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СТАНЬТЕ СПРАВЖНІМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ 
 

Дороге студентство! 

 

З величезним задоволенням радий вітати вас у стінах Івано-Франківського 

коледжу Львівського НАУ! 

Сьогодні вітаю молодих людей — майбутню інтелектуальну еліту країни. Я 

впевнений, що ви — надія не лише України, але й усієї світової спільноти. 

Тільки з роками Ви зрозумієте значення правильного вибору закладу вищої 

освіти. Як правило, цей вибір стає доленосним у подальшому житті. 

Украй важливим на сьогодні є не тільки забезпечення якості освітніх 

програм, науки та ІТ-технологій, але й організаційна екологія - внутрішня і 

зовнішня відкритість, демократичність і прозорість, культурна спадкоємність і толе-

рантність. 

Ви ввійшли у великий колектив орієнтованих на постійний прогрес 

однодумців із власною організаційною культурою і етикою взаємовідносин, 

ключовим принципом якої є студентоцентризм. Усі людські і матеріальні ресурси 

коледжу, його конкурентні переваги, міжнародно визначений імідж і бренд будуть 

працювати на Вас. Одночасно від Вас ми чекаємо академічної активності і 

доброчесності, ініціативи і креативності у всіх сферах життєдіяльності ІФК ЛНАУ. 

Ключовими цінностями нашого коледжу є: 

Л – лояльність і відповідальність  

І – інноваційність й індивідуальний підхід (студентоцентризм) 

Д – довіра та допомога 

Е – енергійність та ефективність  

Р – розвиток і раціональність  

Зовсім скоро критично важливим для Вас стане питання працевлаштування, 

створення власного бізнесу. Наразі ми стараємось реалізувати професійні програми  

у частині вибіркових дисциплін, аби активізувати креативний потенціал студентів і 

викладачів у безпосередньому контакті з бізнесом. 

Разом з Вами ми виконаємо місію ІФК ЛНАУ - робити вагомий внесок у 

розвиток рідної держави через наукові дослідження, генерування нових знань, їх 

поширення та підготовку патріотичних, соціально активних, креативних 

особистостей і конкурентних фахівців. 

 

 

 

З повагою директор Богдан Костюк
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ВІЗИТНА КАРТКА 
 

Сьогодні коледж спрямовує свою діяльність у таких напрямках: 

– провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами 

вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями згідно з державним 

замовленням і договірними зобов’язаннями та сприяння працевлаштуванню 

випускників; 

– проведення наукових досліджень з використанням отриманих результатів в 

освітньому процесі, господарській і державно-регулятивній практиці; 

– добір, підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації; 

– профорієнтаційна робота з абітурієнтами, інформування їх про ситуацію та 

тенденції на ринку праці; 

– підвищення кваліфікації, просвітницька та фахова консультаційна 

діяльність; 

– фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-

мистецька, спортивно-оздоровча діяльність; 

– міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними 

партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у 

євроінтеграційному напрямі; 

– формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах. 

Підготовка фахівців різних освітніх ступенів відбувається в навчальному 

закладі на чотирьох відділеннях: технологічному, економічному, юридичному та 

заочному, на яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-

кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста: 

« Агрономія»; 

«Харчові технології»; 

«Садово-паркове господарство»; 

«Екологія»; 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 

«Менеджмент»; 

«Право»; 

«Геодезія та землеустрій»; 

та освітнього ступеня бакалавра: 

«Агрономія»; 

«Агроінженерія»; 

«Садово-паркове господарство»; 

«Менеджмент»; 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 

«Право»; 

У коледжі навчається понад 1200 студентів на денній та заочній формах 
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навчання. 

Навчальний процес забезпечує 102 викладачі, серед яких 71 – вищої категорії, з 

них 5 мають педагогічне звання «старший викладач» і 3 – «викладачі-методист»; 35 

кандидатів наук, 1 доктор наук, професор, 18 доцентів, 8 навчається в аспірантурі, 2 

– «Відмінники освіти України», «Заслужений працівник освіти України», 

«Заслужений працівник сільського господарства України», «Заслужений юрист 

України». 

Очолює навчальний заклад кандидат сільськогосподарських наук, 

заслужений працівник сільського господарства України Богдан Андрійович Костюк. 

Маючи добру фахову підготовку, Богдан Андрійович після закінчення інституту 

пройшов нелегкий шлях становлення: бухгалтер, голова колгоспу, начальник 

управління сільського господарства району, перший заступник начальника 

управління сільського господарства області, начальник головного управління 

сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, заступник голови 

ОДА. З 2008 очолив Івано-Франківський коледж Львівського національного 

аграрного університету. 

Б.А. Костюк удостоєний Почесної грамоти Кабінету Міністрів України, 

Почесної грамоти Міністерства аграрної політики України, нагороджений Знаком 

Пошани. Його ім’я увінчане у книзі «Золотий фонд нації». 

Навчальний корпус – сучасна споруда, розміщена за адресою: вул. Юності, 

11. Загальна площа навчальних корпусів 8524,5 кв.м., у тому числі навчальна площа 

– 3603 кв.м. У відповідності до навчальних планів у коледжі обладнано 36 

навчальних кабінетів, 36 лаботорій, актова зала і бібліотека з книжковим фондом 

понад 30 тис. примірників та читальною залою, спортивною залою з комплексом 

тренажерів, навчально-виробнича майстерня, цех для переробки плодів і овочів, 

колекційно-дослідне та виробниче поле. До послуг студентів – нові комп’ютерні 

класи, творчі лабораторії, оснащені найсучаснішою технікою. 

Навчальний відділ бакалаврату знаходиться на четвертому поверсі 

навчального корпусу в кабінеті 43. Журнали навчальних занять знаходяться в 

диспетчерській у кабінеті 212. 

Гуртожиток коледжу поблизу навчального корпусу, по вул. Тополиній, 24. Це 

приміщення готельного типу на 180 місць. До послуг студентів – кімната для 

самопідготовки, побутова кімната, оснащена пральними машинами, прасувальними 

дошками та прасками, тенісний та тренажерний зали. У вестибюлі гуртожитку 

Капличка Матері Божої. На 3 поверсі – музей «Культури та побуту Прикарпаття». 

На території гуртожитку – спортивний майданчик. 

Харчування  студентів забезпечує студентська їдальня, яка знаходиться в 

навчальному корпусі, де можна смачно і ситно пообідати і де вам запропонують 

великій асортимент страв. До послуг студентів студентське кафе з великим вибором 

різноманітних смаколиків. 

На першому поверсі навчального корпусу розміщені бібліотека з відповідним 

бібліотечним фондом і читальна зала, оснащена комп’ютерами. У приміщенні 

коледжу діє вільна wi-fi зона. 

Медичні послуги надаються студентам у медпункті навчального корпусу, який 

розташований на 1 поверсі. У гуртожитку коледжу є медична кімната та ізолятор. 

Степендію студенти коледжу отримують через мережу банкоматів «Приват 
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Банк», які розташовані неподалік коледжу. 

Доїхати до навчального закладу можна тролейбусами № 2,10, маршрутними 

автобусами № 31,49, 39.   
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КЕРІВНИЦТВО 
Івано-Франківського коледжу ЛНАУ 

 

Адміністрація. 

Керівництво коледжу прикладає максимально зусиль для вирішення питань 

якості освіти та умов праці, соціальних проблем колективу і студентства, 

створюючи гідні умови навчання, праці, культурно-мистецького розвитку та 

виховання, фізичного оздоровлення. Тож ви можете завітати на другий поверх, де 

працює керівництво коледжу: Вас вислухають і допоможуть. 

У кабінеті 201 – приймальня директора Костюка Богдана Андрійовича, до 

якого може прийти на особистий прийом будь-хто із студентів. Ви можете 

звернутися також до заступників директора та завідувачів відділеннями у разі 

важливої потреби: 

Кулаєць Галина Петрівна, заступник директора з навчальної роботи (207); 

Маланчук Мирослава Орестівна, заступник директора з гуманітарної роботи 

(205); 

Бандурак Василь Миколайович, завідувач з навчально-виробничої практики 

(207а); 

Голубчак Олег Михайлович, завідувач економічного відділення (211); 

Бучковський Ігор Павлович, завідувач юридичного відділення (204); 

Вихованець Віктор Ярославич, завідувач технологічного відділення (206); 

Крохмалюк Віра Василівна, завідувачка заочного відділення (202). 
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ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 

Історія відділення починається з 1995 року, коли на вимогу часу в Івано-

Франківському сільськогосподарському технікумі було відкрито нову спеціальність 

"Аграрний менеджмент‖. Економіка незалежної України у ті часи гостро відчувала 

потребу у висококваліфікованих кадрах. У 1998 р. було відкрито ще одну 

економічну спеціальність "Фінанси‖. Отже, з 1998 року до сьогодні відділення готує 

молодших спеціалістів двох напрямів: фінансистів та менеджерів. 

Впродовж багатьох років розвитку зростав рівень викладацького складу, 

матеріально-технічної бази, та, як наслідок, рівень підготовки випускників. 

Збільшувалась кількість викладачів з науковими ступенями, вченими званнями. Це 

дало можливість у 2018 році ліцензувати підготовку на відділенні фахівців 

освітнього ступеня бакалавра одразу двох спеціальностей – «Менеджмент» та 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Таким чином, на сьогоднішній день 

студенти відділення мають можливість отримувати в коледжі повну вищу освіту 

освітнього ступеня бакалавра. 

