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Жулин Ярослав Євгенович у 1980 р. за-
кінчив Дрогобицький державний педа-
гогічний інститут імені Івана Франка за 

спеціальністю «Математика». У 1990 р. став випускником 
Тернопільського інституту народного господарства за 
спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності». В 2014 р. призначений на по-
саду директора коледжу згідно з Наказом ректора НУ 
«Львівська політехніка». Під керівництвом та за безпо-
середньою участю Я. Є. Жулина на теренах Золочівщини 
створено Золочівський економічний ліцей (1995), в яко-
му вперше апробовано 12-ти бальну систему нав чання; 

Золочівський коледж (1998), 
який у 2010 р. Наказом 
Міністерства освіти і науки 
України реорганізовано у 
Відокремлений структур-
ний підрозділ Золочівський 
коледж НУ «Львівська полі-
техніка»; навчально-ви-
хов ний комплекс «Школа 
радості» при Золочівському 
економічному ліцеї (2000). 
Нагороджений відзнакою 
ректора НУ «Львівська 
політехніка» «За заслуги 
перед університетом», гра-
мотами Львівської облас-
ної ради, орденом Андрія 
Первозванного (УАПЦ).

Навчальний процес у ко-
леджі здійснюється трьома 
цикловими комісіями: при-
родничо-математичних та 
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комп’ютерних дисциплін, соціально-економічних дис-
циплін, правничих та гуманітарних дисциплін.

Золочівський коледж засновано у травні 1998 р. як 
ВНЗ І рівня акредитації. Тоді коледж готував молодших 
спеціалістів за спеціальностями «Економіка підпри-
ємства», «Бухгалтерський облік» та «Правознавство». 
 Перший випуск молодших спеціалістів економічних спе-
ціальностей відбувся у 2001 р. У 2002 р. коледж вперше на 
теренах Золочівщини випускає молодших спеціалістів-
юристів. У 2003 р. здійснено перший набір студентів на 
спеціальність «Програмування для електронно-обчис-
лювальної техніки та автоматизованих систем».

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  України 
від 04.03.2010 № 181 Золочівський коледж реорганізовано 
у Відокремлений структурний підрозділ Золочівський ко-
ледж НУ «ЛП». За сімнадцятирічну історію освітньої ді-
яльності в коледжі сформувалися свої традиції, зокрема 
щорічно проводяться такі заходи: «День знайомств», «КВК 
до Дня студента», «Анд ріївські вечорниці», «Студент-
ський вертеп», «Панна коледжу», «День відкритих дверей», 
«Шевченківські дні», «Зустріч із випускниками», тематич-
ні вечори, тижні, заходи, туристичні мандрівки. Сьогодні 
коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за низ-
кою спеціальностей, детальна   інформація про які містить-
ся нижче, а основні дані систематизовані  в таблиці.

Денна форма навчання за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст з економіки 

підприємства» («молодший спеціаліст з підприємни-
цтва, торгівлі та біржової діяльності»).

Термін навчання на основі:
–  базової загальної середньої освіти — 2 роки 

10  місяців;
–  повної загальної середньої освіти — 1 рік 10 мі-

сяців.
Молодший спеціаліст з економіки підприємства 

(молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності) підготовлений для планово-еко-
номічної, організаційно-управлінської, фінансової 
діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфе-
рі послуг, в управлінні відповідно до фахового спря-
мування. Він може працювати економістом з плану-
вання на підприємствах, у організаціях та установах 
будь-яких форм власності, диспетчером виробни-
цтва, техніком з планування, техніком з підготовки 
виробництва, техніком з праці, техніком з нормуван-
ня праці, ревізором з виробничо-технічних і еконо-
мічних питань, помічником керівника підприємства, 
установи та організації, організатором  діловодства, 

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої 
ліцензії (станом на 2007 р.)

Перерозподіл ліцензованого обсягу  
(станом на 2015 р.)

