
ваний колектив, зокрема разом із дирек-
тором керівництво навчальним закла-
дом здійснюють: заступник директора 
з навчальної роботи — канд. екон. наук 
Т. В. Смиковчук, заступник директора з на-
вчально-методичної роботи — канд. екон. 
наук, доц. В. Б. Загорняк, заступник дирек-
тора з виховної роботи — О. М. Лоїк.

Коломийський політехнічний коледж 
Національного університету «Львівська 
політехніка» має такі структурні підрозділи:

1. Відділення:
–  денне відділення комп’ютерних тех-

нологій (завідувач — канд. техн. наук, 
доц. А. В. Ляшеник);

–  денне механіко-технологічне відділен-
ня (завідувач — Т. М. Гайдаш);

–  денне відділення моделювання та ор-
ганізації виробництва (завідувач — 
В. П. Василишин;

–  денне економічне відділення (завіду-
вач — Л. М. Турчанська);

–  механіко-економічне відділення (заві-
дувач — В. В. Костюк).
2. Циклові комісії:

–  циклова комісія суспільних дисциплін 
(голова — В. Б. Фучко);

–  циклова комісія іноземних мов (голо-
ва — Н. П. Лютак);

–  циклова комісія фізичного вихован-
ня та захисту Віт чизни (голова — 
Я. Г. Островський);

–  циклова комісія гуманітарних дисцип-
лін (голова — Г. М. Слободян);

Навчальну практику проводять висококваліфіковані майстри коледжу
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–  циклова комісія інформатики, ком п’ютерних техно-
логій (голова — Т. Т. Дуб);

–  циклова комісія природничо-математичних дисцип-
лін (голова — Л. М. Дорундяк);

–  циклова комісія обслуговування та ремонту облад-
нання підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості (голова — С. Р. Мишко);

–  циклова комісія оброблювання деревини (голова — 
В. Ф. Угорчук);

–  циклова комісія монтажу, обслуговування засобів 
і систем автоматизації технологічного виробництва 
(голова — Р. С. П’ятничанський);

–  циклова комісія моделювання та конструювання про-
мислових виробів (голова — Н. В. Ковальчук);

–  циклова комісія обліково-економічних дисциплін 
(голова — Л. І. Жолоб);

–  циклова комісія фінансів, кредиту та маркетингової 
діяльності (голова — Н. М. Медведюк).

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів 
за такими галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність

07 Управління та адміністрування

071  Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська 
справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

12  Інформаційні 
технології

121  Інженерія програмного 
забезпечення

13  Механічна 
інженерія

133  Галузеве 
машинобудування

15  Автоматизація та 
приладобудування

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології

18  Виробництво та 
технології

182  Технології легкої 
промисловості

20  Аграрні науки та 
продовольство

205 Лісове господарство

Конкурс «Міс політехніки»

Танцювальний колектив «Аркан»
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З 2010 р. — моменту входження 
у структуру Національного універси-
тету «Львівська політехніка», збірна ко-
манди Коломийського політехнічно-
го коледжу щорічно стає переможцем 
спартакіади області в командному за-
ліку серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
Івано-Франківської області. Багато сту-
дентів є учасниками збірних команд 
області з різних видів спорту.

Згідно з Наказом Міністерства осві-
ти і науки України «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнський огляд-
конкурс на кращий стан фізичного ви-
ховання та спорту у вищих навчаль-
них закладах України», Коломийський 
політехнічний коледж Національного 
університету «Львівська політехніка» 
щорічно бере участь у огляді-конкурсі 
та неодноразово ставав його призером: в 2009–2010 н. р. 
та 2011–2012 н. р. посідав ІІІ місце. У 2013–2014 н. р. ко-
ледж став переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу 
на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.

В основу проведення виховних заходів у коледжі по-
кладено завдання виховання у студентів громадянської 
позиції, національної свідомості й гідності, формування 
високої духовної культури, правової грамотності, есте-
тичних якостей, світоглядний та інтелектуальний розви-
ток, підготовка до активної виробничої праці та зміцнен-
ня здоров’я. У цьому напрямі проводяться вечори-пам’яті, 
зустрічі з учасниками АТО, працівниками суду, прокура-
тури, соціальних служб, виховні години. Традиційними 
в коледжі стали мистецькі фестивалі «Нова хвиля талан-
тів», «Весна політехніки», інтелект-шоу, модельні покази, 
конкурси «Міс політехніки», «Акули дизайну».

Студенти, які навчаються на відділенні комп’ютерних 
технологій, отримують знання з основ алгоритмізації та 
програмування. Вивчають HTML, CSS, C++, C#, PHP, Java 

та ін. Знайомляться з основами електроніки та мікропро-
цесорної техніки. Вони мають змогу закріпити отримані 
знання й навички в гуртках робототехніки та програму-
вання. Прикладом завершених проектів, які виконували-
ся студентами відділення, є верстат з числовим програм-
ним керуванням, маніпулятор, лабораторний стенд для 
вивчення роботи мікропроцесора AVR Atmega 16, при-
стрій для дистанційного керування виконавчими меха-
нізмами, система керування грою «Брейн-ринг» та ін.

Фундаментом практичного навчання є навчально-ви-
робнича база коледжу. До її складу входять майстерні, які 
первинно ознайомлюють студентів із виробничими та 
промисловими процесами. Це дає їм змогу вже на пер-
шому році навчання краще зрозуміти своє місце та роль 
як майбутніх фахівців. Навчально-виробничі майстер-
ні відповідно оснащені, і служать місцем для практич-
ного виконання завдань, що супроводжують вивчення 
профільних предметів і дисциплін. Майстерні надають 
можливість студентам проходити виробничу практику 
в умовах реальних місць праці.

Коломийський політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка» — переможець Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 
фізичного виховання серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації за 2013–2014 н. р.

Тренажерна зала коледжу