Від початку заснування відділення підготувало понад 1500 спеціалістів, з них 

понад 300 випускників закінчили навчальний заклад, одержавши диплом з 

відзнакою. 

Економічне відділення постійно вирішувало наукові, педагогічні, навчальні та 

просвітницькі завдання. На кожному етапі воно виконувало помітну роль в житті 

коледжу, виступаючи провідним навчально-методичним осередком в галузі аграрної  

економіки та економічної науки в цілому. Відділення готує по-справжньому 

компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя 

країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України у 

європейську та світову спільноти.  

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням 

навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням 

підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у 

навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення 

системи вищої економічної освіти до світових стандартів на відділенні 

удосконалено зміст навчального процесу та введено нові навчальні  дисципліни; 

змінено співвідношення між аудиторними та позааудиторними заняттями; 

запроваджено новітні форми  викладання навчальних дисциплін; розширено сфери 

застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; 

запроваджено нову систему оцінювання знань студентів; удосконалено систему 

методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін. 

Навчальний процес на відділенні забезпечують 1 циклова комісія і 2 кафедри. 

Упродовж багатьох років у нас  сформувалася висока викладацька культура, 

демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, і це стало 

запорукою нинішнього успіху. На відділенні працюють викладачі, які багато 

роблять для розвитку і  становлення відділення. Всі вони працюють над 

підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють свою  загальну культуру,  

вміють контактувати із студентами і колегами по роботі, навчальний процес 

намагаються вести так, щоб на заняттях  панувала вимогливість і взаємоповага, 

довіра і творчість. 
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Викладачі відділення брали участь у практичному вирішенні соціально-

економічних проблем в селах, селищах області, шляхом розроблення і 

впровадження конкретних бізнес-планів та інвестиційних проектів: 

- бізнес-план функціонування підрозділу з виробництва зернових культур (по 

замовленню обласного управління сільського господарства і продовольства) - 2007 

р., на виставці в ННМЦ робота була оцінена у 93 бали із 100 можливих; 

- програма соціально-економічного розвитку Турківської сільської 

територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області на 

період 2011-2015 рр. Підстава для опрацювання інформації – наказ Міністерства 

агрополітики України № 573 від 17 вересня 2010 р., виконано 15. 10. 2010 р. 

- бізнес-план сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

«Узинський молочар» - с. Узин Тисменицького району Івано-Франківської області – 

2013 р. 

- бізнес-план сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

«Рашківський агроовоч» - с. Рашків Городенківського району Івано-Франківської 

області – 2014 р. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає 

доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою завдяки 

розробленій та запровадженій на відділенні системі практичної підготовки 

студентів, яка  складається з виробничої і навчальної практики і дозволяє не лише 

закріпити теоретичні знання фахівців, а й набути необхідні для професійного 

зростання навички прийняття самостійних управлінських рішень. Для практичної 

підготовки  студентів використовується матеріально-технічна база коледжу, а 

стажування майбутні фахівці проходять в управліннях агропромислового розвитку, 

державній фіскальній службі, банківських установах, у передових 

сільськогосподарських підприємствах області, де  поглиблено ознайомлюються з 

особливостями організації та обліку сучасного аграрного виробництва. Частина 

студентів відділення проходить практичну підготовку у фермерських господарствах 

Великобританії, Німеччини, Франції, Данії.  

Основним завданням виховної роботи на відділенні є підготовка всесторонньо 

розвинутих висококваліфікованих спеціалістів. Вона спрямована на формування у 

студентів дисциплінованості,  відповідального ставлення до обов’язків, високих 

моральних якостей та патріотизму. Постійно організовуються тематичні вечори, 

конкурси, походи до театрів і музеїв. Студенти беруть активну участь у  

Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі», Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. Петра Яцика, в конкурсі солістів-вокалістів «Пісенний вернісаж». 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
 

Освіта і наука – це найважливіший ресурс, що здатний підняти нашу країну до 

світового рівня як в економіці та  аграрному секторі, так і в соціальній сфері.  З року 

в рік аграрна освіта активно і творчо інтегрує до рівня європейських і світових 

зразків, при цьому зберігаючи власні традиції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Найголовнішим видом господарської діяльності українського народу завжди 

було сільське господарство. Українці – нація зі стародавньою високо розвиненою 

землеробською культурою. Тому престижними були, є і залишатимуться професії, 

пов’язані з обробітком ґрунту та вирощуванням високих врожаїв 

сільськогосподарських культур. Саме таких фахівців готує технологічне відділення, 

яке починає свою історію з 1993 року. З часу створення відділення очолювали 

високопрофесійні спеціалісти.  

На відділенні проводиться підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: ―Харчові технології‖, ―Агрономія‖, 

―Екологія‖, ―Садово-паркове господарство‖.      Також на даний час на 

відділенні проводиться підготовка фахівців за освітнім рівнем бакалавр зі 

спеціальностей «Садово-паркове господарство», «Агроінженерія», «Агрономія». 

Навчається на відділенні близько 400 студентів. 

Педагогічний колектив відділення  вважає основними складовими сучасного 

навчально-виховного процесу гуманну, демократичну атмосферу в навчальному 

закладі, реалізацію єдиних педагогічних вимог, обов’язкових для всіх учасників 

цього процесу, взаємну повагу педагогів та студентів до унікальності кожної 

людини. 

Навчальний процес на технологічному відділенні, який спрямований на 

ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного кваліфікованого 

фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих завдань забезпечують дві 

циклові комісії та три кафедри.  

За час навчання студенти опановують технологічні особливості вирощування 

високих врожаїв сільськогосподарських культур у господарствах різних форм 

власності, високе мистецтво в організації та створенні садів і парків, розвитку  

садово – паркового господарства. Вони навчаються ефективно застосовувати 

енергоощадні екологічно чисті технології вирощування польових культур, 

запроваджувати раціональну структуру посівних площ, заходи сортової агротехніки, 

системи сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення, меліорації, збереження і підвищення 

біологічної родючості ґрунтів та охорони довкілля. 

Головним завданням технологічного відділення є формування 

висококваліфікаційних фахівців, професіоналізм яких визначає їхню здатність 

виконувати свої функції в нових умовах господарювання. При підготовці таких 

спеціалістів особливого значення набуває практичне навчання. У своєму 

користуванні відділення  має колекційно-дослідне поле коледжу, де студенти 

практично закладають досліди з районованими та перспективними сортами 

більшості культур, доглядають за ними,  проводять фенологічні спостереження,  

вивчають систему удобрення та захисту сільськогосподарських культур, вишукують 

резерви підвищення ефективності виробництва. Така робота зацікавлює  студентів, 

спонукає до постійного пошуку, до необхідності перевірити набуті знання на 
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практиці. Колекційно-дослідне поле є також полігоном для проведення наукових 

дисертаційних досліджень викладачами відділення. 

Практичні заняття на виробництві дають майбутнім молодим спеціалістам 

чималий досвід та належні навички роботи, формують у них серйозність і 

відповідальність, що сприяє становленню їх як висококваліфікованих фахівців. 

Кращі студенти відділення проходять виробничу практику в агропромислових 

підприємствах  Польщі, Данії, Швейцарії, Великобританії та інших країнах Європи. 

Для якісного проведення теоретичного і практичного навчання на 

технологічному відділенні створені всі передбачені навчальним планом навчальні 

лабораторії та кабінети. 

Здобуті теоретичні і практичні знання студенти закріплюють у провідних 

господарствах Івано-Франківської області та України. 

У нас навчається молодь, яка мріє стати  та утвердитись  справжніми 

господарями на рідній землі. 

Студенти відділення беруть активну участь в гуртках художньої 

самодіяльності, в різних спортивних секціях та в гуртках, які працюють при 

лабораторіях та кабінетах. 

Технологічне відділення підтримує тісні зв'язки з кафедрами Львіського 

національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Прикарпатського національного університету ім. 

В.Стефаника, Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 

Одеської академії харчових технологій, Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, Тернопільського 

національного технічного університету ім. І.Пулюя, Львівського національного 

лісотехнічного університету. 
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ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 

Кінець 80-х початок 90-х 20 століття позначився глобальними змінами в 

суспільному, політичному й економічному устроях країни, які певною мірою 

торкнулися системи освіти держави. Це стало поштовхом для перегляду здійснення 

навчальним закладом освітньої діяльності, і відкритю спеціальності Правознавства у 

1991 році. Відкритю юридичного відділення передувала клопітка й наполеглива 

робота, адже коледж був одним із перших навчальних закладів в Україні, який почав 

підготовку кваліфікованих молодших спеціалістів- юристів. 

Впродовж багатьох років розвитку зростав рівень викладацького складу, 

матеріально-технічної бази, та, як наслідок, рівень підготовки випускників. 

Збільшувалась кількість викладачів з науковими ступенями, вченими званнями. Це 

дало можливість у 2018 році ліцензувати підготовку на відділенні фахівців 

освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Право». Таким чином, на сьогоднішній 

день студенти відділення мають можливість отримувати в коледжі повну вищу 

освіту освітнього ступеня бакалавра. Підготовка бакалаврів здійснюється за умови 

наявності повної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. Бакалавр права здійснює професійну діяльність у сфері 

юридичної практики. Ця сфера пов’язана з розглядом юридичних справ, 

здійсненням юридично значущих дій, кваліфікацією. Результати професійної 

діяльності закріплюється у відповідних процесуальних документах, які мають 

офіційний характер, встановлену законом форму. Випусники бакалавр права можуть 

працювати на наступних посадах: помічник судді, консультанта нотаріуса, 

юрисконсульта, інспектор митниці, державним виконавцем, поліції… З метою 

забезпечення формування у студентів бакалаврів з права професійних навичок та 

вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а 

також для становлення професійної культури юриста навчальним планом 

передбачена навчальна та виробнича практика. Завершальною стадією навчання 

бакалавра з права є атестація, яка здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену з дисциплін теорія держави і права, цивільного та 

сімейного права, кримінального права. Випускники одержують диплом державного 

зразка. Форма навчання денна та заочна.  