Шифр та 
най ме-

нування 
 галузі знань

Код та найме-
нування напря-
му підготовки 

( спеціальності)

Ліцензований обсяг Шифр 
та наймену-
вання галузі 

знань

Код  
та найменування 

спеціальності

Ліцензований обсяг
денна  
 форма 

 навчання

заочна 
форма 

нав чання

денна та 
вечірня 
форми 

навчання

заочна 
форма 

нав чання 

1 2 3 4 6 7 8 9
0304 Право 5.03040101 

Право знавство
30 – 08 Право 081 Право 30 –

0305  
Економіка 
та підпри-
ємництво

5.03050401  
Економіка 
 підприємства

25 – 07  Управлін-
ня та ад-
міністру-
вання

076  Підприєм-
ницт во, 
 торгівля 
та біржова 
 діяльність

50 –

5.03050702 
 Комерційна 
 діяльність

25 –

5.03050901
Бухгал тер сь кий 
облік

25 – 07  Управлін-
ня та ад-
міністру-
вання

071  Облік і опо-
даткування

25 –

0501 
Інформа ти-
ка та обчис-
лювальна 
техніка

5.05010101 
Обслуго ву ван ня 
програмних сис-
тем і комплексів

30 – 12  Інформа-
цій ні тех-
нології

122  Комп’ю тер-
ні науки та 
 інформаційні 
технології

30 –

5.05010301 
 Розробка 
 програмного 
 забезпечення

30 30 12  Інформа-
цій ні тех-
нології

121  Інженерія 
програмного 
забезпечення

30 30

Всього: 165 30 Всього 165 30



168

а також на посадах, що їх заміщують молодшими 
спеціалістами з вищою освітою відповідно до типо-
вих переліків галузевих та інших номенклатурних 
посад.

Денна форма навчання за спеціальністю 071 «Облік 
і оподаткування»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст з бухгалтер-

ського обліку» («молодший спеціаліст з обліку і опо-
даткування»).

Термін навчання на основі:
–  базової загальної середньої освіти — 2 роки 10 мі-

сяців;
–  повної загальної середньої освіти — 1 рік 10 мі сяців.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського облі-
ку (молодший спеціаліст з обліку і оподаткування) 
підготовлений для обліково-економічної роботи на 
підприємствах, в установах і організаціях різних га-
лузей діяльності усіх форм власності. Він може пра-
цювати в органах фінансової системи, соціального 
захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, фінан-
сових управліннях, державних податкових інспекці-
ях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих 
державних адміністрацій, у бюджетних установах 
і організаціях та на підприємствах; керівником фі-
нансових, бухгалтерських, економічних та адміні-
стративних підрозділів на посадах завідувача каси, 
бухгалтера, бухгалтера-ревізора, інспектора з ін-
вентаризації, інспектора-ревізора, ревізора, а також 
на посадах, що підлягають заміщенню молодшими 
спеціалістами з вищою освітою відповідно до типо-
вих, галузевих та інших переліків номенклатурних 
посад.

Денна форма навчання за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст з комерційної 

діяльності» («молодший спеціаліст з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності»). Термін навчання на 
основі:

–  базової загальної середньої освіти — 2 роки 
10  місяців;

–   повної загальної середньої освіти — 1 рік 
10  місяців.
Молодший спеціаліст з комерційної діяльності 

(молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності) виконує інформаційно-аналі-
тичну, організаційно-виконавчу та адміністративно-
госпо дар ську роботу; здійснює операції, пов’язані 
з процесами купівлі-продажу товарів на підприєм-
ствах різних форм власності; досліджує ринок та ви-
вчає суспільну думку; займається посередництвом 
у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних по-
слуг, а також керує діяльністю транспортних агентств. 
Він може працювати у сфері оптової торгівлі та по-
середництва в оптовій торгівлі, грошового та фінан-
сового посередництва; надавати допоміжні послуги 
у сфері фінансового посередництва та страхування, 
підприємництва (дослідження ринку, рекламна ді-
яльність), державного управління. Молодший спе-
ціаліст з  комерційної діяльності зазвичай обіймає 
такі посади: комерційний агент, торговельний агент, 
торговельний представник, комівояжер, мерчендай-
зер, інспектор з організації інкасації та перевезення 
 цінностей.

Денна форма навчання за спеціальністю 081 «Право»
Галузь знань: 08 «Право».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст з права».
Термін навчання на основі:

–  базової загальної середньої освіти — 3 роки 
10  місяців;

–  повної загальної середньої освіти — 2 роки 
10  місяців.
Молодший спеціаліст з права має можливість пра-

цювати в органах юстиції, внутрішніх справ, РАЦСу, 
судах, нотаріаті, апараті органів державної виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, юридичної 
і кадрової служби підприємств, установ і організацій 
усіх форм власності та видів господарювання на поса-
дах інспектора з кадрів, керуючого справами (секре-
таря) виконавчого комітету, конторського (офісного) 

Циклова комісія правничих та гуманітарних дисциплін Циклова комісія природничо-математичних  
та комп’ютерних дисциплін
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службовця (недержавні установи юриспруденції ), се-
кретаря суду, помічника юриста (інші види юриспру-
денції), державного податкового інспектора та на ін-
ших посадах, що підлягають заміщенню молодшими 
спеціалістами з вищою освітою відповідно до типо-
вих, галузевих та інших переліків номенклатурних 
посад. 

Молодший спеціаліст з права може надавати по-
слуги підприємцям щодо адвокатської та нотарі-
альної діяльності; комерційної діяльності і управ-
ління; діяльності у сфері юстиції та правосуддя; 
управління і нагляду в сфері оподаткування; діяль-
ності органів прокуратури; охорони і забезпечення 
громадського порядку; обов’язкового соціального 
страхування.

Денна та заочна форми навчання за спеціальністю 
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст технік-програ-

міст» («молодший спеціаліст з інженерії програмного 
забезпечення»)

Термін навчання на основі:
–  базової загальної середньої освіти — 3 роки 

10  місяців;
–  повної загальної середньої освіти — 2 роки 

10  місяців.
Здобуваючи в коледжі кваліфікацію техніка-

програ міста, студенти вивчають мови програму-
вання та різні методики програмування, найбільш 
поширені операційні системи, особливості констру-
ювання програмного забезпечення, характеристики 
обчислювальної техніки, організацію комп’ютерних 
мереж, особливості розробки веб-застосувань, веб-
дизайн.

Молодший спеціаліст технік-програміст (молод-
ший спеціаліст з інженерії програмного забезпечен-
ня) підготовлений для роботи в установах, закладах 
і підприємствах різних форм власності. Його профе-
сійна діяльність полягає у розробці стандартного про-
грамного забезпечення та його впровадження. Молод-
ший спеціаліст технік-програміст може працювати на 

посадах техніка-програміста, техніка І та ІІ категорій, 
програміста, техніка обчислювального (інформацій-
но-обчислювального) центру, оператора електронно-
обчислювальної техніки.

Денна форма навчання за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології».
Кваліфікація: «молодший спеціаліст технік-програ-

міст» («молодший спеціаліст з комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій»).

Термін навчання на основі:
–  базової загальної середньої освіти — 3 роки 

10  місяців;
–  повної загальної середньої освіти — 2 роки 

10  місяців.
Основними завданнями професійної діяльності 

фахівця є:
–  обслуговування програмних систем і комплексів;
–  розробка програмного забезпечення з використан-

ням алгоритмічних мов;
–  збір і аналіз вхідних даних для проектування про-

грамного забезпечення;
–  розробка алгоритмів розв’язання задач у відповід-

ності з існуючим технічним завданням;
–  використання сервісів інтернет- і веб-технологій 

при реалізації розподілених інформаційних сис-
тем;

–  інсталяція програм і програмних систем, налашту-
вання і обслуговування програмно-апаратних за-
собів;

–  використання стандартів і методів контролю якості 
програмної документації.
Молодший спеціаліст технік-програміст (молод-

ший спеціаліст з комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій) може обіймати посади фахівця з ін-
формаційних технологій, фахівця з комп’ютерної 
графіки (дизайну), фахівця з розробки і тестування 
програмного забезпечення, фахівця з формування та 
управління електронних баз даних, техніка із систем-
ного адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту 
комп’ютерної техніки.

День знань у коледжі Виступ директора коледжу Я. Є. Жулина на випускному вечорі 




