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відокремлений структурний підрозділ 
«Технологічний коледж» 

Костюк Іван Васильович — канд. техн. наук, 
доц., у 1985 р. закінчив радіотехнічний факуль-
тет Львівської політехніки. В 2011 р. призна-

чений на посаду директора згідно з Наказом ректора 
Національного університету «Львівська політехніка». 
Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних 
праць. За значний особистий внесок у розвиток вищої 
освіти нагороджений заохочувальними відомчими від-
знаками Міністерства освіти і науки України — нагруд-
ними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро 
Могила».

Діяльність Відокремленого структурного підрозді-
лу «Технологічний коледж» Національного університету 

«Львівська політехніка», як навчального закладу, розпо-
чалася 6 червня 1947 р., коли, згідно з Наказом Міністер-
ства промисловості засобів зв’язку СРСР, було створено 
Львівський електромеханічний технікум, який у 1963 р. 
був перейменований на Львівський технікум радіоелек-
троніки. У жовтні 1994 р., за рішенням Міжгалузевої 
акредитаційної комісії, технікум був акредитований зі 
зміною статусу та присво єнням нової назви — Коледж 
«Західноукраїнський коле гіум».

28 листопада 2003 р. на базі реорганізованого коле-
джу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
був утворений Західноукраїнський інститут інформа-
ційних технологій та управління при Донецькій держав-
ній академії управління.

Коледж Західно україн сь ко го інституту інформацій-
них технологій та управління при Донецькому держав-
ному університеті управління, як структурний підрозділ 
інституту, створений згідно з Наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 26.03.2004 № 250 на базі професій-
но-технічного училища № 53 м. Львова, що ліквідоване.

З 2005 р. інститут носить назву Львівського дер-
жавного інституту новітніх технологій та управлін-
ня імені В’ячеслава Чорновола», яка йому присвоє-
на за Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23.07.2005 № 283-р., а Коледж Західноукраїнсько-
го інституту інформаційних технологій та управління 
при Донецькому державному університеті управлін-
ня перейменовано на Коледж Львівського державного  
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інституту новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола.

З метою реалізації ступеневої системи підготовки 
фахівців шляхом реорганізації Львівського державного 
технікуму дизайну, згідно з Наказом Міністерства освіти 
і науки України від 18.12.2006 № 829, у складі Львівського 
державного інституту новітніх технологій та управлін-
ня імені В’ячеслава Чорновола, як структурний підроз-
діл, створений Технікум дизайну Львівського держав-
ного інституту новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола зі збереженням ліцензованого об-
сягу на підготовку молодших спеціалістів.

Коледж та Технікум дизайну Львівського держав-
ного інституту новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола, як відокремлені структурні під-
розділи інституту, внесені до Державного реєстру ви-
щих навчальних закладів України (довідка від 14.04.2008 
№ 14-Д-266).

Згідно з Наказом Львівського державного інститу-
ту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава 
Чорновола від 29.09.2009 № 218 та Листом Міністер-
ства освіти і науки України від 15.09.2009 № 1/11–8626, 
з метою ефективності організації навчального про-
цесу в інституті і його відокремлених підрозділах та 
оптимізації управління навчальним закладом, Техні-
кум дизайну Львівського державного інституту новіт-
ніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорно-
вола закритий шляхом приєднання до відокремленого 
підрозділу інституту — Коледжу Львівського держав-
ного інституту новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола, без права надання статусу юри-
дичної особи.

Технологічний коледж Національного університе-
ту «Львівська політехніка» створено шляхом реоргані-
зації та приєднання Львівського державного інститу-
ту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава 
Чорновола до НУ «ЛП» згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 24.12.2010 № 1284 «Про ре-
організацію Львівського державного інституту новіт-
ніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорно-
вола», Наказом НУ «ЛП» від 24.01.2011 № 9–10 «Про 
створення в складі Національного університету «Львів-
ська політехніка» структурного підрозділу «Навчаль-
но-науковий інститут  новітніх технологій та управлін-
ня імені В’ячеслава Чор но вола», Наказом НУ «ЛП» від 
27.05.2011 № 407–1–10 «Про створення відокремлено-
го структурного підрозділу — Технологічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 
на базі реорганізованого Коледжу Львівського держав-
ного інституту новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола».

Навчання в коледжі здійснюється на чотирьох відді-
леннях, у складі яких діють відповідні циклові комісії:

1.  Відділення комп’ютерних технологій (завідувач — 
І. Є. Королевич):

–  циклова комісія математико-природничих дис-
циплін;

–  циклова комісія спеціальних комп’ютерних дис-
циплін.

2. Відділення мистецтв (завідувач — О. В. Безверхня):
–  циклова комісія мистецьких дисциплін;
–  циклова комісія спеціальних дисциплін з дизайну;
–  циклова комісія спеціальних дисциплін з перукар-

ського мистецтва.
3.  Економічне відділення (завідувач — Г. І. Петришин):
–  циклова комісія економіки та туризму.

4. Юридичне відділення (завідувач — М. С. Павлів):
–  циклова комісія гуманітарних дисциплін;
–  циклова комісія юридичних дисциплін.

Навчальний заклад готує фахівців початкового рівня 
вищої освіти за такими спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність

02  Культура і мисте-
цтво

022  Дизайн (Дизайн одягу, 
 Дизайн інтер’єрів, Дизайн 
стилю, зачіски та візажу)

08 Право 081 Право

05  Соціальні та 
 поведінкові науки

051 Економіка

07  Управління та ад-
міністрування

076  Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

12  Інформаційні 
 технології

122  Комп’ютерні науки  та 
 інформаційні технології

123  Комп’ютерна інженерія

24  Сфера 
 обслуговування

242 Туризм

Лабораторія електротехніки та комп’ютерної електроніки

Лабораторія технології перукарських робіт