Від початку заснування відділення підготувало понад 2000 спеціалістів, з них 

понад 600 випускників закінчили навчальний заклад, одержавши диплом з 

відзнакою. 

Юридичне відділення постійно вирішувало наукові, педагогічні, навчальні та 

просвітницькі завдання. На кожному етапі воно виконувало помітну роль в житті 

коледжу, виступаючи провідним навчально-методичним осередком в галузі 

юридичної науки . Відділення готує по-справжньому компетентних фахівців, які 

пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя країни на нових засадах. До 

цього нас спонукає потреба інтеграції України у європейську та світову спільноти.  

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням 

навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням 

підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у 

навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення 

системи вищої  освіти до світових стандартів на відділенні удосконалено зміст 
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навчального процесу та введено нові навчальні  дисципліни; змінено 

співвідношення між аудиторними та позааудиторними заняттями; запроваджено 

новітні форми  викладання навчальних дисциплін; розширено сфери застосування 

іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; запроваджено 

нову систему оцінювання знань студентів; удосконалено систему методичного 

забезпечення викладання навчальних дисциплін. 

Професійну підготовку майбутніх фахівців на відділенні правознавства 

забезпечують висококваліфіковані викладачі які мають вищу юридичну освіту і 

педагогічну освіту та досвід роботи. 

Коледж має достатню матеріально-технічну базу що дозволяє здійснювати 

підготовку фахівців на належному рівні. Практична підготовка здійснюється згідно 

з навчальними планами підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу та 

програм практик. Для організації проходження практики студентами коледж тісно 

співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими 

організаціями. Навчальним планом також передбачено проходження студентами 

виробничої практики, яка є невіддільною складовою освітньо-професійної 

підготовки фахівців. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній 

практичній підготовці випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста та бакалавра. У період прогодження практики студенти отримують 

базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички. 

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою 

узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі 

конкретного суб’єкта господарювання, набуття професійного досвіду та готовності 

майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності.  

Основним завданням виховної роботи на відділенні є підготовка всесторонньо 

розвинутих висококваліфікованих спеціалістів. Вона спрямована на формування у 

студентів дисциплінованості,  відповідального ставлення до обов’язків, високих 

моральних якостей та патріотизму. Постійно організовуються тематичні вечори, 

конкурси, походи до театрів і музеїв. Студенти беруть активну участь у  

Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі», Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. Петра Яцика, в конкурсі солістів-вокалістів «Пісенний вернісаж». 

Відділення правознавства коледжу набуло великого авторитету та 

популярності. Наші випускники працюють в органах юстиції, судах, нотаріаті, 

органах внутрішніх справ, органах державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування.  
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ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 

В Івано-Франківському коледжі ЛНАУ заочну форму навчання започатковано 

в 1992 році. Підготовка студентів за заочною формою навчання здійснюється за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (прийом студентів 

здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або диплому кваліфікованого 

робітника) та освітнім ступенем бакалавра (прийом студентів здійснюється на базі 

повної загальної середньої освіти або диплому молодшого спеціаліста). 

Заочна форма навчання дозволяє студенту отримати необхідну базу знань, при 

цьому працюючи за фахом, підвищувати свій професійний рівень. 

Крім того, підготовка фахівців за заочною формою дозволяє забезпечити 

двосторонню взаємодію між студентом-фахівцем певного рівня та викладацьким 

колективом навчального закладу щодо обміну теоретичною інформацією та 

практичним досвідом. 

Підготовка фахівців проводиться за такими спеціальностями молодшого 

спеціаліста: 

206 Садово-паркове господарство; 

073 Менеджмент; 

201 Агрономія; 

101 Прикладна екологія; 

081 Право; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

181 Харчові технології; 

та бакалавра: 

206 Садово-паркове господарство; 

073 Менеджмент; 

201 Агрономія; 

208 Агроінженерія; 

081 Право; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

За час свого існування близько  двох тисяч студентів отримали дипломи 

молодшого спеціаліста за заочною формою навчання. 

В своїй роботі заочне відділення регулюється  нормативними актами. 

Організація навчального процесу за заочною формою навчання здійснюється 

навчальним закладом згідно з державними стандартами освіти і Положенням «Про 

організацію освітнього процесу» та іншими нормативними актами.  

Навчальний план за спеціальністю  –  основний документ, який регламентує 

навчальний процес. Навчальні плани заочної форми розробляють відповідно до 

переліку спеціальностей на підставі навчальних планів денної форми навчання за 

однойменними спеціальностями. Навчальним планом передбачаються всі типи 

навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації. 

Міжсесійні періоди заочної форми навчання – це частина навчального року, 

протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального 

матеріалу, як самостійно так і під  керівництвом викладача. 

В навчальному році ми плануємо три сесії: одну настановчу та дві 

лабораторно-екзаменаційні. Загальна тривалість сесії на І-ІІ курсах триває  30 
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календарних днів, на ІІІ  курсі – 40 календарних днів.  

Підчас проведення настановчої сесії студентам видаються індивідуальні 

графіки навчального процесу,  в яких  вказується період проведення сесій та перелік 

навчальних дисциплін з формами завершального контролю.  

Основний матеріал дисциплін студент заочного відділення освоює самостійно в 

домашніх умовах в міжсесійний період. За виконання індивідуального навчального 

плану відповідає студент. 

Інтерес до навчання виховують усі педагогічні працівники під час засвоєння 

програми предмета. Для поєднання змісту, форм, методів і прийомів навчання, 

виховання викладачі проводять заняття нетрадиційно. Широко використовуються 

інформаційно-комунікаційні технології: електронні підручники, посібники, 

контрольні завдання. Мережні технології та інтернет є одними з найбільших засобів 

отримання доступу до матеріалів навчального процесу. 

На заочному відділенні використовується змішане дистанційне навчання, тобто 

в процесі традиційного навчання використовуються інтернет технології. Викладачі 

протягом навчального процесу надають студентам консультації щодо виконання 

індивідуальних завдань за допомогою сучасних інтернет-технологій та соціальних 

мереж. Вони володіють широким спектром методів і прийомів навчання, вміло 

використовують різноманітний арсенал педагогічного впливу на якість навчально-

виховного процесу. Активно проводяться заняття та виробництві та відкриті 

заняття. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІФК ЛНАУ 
 
ОСВІТНІ СТУПЕНІ, ГАЛУЗІ ЗНАНЬ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ , ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та 

«Про фахову передвищу освіту» Івано-Франківський коледж Львівського НАУ 

здійснює підготовку фахівців за відповідними рівнями освіти: 

— фаховий молодший бакалавр; 

— перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

Підготовка фахівців в коледжі здійснюється за такими галузями знань:   08 

«Право», 07 «Управління та адміністрування», 10 «Природничі науки», 18 

«Виробництво та технології», 19 «Архітектура та будівництво», 20 «Аграрні науки 

та продовольство». 

Детальна інформація про галузі знань, спеціальності (освітні програми) за 

якими здійснюється підготовка фахівців в ІФК ЛНАУ наведена у табл. 1 та табл. 2. 

У Законі України «Про вищу освіту» у статті першій, розділу 1. «Загальні 

положення» наводяться основні терміни та їх визначення: 

галузь знань — основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

спеціальність — складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

спеціалізація — складова спеціальності, що визначається вищим на-

вчальним закладом і передбачає профільну спеціалізовану освітньо- професійну чи 

освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма — система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти.
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Таблиця 1. 
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР, 

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З 01 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ В РОЗРІЗІ ВІДДІЛЕНЬ 

 

 

  

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Технологічне відділення  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

208 Агроінженерія Агроінженерія 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія Агрономія 

20 Аграрні науки та 
продовольство 

206 Садово-паркове 
господарство 

Садово-паркове господарство 

Економічне відділення 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 

Юридичне відділення 

08 Право 081 Право Право  
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Таблиця 2. 
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В 

РОЗРІЗІ ВІДДІЛЕНЬ 

 

 

 

  

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Технологічне відділення  

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія Агрономія 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології Харчові технології 

Економічне відділення 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 

Юридичне відділення 

08 Право 081 Право Право  

19 Архітектура та 
будівництво 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Освітній процес — це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти через систему науково- 

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості (Закон 

України «Про вишу освіту» розд. 8, ст. 47, п. 1). 

На виконання розд. 8, ст. 47, п. 2 Закону України «Про вищу освіту» в 

Івано-Франківському коледжі ЛНАУ затверджена педагогічною радою коледжу 

нова редакція Положення «Про організацію освітнього процесу». 

Здобуття вищої освіти на кожному з її рівнів передбачає успішне виконання 

особою відповідної освітньої (освітньо-професійної) програми, що є підставою для 

присудження відповідного ступеня освіти: 

1) фаховий молодший бакалавр; 

2) бакалавр. 

Фаховий молодший бакалавр – освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у 

результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти ОПП. Особи 

які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, 

зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої світи 

професійного спрямування. 

Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюється за освітньо-

професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. Обсяг ОПП фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів 

ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 

та спеціальності. 

Обсяг ОПП фахового молодшого бакалавра на основі профільної середньої 

освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких 60 кредитів ЄКТС може бути 

зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули профільну 

середню освіту за відповідними профілями 

Бакалавр — це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180—

240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

визначається вищим навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Метою освітнього процесу в ІФК ЛНАУ є реалізація інтелектуальної, 

творчої діяльності у сфері вищої освіти через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів, що спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, 

забезпечення професійної підготовки осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 

здібностей і нормативних вимог ринку праці, а також на формування гармонійно 
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розвиненої особистості. 

Кваліфікація — офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) згідно зі стандартами вищої освіти, що 

засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

Компетентність — динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно виконувати 

професійну і подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному 

рівні вищої освіти. 

Підготовка фахівців в коледжі здійснюється за такими формами навчання: 

1) очна (денна); 

2) заочна; 

Форми навчання можуть поєднуватися. 

Очна форма навчання — це форма здобуття певного рівня освіти, яка 

побудована на принципі особистого спілкування студентів і викладачів у ході 

лекцій, під час контактних і семінарських занять в установленому розкладом обсязі. 

Вважається, що саме це дозволяє максимально розширити і зміцнити знання 

студентів, а на самостійне вивчення відводиться незначна кількість тем, причому не 

найважливіших. 

Студенти зобов’язані щодня бути присутніми на заняттях (не враховуючи 

вихідних днів) і не пропускати їх без поважної причини. 

Заочна форма навчання — форма здобуття певного рівня освіти, яка 

поєднує риси самонавчання та очного навчання (періодичне відвідування 

контактних занять). Характеризується фазністю. Перша фаза — отримання бази 

знань (начитка лекцій) та навчальної літератури (установча сесія); друга фаза — 

перевірка засвоєного матеріалу (виконання і захист практичних завдань та 

складання екзаменаційної сесії). При цьому ці фази помітно віддалені одна від одної 

за часом (як правило, від кількох тижнів до місяця). 

Коледж за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

Навчальний план — це нормативний документ коледжу, який складається 

на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців, структурно-логічної 

схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових дисциплін, 

послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу і засоби проведення поточного та підсумкового 

контролю. Навчальний план ухвалюється Вченою радою Львівського НАУ і затвер-

джується ректором. 

Вибіркові навчальні дисципліни (у тому числі пакети вибіркових 

дисциплін) встановлюються нормативними документами коледжу відповідно до 

концепції підготовки фахівців з метою задоволення освітніх потреб студентів, 

ефективного використання можливостей і традицій коледжу, потреб замовника, 

регіональних потреб та ін. Студент обирає навчальні дисципліни в обсязі, що 

становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, що передбачені для 
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даного рівня вищої освіти. 

Детальна інформація про вибіркові дисципліни надана у Положенні про 

«Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» 

(Додаток). 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА 
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення необхідних результатів навчання, й 

обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(кредит ЄКТС) — одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 

правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Обліковими одиницями навчального часу студента також є академічна 

година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік. 

♦ Академічна година — мінімальна облікова одиниця. Служить ос-

новою для планування та обліку таких видів занять, як лекції, семінарські, 

практичні, лабораторні, контактні заняття. Тривалість академічної години становить 

45 хв. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (так звана пара). 

Зміна тривалості академічної години зазвичай не допускається, проте в разі 

проведення пари без перерви її тривалість може змінюватись, але має становити не 

менше 80 хв. 

Навчальні заняття у ІФК ЛНАУ тривають дві академічні години і прово-

дяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в 

повному обсязі щодо навчальних занять. 

♦ Навчальний день — складова навчального часу, не перевищує 9 

академічних годин. 

♦ Навчальний тиждень — складова навчального часу тривалістю не 

більше 45 академічних годин (1,5 кредити ЄКТС). 

♦ Навчальний семестр — складова навчального часу, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом. Як правило, на І—ІУ курсах вона становить 17—

18 тижнів, на випускних курсах окремі семестри можуть бути меншими. 

♦ Навчальний рік — тривалість 12 місяців. Як правило, починається 

вересня. Складається з навчальних семестрів, навчальних днів, днів проведення 

підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних 

днів. 

♦ Навчальний курс — період (рік) навчання студента. Сумарна 
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тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не 

менше 8 тижнів. У ІФК ЛНАУ сумарна тривалість канікул становить 10 тижнів (2 

тижні — зимові, 8 тижнів — літні). Через різні обставини навчальний курс в 

окремих студентів може перевищувати один навчальний рік (академвідпустка, 

повторне навчання тощо). 

Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі офор-

млюються відповідними (перевідними) наказами. 

Навчальний процес — система науково обґрунтованих організаційних, 

методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на 

певному рівні вищої освіти відповідно до державних стандартів освіти за 

допомогою обраної моделі його організації. 

Навчальний процес в коледжі відбувається за такими формами: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять в коледжі є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське заняття; 

3) індивідуальне заняття; 

4) контактне заняття; 

5) консультація. 

В коледжі можуть бути встановлені й інші форми освітнього процесу і види 

навчальних занять. 

Лекція — це основна форма проведення навчального заняття, що є логічно 

вивершеним, науково обґрунтованим і систематизованим викладом певного 

наукового чи науково-методичного питання, ілюстрованим за необхідності засобами 

наочності та демонстрацією результатів досліджень. 

Лекція покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової 

галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів 

навчальних занять і самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни (науки). 

Лекція повинна охоплювати все нове, що є в законодавчих та інших 

нормативно-правових актах, у фаховій і навчальній літературі, висвітлювати 

динаміку змін та актуальні проблемні питання. У процесі викладення лекційного 

матеріалу можуть використовуватися результати науково-дослідної роботи лектора і 

викладачів кафедри, лекція повинна мати проблемний характер. 

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій, 

контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого 

навчальним планом і робочою програмою навчальної дисциплоіни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 

зобов’язаний завідувачем кафедри до проведення проблемних лекцій за участю 

викладачів і наукових співробітників кафедри. 

Лектор зобов’язаний дотримуватися робочої програми навчальної 

дисципліни з тем лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях трактування 

навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 
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Лектор має проводити лекції з використанням інтерактивних методів і 

прийомів навчання: проводити лекції-дискусії (лекції обговорення), лекції з 

використанням елементів мозкового штурму, комплексні лекції (лекції-панелі, 

лекції вдвох), лекції-візуалізації, письмові програмовані лекції, лекції з 

запланованими помилками (метод контрольного викладу), лекції-конференції 

(метод персоніфікованого викладу). 

Лектор також може проводити проблемні лекції, які передбачають виклад 

нової інформації через проблемність питання, завдання чи ситуації. 

Метод проблемного навчання передбачає постійну колективну (групову) 

дискусію, формування відносин між студентами, викладачами і командами для 

виконання певних дій. Такий метод відкриває нові перспективи порівняно з 

викладанням, що побудоване тільки на лекційній основі. 

Семінарське заняття — це форма навчального заняття, при якій викладач 

організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 

готують тези виступів і презентації на підставі індивідуально виконаних завдань. 

Практичне заняття — це організаційна форма навчального заняття, на 

якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування 

шляхом виконання практичних завдань. 

З окремих дисциплін практичні заняття можуть проводитися з меншою, ніж 

академічна група кількістю студентів. 

Лабораторне заняття — це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи 

дослідження в навчальних лабораторіях з використанням відповідного навчально-

методичного забезпечення, устаткування, комп’ютерної техніки з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень відповідної дисципліни, 

набувають практичних навичок з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній 

предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться зі студентами, кількість яких не 

перевищує половини академічної групи. 

Основна мета семінарського (практичного і лабораторного) заняття – 

розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на 

лекціях і в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, розвиток умінь і навичок, наукового мислення та 

усного мовлення студентів. 

Кожне семінарське (практичне, лабораторне) заняття в ІФК ЛНАУ пе-

редбачає обов’язкове використання інноваційних технологій (колективної розумової 

діяльності, проведення навчальних дискусій, навчання на основі вирішення 

конкретних ситуацій; ігрового, кооперативного, проблемного, проектного 

навчання). Доцільним є використання дискусійних форм і методів інтерактивного 

навчання (діалог, групова дискусія, розбір ситуацій із практики, аналіз ситуацій 

морального вибору); ігрових методів інтерактивного навчання (дидактичні, ділові, 

рольові організаційно-діяльнісні ігри); тренінгів як форми комплексного 

використання інтерактивних методів і прийомів навчання. 

Індивідуальне навчальне заняття — це організаційна форма навчального 
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заняття, що проводиться з окремими студентами для підвищення рівня їх підготовки 

і розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття 

організовуються за окремим графіком, затвердженим завідувачем відділення, 

кафедри. 

Контактне заняття (очна форма навчання) — це організаційна форма 

навчального заняття, за якої викладач забезпечує активну роботу всіх учасників 

навчального процесу способом комбінування різних форм навчальних занять та 

інноваційних педагогічних технологій для максимального врахування 

індивідуальних запитів та інтересів академічної групи. 

Кожне контактне заняття передбачає обов’язкове використання активних 

методів навчання і застосування інноваційних педагогічних технологій (лекція-

дискусія, бінарна лекція, проблемна лекція, мозковий штурм, кейс-метод, бізнес-

тренінг, реальні проекти, робота в малих групах, рольова гра та ін.). 

Консультація — це організаційна форма навчального заняття, при якій 

студент одержує відповіді від викладача на конкретні запитання чи пояснення 

певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів. 

 

 

 

ЩО ТАКЕ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА? 
Введення у навчальний процес нової форми індивідуального навчального 

плану студента (далі — ІНПС) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було 

обумовлене перш за все необхідністю посилення індивідуалізації навчального 

процесу та максимального урахування індивідуальних потреб студентів щодо своєї 

фахової підготовки і вимог ринку праці (Додаток 2). 

ІНПС відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної 

спеціальності (перелік навчальних дисциплін, що передбачені програмою 

підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження 

студентів з усіх видів навчальної діяльності, й містить оцінку поточної, підсумкової 

успішності та підсумкової атестації випускника. 

Трудомісткість усіх видів навчальної роботи в навчальному плані 

встановлюється в залікових кредитах (1 заліковий кредит = 30 академічних годин). 

Сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до ІНПС, у 

кожному семестрі має становити, як правило, 30 кредитів ECTS (60 кредитів на 

навчальний рік). 

ІНПС включає обов’язкові і вибіркові дисципліни, передбачені робочим 

навчальним планом. 

Обов’язкові дисципліни, які є обов’язковими для всіх студентів, формують 

ядро економічних знань, їх основу. Вибіркові ж дисципліни, які є також дуже 

важливими і фундаментальними, доповнюють і поглиблюють цей процес. 

Обов’язкові дисципліни, що входять до робочого навчального плану 

відповідного семестру, є обов’язковими для включення до ІНПС. Вибіркова 

(варіативна) складова ІНПС формується особисто вами за участю консультанта 

випускової кафедри, з переліку вибіркових дисциплін або пакетів вибіркових 
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дисциплін  робочого навчального плану з урахуванням особистих уподобань і 

перспектив щодо майбутнього працевлаштування (Додаток 3). 

Які ж визначні особливості нової форми ІНПС? Перш за все, наш ІНПС має 

повну назву «Індивідуальний навчальний план студента першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти і результати його виконання» і він заміняє у навчальному процесі 

традиційну залікову книжку, тому що тут крім переліку обов’язкових і вибіркових 

дисциплін, які ви будете вивчати в кожному семестрі, та вказаних кількості годин, 

відведених на їх опанування за усіма видами навчальної роботи, будуть 

відображатися результати поточного і підсумкового контролю якості знань з кожної 

дисципліни та результати підсумкової атестації на здобуття кваліфікації бакалавра з 

певної спеціальності. 

Наступною особливістю є те, що ви будете брати особисту участь у 

формуванні вибіркової складової свого ІНПС. Для того щоб правильно 

зорієнтуватися, вам варто скористатися порадою консультанта випускової кафедри 

та анотаціями вибіркових дисциплін, які розміщенні на сайті коледжу за адресою: 

http://www.ifagrarcol.at.ua  

Вибіркова складова ІНПС формується на кожний навчальний рік таким 

чином: завідуючі відділеннями на початку навчального року знайомлять студентів з 

переліком дисциплін вільного вибору та/або пакетами вибіркових дисциплін у 

розрізі навчальних років [семестрів] та анотаціями до цих дисциплін, підготовлених 

відповідними цикловими комісіями, кафедрами, і дають вам на роздуми певний час 

для самовизначення. 

Проте не пізніше 10 грудня кожного навчального року ваша заява- 

побажання з переліком дисциплін, які ви хочете включити до свого ІНПС, має бути 

подана завідувачу відділення. 

Студентам певних спеціальностей пропонуються пакети вибіркових 

дисциплін які обираються один раз (на першому курсі у першому семестрі) на весь 

термін навчання. 

Для реалізації пакетного підходу передбачається створення 

загальноколеджівського каталогу пакетів вибіркових дисциплін, який включає: 

1) Пакети для поглиблення професійного профілю студентів за 

спеціальністю, за якою навчається студент. 

2) Пакети для розширення професійного профілю студентів певної 

спеціальності, що включають навчальні дисципліни (обов’язкові або вибіркові) 

інших спеціальностей. 
Студентам пропонується на вибір по одному пакету з кожного виду з числа 

запропонованих пакетів. 

Відповідно до запропонованої моделі формування та реалізації варіативної 

компоненти освітніх програм на першому (бакалаврському) рівні за пакетним 

принципом варіативна складова має складати 60 кредитів для повного циклу 

навчання та 30 кредитів для скороченого. 

Після опанування дисциплін за пакетним підходом студентам будуть 

вручені відповідні сертифікати. 

Докладніше про порядок формування та ведення ІНПС ви зможете 

прочитати в Положенні «Про індивідуальний навчальний план студента та 

результати його виконання», яке представлене до вашої уваги у Додатку 1. 

http://kneu.edu.ua/
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Найменування всіх дисциплін і підсумкові результати їх вивчення 

фіксуються у додатку до диплому, який ви одержите після успішного опанування 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 

ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Підвищення рівня коледжівської освіти неможливе без нових підходів до 

організації самостійної роботи студентів та індивідуальної роботи викладачів зі 

студентами. І не випадково самостійній роботі студентів сьогодні надається такого 

серйозного звучання, адже її завданням є формування самостійності не лише як 

сукупності умінь і навичок, а й як риси характеру, яка відіграє провідну роль у 

структурі індивідуальності сучасного висококваліфікованого фахівця. 

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального 

процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі робочої програми навчальної 

дисципліни і послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, 

що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця. 

У ході самостійної роботи студент має перетворитися на активного 

учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння 

теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному 

просторі. 

СРС — основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається 

навчальним планом і становить, як правило, не менше як 1/3 і не більше як 2/3 

загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни. 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений робочою програмою 

навчальної дисципліни для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль разом із навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався під час проведення аудиторних занять. 

В «Методичних матеріалах з вивчення навчальних дисциплін першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: структура та зміст», що затверджені 

педагогічною радою коледжу та розміщені на сайті коледжу за адресою 

http://www.ifagrarcol.at.ua у розділі «Інформація для студентів».  

В вищезазначених методичних матеріалах також є розділ «Вимоги до 

виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи» та «Критерії оцінювання 

результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи». 

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, 

проставляються викладачем в журналі обліку поточної успішності студентів. 

Індивідуальні навчальні заняття проводиться із студентами з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 
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урахуванням навчального плану та розкладу занять студента. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю визначаються 

робочою програмою навчальної дисципліни. 

Консультація (лат. consultation — звертання за порадою) — форма 

навчального заняття, що передбачає надання студентам потрібної допомоги у 

засвоєнні теоретичних знань і виробленні практичних навичок і вмінь через 

відповіді науково-педагогічного працівника на конкретні запитання або пояснення 

окремих теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

За спрямованістю консультація скерована на допомогу студентам в 

оволодінні методологією теми чи розділу, а також методами самостійної навчальної 

роботи. Кількість годин на консультації визначають, як правило, робочими 

навчальними планами та індивідуальними планами науково-педагогічного 

працівника. 

Консультації проводять науково-педагогічні працівники, які викладають 

відповідну дисципліну, за графіком, що встановлює кафедра за погодженням із   

завідуючими відділень спеціальносте та навчальним відділом. Науково-педагогічні 

працівники можуть надавати консультації групам студентів або окремим студентам. 

 

 

 

НАВЧАННЯ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ 
Звичайно, вам уже відомо, що той з вас, хто не добрав до необхідної 

кількості балів для навчання за державним замовленням, може бути зарахований до 

коледжу на контрактній основі, уклавши відповідний договір. Договір може 

укладатися як із фізичною (студент або його батьки), так і з юридичною особою 

(підприємство, організація тощо) та підписується обома сторонами і діє протягом 

усього терміну навчання. 

Укладається договір і здійснюється плата за навчання студента до початку 

занять. Наступні платежі впродовж усього терміну навчання студента здійснюються 

посеместрово до початку занять. Студент, який не оплатив своєчасно навчання, 

спочатку попереджається, а за недоплату у двотижневий термін з дня одержання 

попередження — відраховується з коледжу. 

Контроль за своєчасністю і правильністю оплати навчання, додержанням 

сторонами умов договору здійснює бухгалтерія коледжу. 

Але хочемо дещо зауважити: усі студенти, зараховані до коледжу, 

незважаючи на те, на якій основі — бюджетній чи контрактній — навчаються, 

мають однакові права як у навчанні, так і в користуванні можливостями, які надає 

коледжівська  інфраструктура. Водночас однаковими є обов’язки студентів, за 

невиконання яких може бути відрахований як бюджетник, так і контрактник. 
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Перелік послуг Форма навчання / 

вартість навчання 

денна заочна 

1. Підготовка понад державне замовлення відповідно до 

договору бакалавра за наступними спеціальностями: 

  

– Агроінженерія 11 000 9 300 

– Агрономія 11 000 9 300 

– Право 13 950 11 000 

– Садово-паркове господарство 11 000  9 300 

– Менеджмент 11 000  9 300 

– Фінанси, банківська справа та страхування 11 000 9 300 

 

 

Керуючись ч. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», постановами 

Кабінету Міністрів України та умовами Договору про надання освітніх послуг, 

коледж має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік 

і не більше як на офіційний визначений рівень інфляції за попередній календарний 

рік. 

