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Овчарук Вадим Володимирович — канд. екон. 
наук, доц., здобув дві вищі освіти. У 1998 р. 
закінчив Державний університет «Львівська 

політехніка» за спеціальністю «Електричні систе-
ми і мережі»; у 2002 р. — Національний університет 
«Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності».

З 2003 р. працював на посаді завідувача Хмель-
ницького навчально-консультаційного центру На-
ціонального університету «Львівська політехніка». 

У 2014 р. був обраний директором Хмельницького по-
літехнічного коледжу.

Хмельницький політехнічний коледж Національного 
університету «Львівська політехніка» заснований у ве-
ресні 1965 р. як Хмельницький електромеханічний техні-
кум одночасно зі спорудженням заводу трансформатор-
них підстанцій (сьогодні — ПАТ «Укрелектроапарат»). 
Мав у своїй структурі лише два відділення — електро-
машинобудування і обробки металів різанням.

Поступово збагачувалася матеріально-техніч-
на база закладу: було створено нові лабораторії, об-
числювальні центри; реконструйовано їдальню, 
гуртожиток; обладнано оздоровчий центр, медич-
ний пункт, спортивний комплекс, музей; відкри-
то нові, затребувані на ринку праці спеціальності. 
30 років технікум очолював М. Д. Бодарецький. Під 
його керівництвом заклад став провідним на По-
діллі, і в лютому 1991 р. одним із перших в Україні  
 отримав статус коледжу (Хмельницький політехніч-
ний коледж).

З 2003 р. розпочалася тісна співпраця коледжу 
з Національним університетом «Львівська полі-
техніка», що дає випускникам можливість здобу-
вати освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та 
«спеціаліст» за скороченою формою навчання, не 
залишаючи стін альма-матер. Більшість випуск-
ників для подальшого навчання надають перевагу 
саме такій формі навчання. У 2015 р. Хмельницький  
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 політехнічний коледж увійшов у структуру Націо-
нального університету «Львівська політехніка». Це 
стало  визнанням високого рівня освітньої діяль-
ності  коледжу.

Власна потужна матеріально-технічна база дозво-
ляє готувати спеціалістів на рівні сучасних вимог: два 
навчальні корпуси містять 71 аудиторію, серед яких 
38 предметних кабінетів, 14 спеціалізованих лабора-
торій із сучасним обладнанням, 14 комп’ютерних ла-
бораторій, новітня мультимедійна техніка, чотири на-
вчально-виробничі майстерні. До послуг студентів та 
викладачів сучасна, повністю комп’ютеризована біб-
ліотека, медичний пункт, стоматологічний кабінет, 
гуртожиток на 400 місць, спортивний комплекс: ве-
ликий спортивний зал, атлетичний зал, стадіон, бі-
гові доріжки, смуга перешкод, плоскісні майданчики 
для занять баскетболом, міні-футболом. На спортив-
ній базі коледжу проводяться змагання міського, об-
ласного та республіканського рівнів. Студенти мають 
змогу займатися 12 видами спорту. За бажанням сту-
денти коледжу можуть пройти навчання та отримати 
водійські права.

Одним із найбільших досягнень коледжу мож-
на вважати створення високопрофесійного творчого 
колективу, який готує спеціалістів для нашої держа-
ви. Тут працює 104 викладачі, серед яких 23 виклада-
чі-методисти, 32 старші викладачі, 61 має вищу і 12 — 
першу категорії, 17 нагороджені знаком «Відмінник 
освіти України», два — «Заслужений працівник осві-
ти України».

За результатами участі студентів ХПК в облас-
них та всеукраїнських олімпіадах, мовно-літератур-
них конкурсах ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка, спор-
тивних змаганнях коледж впевнено посідає провідне 
місце в регіоні, оскільки його студенти постійно пе-
ремагають. На Всеукраїнській олімпіаді з інформати-
ки і комп’ютерної техніки вихованці коледжу здобули 
перше (2011) та друге (2013) місця. Крім того, аналіз 
вступної кампанії 2015 р. показав, що ХПК є лідером 
у регіоні за кількістю поданих заяв на вступ і зарахо-
ваних студентів. Ось чому переможцем конкурсу «На-
родний бренд — 2015» у м. Хмельницькому в  номінації 

«Навчальні заклади» було обрано саме Хмельницький 
політехнічний коледж.

У складі коледжу функціонує п’ять відділень:
–  програмування (завідувач — В. В. Гуменна);
–  інженерної механіки (завідувач — В. П. Докторук);
–  комп’ютерних систем (завідувач — А. Ф. Сівко);
–   економіки, менеджменту та технології виробництва 

(завідувач — О. Т Валявіна);
–  заочне (завідувач — А. М. Данилюк).

Навчальний процес забезпечують фахівці дев’яти 
циклових комісій:

–   розробки програмного забезпечення (голова — 
Л. А. Соломко);

–  інженерної механіки (голова — О. В. Матвєєв);
–  автомеханічних дисциплін (голова — Л. В. Пірог);
–  комп’ютерних систем (голова — Б. І. Гетьман);
–   економіки і менеджменту (голова — О. М. Громик);
–   природничо-математичного циклу (голова — 

Л. М. Студницька);
–   соціально-економічних дисциплін (голова — 

Н. Б. Ма  лахова);
–  гуманітарних дисциплін (голова — В. Ф. Тарасюк);
–   фізичного виховання та захисту Вітчизни (голова — 

М. О. Свіцельський).

Під час виробничої практики на СТО «Хмельниччина-Авто»

Галузь знань спеціальність

код Назва код Назва

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування

131 Прикладна механіка

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія

121 Інженерія програмного забезпечення

коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів 
денної та заочної форм навчання за наступними спеціальностями:




