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Камінський Богдан Тадейович у 1977 р. закінчив 
електромеханічний факультет Львівського політех-

нічного інституту. Трудову діяльність в системі осві-
ти розпочав у 1965 р. з посади майстра виробничого 
навчання. Згодом працював викладачем, заступником 
директора з навчально-виробничої роботи і ось уже 
31 рік обіймає посаду директора.

Протягом останніх 15 років Б. Т. Камінський обирав-
ся головою обласної асоціації працівників професійно-
технічної освіти, членом Колегії Головного управління 
освіти і науки Львівської облдержадміністрації, членом 
Президії Всеукраїнської асоціації педагогічних праців-
ників; делегат двох з’їздів освіти України.

Учасник 27 науково-практичних конференцій та 
 семінарів. Автор 19 наукових статей.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 
(2000), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України (2002), Почесною грамотою Львівської облдер-
жадміністрації (2003, 2010), грамотами Головного управ-
ління освіти і науки Львівської облдержадміністрації 
(2003–2005). За заслуги перед українським народом в 
2010 р. відзначений Грамотою Верховної Ради України.

Львівський коледж «Інфокомунікації» Національ-
ного університету «Львівська Поліхетніка» створе-
ний згідно з Наказом Міністерства трудових резер-
вів СРСР від 10.02.1946 як ремісниче училище № 5, яке 
у 1992 р. було реорганізовано у професійно-технічне 
училище № 59.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 7-12 від 01.02.2000, ПТУ № 59 м. Львова реорганізова-
но у Вище професійне училище № 59, а в 2004 р., згідно 
з Наказом Міністерства освіти і науки України № 147 від 
25.02.2004, отримало назву «Міжрегіональне вище про-
фесійне училище зв’язку м. Львова».

У 2011 р. навчальний заклад був реорганізований у 
Відокремлений структурний підрозділ «Львівський ко-
ледж «Інфокомунікації» НУ «ЛП» (Наказ Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України № 1135 
від 30.09.2011).

Сьогодні Львівський коледж «Інфокомунікації» На-
ціонального університету «Львівська Поліхетніка» здій-
снює навчання за ступеневою системою підготовки фа-
хівців на основі базової та повної загальної середньої 
освіти із отриманням освітньо-кваліфікаційних рівнів 
«кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст». 
Випускники цього освітнього закладу мають можли-
вість продовжити навчання на ІІ–ІІІ курсах НУ «ЛП» для 
здобуття ОКР «бакалавр» за професіями та спеціальнос-
тями, що наведені у табл. 1.

До навчального комплексу коледжу входять:
–  навчальний корпус на вул. Січових Стрільців, 7 

(14 навчальних кабінетів, 14 лабораторій, акто-
вий зал, студентський буфет, бібліотека, приміщен-
ня для педагогічних працівників, службові примі-
щення);
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–  навчальний корпус на вул. Під Дубом, 22 (сім нав-
чальних кабінетів, дві майстерні, спортивний та тре-
нажерний зали, службові приміщення);

–  гуртожиток на вул. Плужника, 5 на 250 місць, бібліо-
тека, читальний зал, медичний пункт, спортивний 
майданчик.
Шість кабінетів обладнані мультимедійними проек-

торами та комп’ютерами, в кабінеті інформатики вста-
новлено інтерактивну дошку. Кабінет інноваційних тех-
нологій електрозв’язку обладнано сучасною цифровою 
станцією ЄС-11, вимірювальним пристроєм ПИТ-
801, автоматизованими робочими місцями.

У коледжі діють чотири циклові комісії, 
 зокрема:

1.  Гуманітарних та соціально-економічних дис-
циплін (голова — спеціаліст вищої категорії 
О. В. Вербовська).

2.  Електро- і поштового зв’язку (голова — спе-
ціаліст вищої категорії, викладач-методист 
В. П. Нарєжна).

3.  Діловодства та інформаційно-комуніка ційних 
технологій (голова — спеціаліст вищої катего-
рії, викладач-методист О. В. Філяровська).

4.  Математичних, природничо-наукових дис-
циплін (голова — спеціаліст вищої категорії 
Л. О. Терлецька).
Завідувач бібліотеки — Л. А. Шеремета.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 
62 педагогічних працівники, з яких 54 — штатні та ві-
сім — сумісників. За результатами атестації 21 викладач 
має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої катего-
рії», 12 — спеціалісти І та ІІ категорій. З них вчений сту-
пінь кандидата педагогічних наук мають три працівни-
ки. Педагогічне звання «викладач-методист» присвоєно 
чотирьом викладачам, а «старший викладач» — п’ятьом.

За період існування коледжу підготовлено і випуще-
но понад 40 000 фахівців.

Художня самодіяльність

коледж
Ну «Львівська 

політехніка»

№ 
з/п

Робітнича професія
спеціальність 

 молодшого спеціаліста
спеці-

алізація
Галузь 
знань

Інститут

1. 7244  Електромонтер станційного 
устаткування телефонного  
зв’язку

172  Телекомунікації 
та радіотехніка

Обслугову-
вання облад-
нання під-
приємств 
зв’язку

17  Електро-
ніка та 
телеко-
муніка-
ції

Інститут телеко-
мунікацій, радіо-
електроніки та 
електронної тех-
ніки (директор — 
проф. І. Н. Пру-
диус)

2. 7244  Електромонтер  станційного 
устаткування   телефонного 
зв’язку, 

7244  Електромонтер лінійних 
 споруд електрозв’язку  
та проводового мовлення

3. 4223  Оператор поштового 
зв’язку

Організація 
та експлуата-
ція пошто-
вого зв’язку

4. 4223  Оператор поштово-
го зв’язку, 4112 Оператор 
комп’ютерного набору

5. 4229  Оператор телекомунікацій-
них послуг

6. 4115 Секретар керівника (органі-
зації, підприємства, установи), 
4112  Оператор комп’ютерного 

набору

029  Інформаційна, 
бібліотечна 
та  архівна справа

Діловодство 02  Культура 
і мистец-
тво

Інститут гума-
нітарних та со-
ціальних наук 
(директор — 
проф. Я. Б. Тур-
чин)

7. 4113  Оператор з обробки інфор-
мації та програмного забез-
печення

Таблиця 1