 

 

 

ПІД КОНТРОЛЕМ — НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ  

Одна зі складових навчального процесу — система оцінювання знань 

студентів, яка постійно вдосконалюється, має бути адекватною потребам 

сьогоднішнього розвитку освіти. Ці питання постійно хвилюють дирекцію, 

відділення і випускові кафедри ІФК ЛНАУ. І це цілком виправдано, адже постійна 

діагностика або, як зараз кажуть, моніторинг, потрібна в будь-якій сфері нашого 

життя для своєчасного виявлення проблем та їх ефективного усунення. 

Постійний моніторинг знань повинен одночасно вирішувати подвійне 

завдання: 

• створювати підвалини для підвищення мотивації студентів до 

систематичної, плідної, активної, результативної роботи впродовж семестру; 

• забезпечувати об’єктивність оцінювання, відповідність між рівнем 

знань і тими оцінками, що їх отримує студент. З цим, до речі, пов’язане вирішення 

проблем соціальної справедливості стосовно студентів. 

Особливого значення контроль якості підготовки фахівців набув у контексті 

входження вищої школи України до Європейського освітнього простору вищої 

освіти. 

У процесі гармонізації освітньої діяльності в коледжі приведено систему 

оцінювання знань студентів до міжнародних стандартів, які визначені 

Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою. Виходячи з 
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цього в ІФК ЛНАУ було розроблене і затверджене педагогічною радою коледжу 

«Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» 

(Додаток 5). 

 

 

 

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО АПЕЛЯЦІЮ 
Якщо ви на екзамені отримали оцінку, яка вас не задовольняє, то ви можете 

написати заяву про апеляцію. 

Головне завдання апеляційної процедури — подолання елементів 

суб’єктивізму при оцінюванні знань студентів, уникнення непорозумінь і спірних 

ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку та реального 

забезпечення законних прав і інтересів людини, що навчається. 

Студенти мають право подавати апеляцію на будь-яку отриману підсумкову 

оцінку за шкалою ECTS (від «F» до «В»), або за національною шкалою (від «2» до 

«4»), що виставлена з дисципліни, формою контролю з якої є екзамен. 

Оцінки знань, виявлених при складанні кваліфікаційного екзамену або 

захисту дипломної роботи, апеляції не підлягають. У цьому випадку всі спірні 

питання вирішуються екзаменаційною комісією з атестації. 

Апеляція студента щодо оцінки його знань подається завідувачу відділення  

особисто в письмовій формі за зразком наведеним нижче не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення оцінки. Подана апеляція реєструється в 

спеціальному журналі секретарем апеляційної комісії. 

Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії упродовж 

двох робочих днів після її подання. За бажанням студента, що подав апеляцію, він 

може бути присутнім при розгляді своєї заяви. 

Більш детальна інформація про апеляцію подана у «Положенні про 

апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту» і розміщена на сайті 

коледжу http://www.ifagrarncol.at.ua у розділі Інформація для студентів. 
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО АПЕЛЯЦІЮ 

 

 

 

Голові апеляційної комісії _____________________ 

___________________________________відділення 

Студента (ки)___________курсу,_____академгрупи 

______________________________форми навчання 
(очної, заочної) 

____________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по-батькові) 

 

 

 

 

З А Я В А 

 

 

 

Прошу перевірити об’єктивність підсумкової оцінки з дисципліни (назва), 

виставленої за виконану мною екзаменаційну роботу (дата екзамену).  

 

Підсумкова оцінка оголошена____________________  
(дата). 

 

 

 

 

________________________________________ 
(дата, підпис) 
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ЩО ТАКЕ АКАДЕМЗАБОРГОВАНІСТЬ І ЯК ЇЇ ПОЗБУТИСЯ? 
Академічною заборгованістю вважається заборгованість, що виникла у 

студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX 

або F) за результатами підсумкового контролю знань, або не виконання вимог 

робочої програми навчальної дисципліни під час поточного контролю. 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів 

(включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної 

дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом студента, й отримує з 

дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю 

дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 

згідно з діючими в коледжі положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної 

роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни та набрати від 35 до 60 балів (включно). Бали у 

кількості 35 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які 

містять 3 екзаменаційних завдання (вимоги до оцінювання екзаменаційних завдань 

передбачені п. 3.6. «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів», що затверджене педагогічною радою коледжу. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за 

білетами, які містять 3 завдання). У загальному підсумковому оцінюванні рівня 

результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного 

контролю рівня знань, умінь і навичок. 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку 

(дистанційного екзамену) набрали від 0 до 60 балів (включно), після належної 

підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної 

контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, 

кожне з яких оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. 

Академічна заборгованість з підсумкового семестрового контролю знань 

(залік, екзамен) ліквідується під час додаткових сесій, що організовуються 

завідуючими відділень згідно з графіком навчального процесу, затвердженим 

директором коледжу. 

Ліквідувати академзаборгованість дозволяється студентам, які за 

результатами підсумкового контролю знань з дисципліни мають не більше двох 

незадовільних оцінок (академзаборгованостей). 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю знань з дисциплін 

мають більше двох незадовільних оцінок (академзаборгованостей) відраховуються з 

коледжу. 

Ліквідація академзаборгованості з підсумкового семестрового контролю 

знань (залік, екзамен) допускається не більше двох разів: один раз викладачу, 

другий — комісії, яка створюється директором коледжу, протягом одного року після 

її отримання, крім студентів випускного курсу, які ліквідують академзаборгованості 

за окремим графіком, складеним завідувачем відділення. 

Складання підсумкового контролю комісії відбувається виключно за 

мотивованою заявою студента та згодою завідуючого відділенням. 

Складання підсумкового семестрового контролю комісії у формі екзамену 
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здійснюється за білетами з 3 питань, при цьому враховуються результати поточного 

контролю, у формі заліку з 10 питань за 100 бальною шкалою оцінювання. 

Студент, який не склав підсумкового семестрового контролю комісії, 

відраховується з коледжу. 

Ліквідація академзаборгованості з підсумкової атестації допускається 

повторно в наступний термін роботи екзаменаційної комісії протягом наступних 

трьох років. 

 

 

 

ЧИ ВАРТО ПРОГУЛЮВАТИ ЗАНЯТТЯ? 
Гадаємо, що ні, оскільки в коледжі існує досить суворий порядок обліку 

відвідувань лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять. На І і ІІ курсах 

ваша присутність на лекціях не просто бажана — обов’язкова. Починаючи з ІІІ 

курсу відвідування серед студентів стає поняттям дещо відносним, а даремно. При 

підсумковому контролі, як би ви не намагалися це приховати, з’ясується, що ви були 

відсутніми на тих чи інших парах. Якщо у вас немає поважних причин для цього і 

виправдовувальних документів, вважайте, що ви загубили не тільки кілька балів. 

Насамперед ви втратили інформаційну ланку, одну з тих, на що мають опиратися всі 

подальші знання, що їх пропонуватиме викладач. До речі, це зовсім не звільняє вас 

від виконання модульних контрольних робіт, завдань на семінарські, лабораторні 

заняття і т. ін. 

Звичайно, поважною причиною пропущених занять є хвороба. Медична 

довідка встановленого зразка після її одержання за місцем вашого проживання має 

бути обов’язково завірена у дільничного лікаря і в той же день передана старості 

групи. Якщо ж виникли інші обставини для пропуску занять (хвороба батьків, інші 

сімейні причини), ви повинні обов’язково повідомити про це завідувач відділення і 

одержати дозвіл не бути на заняттях визначений період. Це саме стосується і 

поїздок на конференції, олімпіади, короткострокових поїздок додому тощо. Що ж до 

роботи, то працювати дозволяється тільки у позанавчальний час! 

А тепер занотуйте: 

♦ перша пара на денній формі навчання починається о 9.00, закінчу-

ється о 10.20; 

♦ друга пара — починається о 10.30, закінчується об 11.50; 

♦ третя пара — починається об 12.30, закінчується о 13.50; 

♦ четверта пара — починається о 14.00, закінчується о 15.20. 

♦ п ’ята пара — починається о 15.30, закінчується о 16.50. 

Тож організовуйте власний день з урахуванням того, що у зазначені години 

ви обов’язково будете зайняті, оскільки ви — старанний студент, який прагне 

засвоїти весь масив пропонованої інформації. 
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ЗА ЩО МОЖУТЬ ВІДРАХУВАТИ? 
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» вас можуть відрахувати з 

коледжу: 

— за власним бажанням; 

— завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 

— у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу; 

— за невиконання навчального плану (за результатами сесії); 

— за порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, яка оплачує таке навчання; 

— в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Студент має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання освітньої-професійної програми (за станом здоров’я, 

призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, 

сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в 

установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у 

тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо 

інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навча-

льними закладами. 

Такі об’єктивні причини, як тривала хвороба, підтверджена медичними 

довідками, хвороба батьків, народження дитини, можуть служити підставою для 

отримання академічної відпустки зі збереженням статусу студента на термін до 

одного року. У разі крайньої потреби вона може бути подовжена не більше як на 

один рік. 

Студентам, які призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

 

Відрахування за невиконання навчального плану 

Якщо студент за результатами підсумкового контролю має більше двох 

академічних заборгованостей, його відраховують. 

Первинне рішення про відрахування студента приймається на відділенні, а 

наказ про відрахування підписує директор коледжу. 

