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Шемелюк Ганна Олексіївна — канд. пед. наук, 
відмінник освіти України, у 1980 р. закінчила 
хімічний факультет Львівського університету 

імені Івана Франка. У 2003 р. захистила кандидатську ди-
сертацію зі спеціальності «Теорія і методика професій-
ної освіти». Працювала на посадах викладача, методиста, 
заступника директора. В 2015 р., згідно з Наказом рек-
тора Національного університету «Львівська політехні-
ка», призначена на посаду директора. Є автором понад 
80 наукових праць. Неодноразово нагороджувалася гра-
мотами Львівської політехніки та Міністерства освіти 

і науки України. Також нагороджена нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України».

Історія Технічного коледжу Національного універ-
ситету «Львівська політехніка» розпочалася у 1991 р. 
Спочатку він мав назву Вищого професійно-техніч-
ного училища — першого в Україні експерименталь-
ного  навчального закладу, який поєднав професій-
но-технічну підготовку кваліфікованих робітників та 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спе ціаліст».

З метою інтеграції змісту підготовки фахівців та вимог 
ринку праці, у 1993 р. була розроблена концеп-
ція діяльності коледжу в складі навчально-на-
уково-виробничого комплексу, до якого ввій-
шли ДУ «Львівська політехніка», Технічний 
коледж, ВО «Полярон», ВО «Кінескоп» та інші 
навчальні  заклади.

У листопаді 1995 р. Технічний коледж 
отримав статус ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. 
Цього ж року навчальний заклад внесено до 
Державного реєстру закладів освіти України 
під назвою Львівський технічний коледж.

У серпні 1997 р. до Львівського технічно-
го коледжу були приєднані Львівське проф-
техучилище № 56 та Ходорівське профтехучи-
лище № 11, на базі яких створено відділення 
електроніки та комп’ютеризованих систем та 
Ходорівсь ке від ділення.
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28 квітня 2004 р. Львівський технічний коледж пере-
йменовано на Технічний коледж Національного універ-
ситету «Львівська політехніка».

8 лютого 2010 р. Технічний коледж Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» реорганізовано у Від-
окремлений структурний підрозділ «Технічний коледж» 
Національного університету «Львівська політехніка».

Структурні підрозділи коледжу:
1.  Відділення інформаційних технологій та комп’ютер-

ної техніки (завідувач — Я. Д. Василиця).
2.  Відділення електроніки та комп’ютеризованих сис-

тем (завідувач — І. В. Віхоть).
3.  Інженерно-економічне відділення (завідувач — 

Е. В. Лянце).
4. Ходорівське відділення (завідувач — В. І. Перець).

У коледжі функціонують такі циклові комісії:
– фізики, хімії та біології;
– математики;
– гуманітарних і суспільних дисциплін;
– фізичного виховання та захисту Вітчизни;
– англійської мови;
– української та зарубіжної філології;
– практичної підготовки;
– інформаційних технологій;
– електромеханіки;
– електронних апаратів;
– маркетингу і економіки;
– харчових технологій.
Нині коледж успішно здійснює підготовку фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» 
і «бакалавр» за такими спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність

Бакалавр

07  Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг

Молодший спеціаліст

07  Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська справа 
та страхування

075 Маркетинг

076  Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

12  Інформаційні 
технології

121  Інженерія програмного 
 забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

14  Електрична ін-
женерія

141  Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка

15  Автоматизація 
та приладобуду-
вання

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології

17  Електроніка та 
телекомунікації

172  Телекомунікації та радіотех-
ніка

18  Виробництво та 
технології

181 Харчові технології
Команда коледжу з танцювальної аеробіки

«Тиждень Харчовика» у Ходорівському відділенні

Міжнародна олімпіада з електрики та електроніки в Польщі