 

 

 

ЯК ПОНОВИТИСЯ АБО ПЕРЕВЕСТИСЯ? 
 

Поновитися у ІФК ЛНАУ можуть, незважаючи на тривалість перерви у на-

вчанні, причини відрахування, трудовий стаж і форму навчання, будь-хто з 

відрахованих. Вирішує такі питання особисто директор, враховуючи наявність 

вакантних місць в коледжі, наявність і кількість академічної різниці, а також 

спроможність бажаючого стати студентом коледжу успішно виконувати графік 

навчального процесу. 

Поновлення здійснюється під час літніх і зимових канікул. 

У літній канікулярний період (липень-серпень) у приймальну комісію 
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подається заява на ім’я директора коледжу про надання дозволу на поновлення за 

відповідним зразком з обов’язковими такими документами: 

— академічна довідка, оформлена належним чином; 

— копії паспорта та ідентифікаційного коду (з пред’явленням оригіналів); 

— конверт зі зворотною адресою; 

для відрахованих з інших ЗВН додатково подаються: 

— довідка з бухгалтерії, яка підтверджує, на яких умовах навчався 

відрахований (тільки у випадку навчання за рахунок державного бюджету); 

— копія атестату та додатку до нього та копія(ї) сертифікату(ів) 

Українського центру оцінювання якості освіти (у випадку, якщо зарахування на 

перший курс відбувалося за результатами зовнішнього незалежного оцінювання); 

— у випадку поновлення студентів з недержавних закладів вищої освіти 

подається копія документа про рівень акредитації навчального закладу, завірена 

гербовою печаткою. 

При позитивному розгляді заяви претендент на поновлення допускається до 

ліквідації академічної різниці та до занять. Наказ на зарахування видається тільки 

після ліквідації академічної різниці. Згодом студент отримує Індивідуальний 

навчальний план студента (залікову книжку) до якого включені перезараховані 

дисципліни з відповідними оцінками. Перезарахування дисциплін здійснює комісія 

на чолі з завідувачем відділення. 

Законом України «Про вищу освіту» і «Положенням про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів в ІФК ЛНАУ», визначено також 

можливість переведення з одного вищого навчального закладу до іншого, з одного 

напряму підготовки — на інший. Для цього мають виконуватись такі умови: 

— переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого 

здійснюється за згодою керівників обох закладів вищої освіти; 

— усі переведення у межах одного закладу вищої освіти здійснюються за 

наказом його керівника; 

— переведення відбуваються, як правило, під час літніх або зимових 

канікул; 

— студенти, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, 

користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця 

державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць, у разі відсутності 

таких місць може застосовуватися контрактна форма оплати навчання; 

— студенти, які навчаються у неакредитованих державних закладах, не 

мають права на переведення до державних закладів вищої освіти; 

— переведення та поновлення на 1-й курс забороняється, за виняткових 

обставин – таке питання може розглядати Міністерство освіти і науки України. 

Отже, якщо ви – студент нашого коледжу і вирішили перевестися на іншу 

спеціальність чи форму навчання, то в літній канікулярний період ви повинні подати 

такі документи: заява на ім’я директора (за відповідним зразком) з обов’язковою 

візою завідуючого відділення щодо згоди на переведення, даних про форму 

фінансування навчання та про наявність або відсутність академічної заборгованості; 

завірена завідувачем відділення спеціальності копія Індивідуального навчального 

плану студента (залікової книжки) або навчальної картки; конверт зі зворотною 

адресою. Далі — такий самий порядок, як і при поновленні. 
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Якщо йдеться про переведення з іншого закладу вищої освіти, то до 

мотивованої заяви на ім’я директора коледжу про надання дозволу на переведення 

за відповідним зразком обов’язково додаються такі документи: оригінал заяви про 

надання дозволу на переведення з письмовою згодою директора закладу вищої 

освіти, в якому навчається студент, заява має бути завірена печаткою закладу вищої 

освіти; копія оформленої належним чином навчальної картки студента, завірена ге-

рбовою печаткою закладу вищої освіти, в якому навчається студент; у випадку 

переведення студентів з недержавних закладів вищої освіти подається копія 

сертифіката про акредитацію закладу вищої освіти завірена печаткою; довідка з 

бухгалтерії, яка підтверджує, на яких умовах навчається студент (тільки у випадку, 

якщо студент навчається за рахунок державного бюджету); додаткові документи, що 

підтверджують причини переведення (за їх наявності); копія паспорта та іденти-

фікаційного коду (з пред’явленням оригіналів); конверт зі зворотною адресою. 

При позитивному розгляді заяви претендент на переведення допускається 

до ліквідації академічної різниці та до занять. 

Тільки після ліквідації академічної різниці до закладу вищої освіти, в якому 

ви навчались, направляється запит на одержання особової справи. Наказ на 

переведення до Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ видається тільки 

після отримання особової справи студента. 

Документальне оформлення переведень і поновлень забезпечується 

навчальною частиною коледжу. 

 

 

 

ЯК ВИБРАТИ ТЕМУ КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЯК НАПИСАТИ ЇЇ? 
Навчальні плани, про які ми вже згадували, передбачають написання 

кількох курсових робіт протягом усього періоду навчання. Ці роботи, що, по суті, є 

вашим входженням до економічної науки, покликані поглибити і конкретизувати 

знання в окремих галузях економіки, розширити ваші навички самостійної творчої 

діяльності. 

Курсова робота (проект) — це вид наукової роботи, що передбачає 

самостійне дослідження студентом актуальних проблем і теоретичне їх викладення 

відповідно до вимог щодо оформлення результатів наукових досліджень. 

Теми курсових робіт (проектів) щорічно актуалізуються і затверджуються 

кафедрою. 

Мета, завдання і порядок виконання курсових робіт (проектів), зміст та 

обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наведені в 

методичних вказівках, які розробляються кафедрами. 

Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється найбільш 

кваліфікованими науково-педагогічними працівниками кафедр. 

Захист курсової роботи (проекту) проводиться публічно перед викладачем 

та студентською аудиторією, а міждисциплінарна курсова робота (проект) перед 

комісією у складі 2-3 викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової роботи. 

Студент, який не виконав курсову роботу у визначений термін або не 

захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Під час написання роботи до ваших послуг уся наявна в коледжі 
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інформаційна база: бібліотека (як користуватися нею, ми розкажемо трохи нижче), 

інтернет-мережа, а насамперед — лекції викладачів і власний погляд на проблему, 

що розглядається. 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисциплін розміщені на 

сайті коледжу  http://www.ifagrarncol.at.ua у розділі «Інформація для студентів». 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРАКТИКА 
 

ПОРАДИ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Особлива роль у працевлаштуванні належить відділу зв’язків з робото-

давцями та сприяння працевлаштуванню студентів. Основною метою якого є 

сприяння студентам і випускникам коледжу у працевлаштуванні,  практичної 

підготовки студентів, консультуванні їх із питань цивілізованого регулювання 

взаємовідносин на ринку праці, підтримки зв’язків з випускниками минулих років. 

Ми намагаємось в масштабах коледжу вирішувати програму-мінімум і програму-

максимум. Перша полягає у встановленні і підтримці зворотного зв’язку з 

потенційними роботодавцями, друга — включає максимальну можливість для 

студентів взяти участь у різноманітних програмах стажування та працевлаштуватись 

як під час навчання, так і після закінчення коледжу. 

Основними завданнями відділу є: 

1. Проведення організаційної та консультативно-навчальної роботи зі 

студентами з питань працевлаштування та практичної підготовки. 

2. Налагодження контактів з організаціями, установами та комерційними 

структурами України, країни близького і далекого зарубіжжя потенційними 

роботодавцями — для встановлення довгострокових ділових відносин з 

працевлаштування і практики студентів відповідно до їх кваліфікації.  

3. Інформаційна діяльність щодо будь-яких питань працевлаштування та 

залучення абітурієнтів для навчання в Івано-Франківському коледжі Львівського 

НАУ на різні рівні. 

На сайті коледжу і в соціальних мережах http://www.facebook.com/agrarcol 

для студентів є можливість переглянути актуальні вакансії, які оновлюються що-

денно, а також отримати інформацію про заходи, що сприяють працевлаштуванню. 

Відділ зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів, 

спільно проводять майстер-класи, презентації та інтерактивні лекції із залученням 

представників кращих бізнесових структур, студентський профком допомагає з 

оперативним інформуванням студентів про різні заходи від компаній-роботодавців. 

Випускник часто виходить з навчального закладу із загальною установкою 

знайти роботу за прописаною у дипломі професією (спеціальністю). 

Безперспективно шукати місце «просто юриста» або «просто економіста». Це ще не 

орієнтир. 

Необхідно визначитися зі сферою діяльності, посадою і можливими 

функціональними обов’язками. А найголовніше — визначити, що кандидат може 

запропонувати роботодавцю. Друга велика проблема випускників — невміння 

виділити і сформулювати власні знання і навички, а також сильні сторони своєї 

особистості. Випускники зазнають труднощів у формулюванні власних 

конкурентних переваг, грамотному оформленні резюме та інших документів під час 

пошуку роботи. 

Гарні академічні оцінки не гарантують бажаного місця роботи. 

Більшість ще й досі вважає відсутність практичного досвіду основною 

перепоною у підборі персоналу. На сьогодні, найбільш бажаними працівниками є 

саме молодь без досвіду роботи, але з хорошою фундаментальною підготовкою і 
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високою мотивацією до саморозвитку. Тому, ще під час навчання в коледжі бажано 

визначитись з пріоритетами вміннями та знаннями цінними для майбутньої профе-

сійної діяльності. 

Складніше визначити власні вміння. Для цього доведеться перебрати в 

пам’яті всі попередні досягнення і результати діяльності в професійній сфері, 

сформулювати конкретні приклади з життя, що наочно демонструють ці вміння. 

Успіх — це результат вашої діяльності. Його складовими є: відмінні оцінки, 

листи-подяки, публікації, впроваджені проекти, виступи, організовані заходи, 

виявлені і усунені недоліки, розроблені бізнес-плани, позитивні зміни в результаті 

ваших дій і так далі. Особливу увагу слід приділити комп’ютерній грамотності, що 

сьогодні є невід’ємною частиною професійної кар’єри. 

Уміння, відпрацьовані неодноразово, стають навичками. Можливо, у вас 

вже сформувалися організаторські і комунікативні навички, навички відпрацювання 

інформації, в т. ч. і на комп’ютері, навички самоосвіти і так далі. Вмійте донести це 

до роботодавця. 

 

 

 

З ЧОГО ПОЧИНАТИ? 
Більшість студентів усерйоз замислюється про пошук роботи тільки після 

закінчення випускного курсу, а про розвиток кар’єри — буває, що й ніколи. Часто 

вони вважають, що якщо під час навчання не можна влаштуватися на повний 

робочий день, то до одержання диплома про роботу і кар’єру можна не турбуватися. 

І даремно. Відкладати початок кар’єри до закінчення ЗВО у сучасних умовах нероз-

важливо. 

Бажаємо ми того чи ні, але кожний з нас будує кар’єру протягом життя, 

адже термін «кар’єра» має багато значень, хоча найчастіше під поняттям «кар’єра» 

розуміють службове зростання в обраній професійній діяльності. Ви вже 

замислювалися про майбутній професійний шлях? Якщо так, тоді вам будуть 

корисними наші поради щодо перших кроків у плануванні кар’єри. 

На 1—3 курсі ЗВО: 

Оцініть навколишню обстановку. Що мається на увазі? Чи подобаються вам 

ті предмети, які ви вивчаєте? Чи співвідноситься програма навчання з практичними 

знаннями, необхідними для вашої успішної роботи? Інформацію про необхідні 

знання ви можете дістати, спілкуючись з викладачами, родичами, друзями або 

читаючи професійні видання, присвячені обраній професії. 

Пам’ятайте про те, що зараз вам доступні Інтернет, бібліотеки, преса, книги, 

екскурсії на підприємства — використовуйте усе це для самовдосконалення, 

оскільки аудиторні заняття дають лише частину того, що повинен знати фахівець 

високого класу. 

Буде не зайвим пройти тренінги з працевлаштування, відвідати ярмарки 

вакансій в коледжі, презентації і лекції від роботодавців. 

До речі, про стажування і практику. Чим раніше ви почнете готуватися 

до проходження практики, тим менше проблем у вас виникне у майбутньому. 

Спочатку необхідно з’ясувати, де буде проходити практика. Інформацію 

про те, як проходила практика на вашому відділенні торік, ви можете одержати у 
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однокурсників, ваших викладачів. Варто пам’ятати, що сьогодні ряд великих 

вітчизняних і міжнародних компаній запрошують студентів на практику з 

можливістю подальшого працевлаштування. 

Інформацію про можливі місця практики ви можете знайти на сайтах цих 

компаній чи на спеціалізованих сайтах, присвячених молодіжному 

працевлаштуванню і кар’єрі. Майте на увазі, оскільки ці великі міжнародні компанії 

пропонують гарні перспективи кар’єрного зростання і високу заробітну плату, тому 

вони можуть собі дозволити проводити конкурс на проходження практики. Інакше 

кажучи, вони запрошують на практику кращих із кращих, а щоб стати кращим, слід 

готуватися заздалегідь. 

Якщо ви успішно впораєтеся з усіма конкурсами й тестуваннями та 

потрапите в таку компанію, то подальший шлях службовими сходами для вас 

істотно спроститься. Це ваша перепустка у світ великого бізнесу після закінчення 

ЗВО. 

На 3 курсі ЗВО: 

Отже, ви студент старших курсів. Ще раз порівняйте ті відомості, які Ви 

зібрали при вступі до ЗВО, із сьогоднішньою ситуацією: які нові компанії з’явилися, 

які збанкрутували, які тенденції переважають на ринку праці, які фахівці потрібні, 

який середній рівень заробітної плати цих фахівців? Проаналізуйте наявну 

інформацію, зробіть висновки і скорегуйте власні плани відповідно до нових даних. 

На третьому курсі можна подумати про підробіток у вільний від навчання 

час. Працюючи, ви матимете можливість порівняти здобуті у ЗВО знання з 

реальною практикою, визначитись зі специфікою вашої роботи. Безперечно, питань 

буде багато та їх кількість буде збільшуватися пропорційно покладеній на вас 

відповідальності. Поки ви студент, ви маєте право на помилку, вас можуть 

посварити, але в будь-якому разі за вами будуть наглядати, і помилка навряд чи 

буде надто серйозною. Скористайтеся з нагоди здобути досвід без особливих втрат 

для себе і своєї кар’єри. 

У процесі роботи виявляйте інтерес до того, як працює компанія. Чим 

більше ви будете знати, тим краще. Слідкуйте за тим, що відбувається в галузі у 

цілому. Спробуйте отримати доступ до спеціалізованих видань, присвячених 

діяльності вашої компанії, уважно вивчайте їх. 

Практика. Тепер проаналізуйте власні відчуття в процесі її проходження. 

Уявіть, те, що зараз вважається практикою, через кілька років стане вашим 

постійним місцем роботи. Поміркуйте над цим... 

Отже, після одержання диплома ви повинні чітко знати, що являє собою 

ваша майбутня професія, які будуть ваші функціональні обов’язки на робочому 

місці, які компанії найбільш перспективні для працевлаштування. 

Далі, на початку трудової діяльності маєте кілька напрямів для 

професійного розвитку. Було б непогано, аби вашим першими місцем роботи була 

велика компанія. Там більше можливостей для просування у кар’єрі, є умови для 

проходження курсів підвищення кваліфікації, тренінгів і семінарів (як правило, 

безкоштовних). Водночас ви здобуваєте досвід роботи у команді та провідному 

бізнесі, що також є дуже важливим. 

В сучасних умовах самозайнятість є одним з можливих варіантів вирішення 

питання зайнятості молоді. Орієнтація на підприємництво є значним ресурсом у 
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вирішення складної ситуації недостатньої кількості вакансій або відсутності 

робочих місць.  

Будьте активними та допитливими — це запорука професійного успіху! 

 

 

 

ЧАС ТВОРЧИХ МОТИВАЦІЙ І ЗВЕРШЕНЬ 
Наукова діяльність студентів завжди  є пріоритетом розвитку. Постійне 

вдосконалення її форм і методів організації обумовлюється об’єктивними 

факторами науково-технологічного прогресу, зміною парадигми економічного 

мислення, глобальними викликами ХХІ століття, завданнями національного 

розвитку. 

Свій творчий потенціал студенти можуть реалізувати через участь у: 

міжнародних, національних, університетських й коледжівських конференціях, 

форумах і круглих столах; олімпіадах за спеціальностями та конкурсах 

наукових студентських робіт; науково-дослідних темах. Необхідною і важливою є 

наукова компонента курсових і дипломних робіт. 

Безпосередньо студентську науку організує і координує Наукове товариство 

студентів і молодих вчених, яке також проводить рейтингування наукових успіхів 

студентів, що формує належну базу для їхнього заохочення, слугує об’єктивною 

передумовою включення студентів, які мають мотивацію і потенціал до наукових 

тем і проектів. 

Свої наукові здобутки студенти можуть публікувати в студентській газеті 

«Аграрвардське життя» а також у студентському збірнику творчо-пошукових робіт. 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ 
 
МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття 

наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в коледжі, 

розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація 

різних галузей науки в закладі вищої освіти, розвиток інноваційної діяльності, 

організаційна допомога керівництву коледжу в оптимізації наукової та навчальної 

роботи. 

Завдання Наукового товариства: 

 залучення осіб, які навчаються та працюють в закладі вищої освіти , до 

науково-дослідницької роботи; 

 виховання гармонійно розвиненої особистості студента та молодого 

вченого; 

 підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи 

студентів та молодих вчених коледжу з метою набуття ними практичного досвіду 

роботи з фахового спрямування; 

 оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних 

наукових досліджень студентів та молодих учених; 

 пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і 

працюють у коледжі, надання їм всебічної допомоги; 

 узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які 

навчаються та працюють у коледжі; 

 створення сприятливих умов для участі студентів та молодих вчених в 

наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, симпозіумах тощо; 

 сприяння розміщенню наукових досліджень студентів і молодих вчених у 

вітчизняних та зарубіжних наукових мережах; 

 сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів 

господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та молодих 

вчених; 

 організація та розвиток міжнародного наукового і культурного 

співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та 

організаціями; 

 висвітлення наукової діяльності студентів та молодих вчених у засобах 

масової інформації; 

В структурі Наукового товариства функціонують: 

1) Рада молодих вчених (РМВ) — є колегіальним об’єднанням 

молодих вчених коледжу, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництва, 

захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-

економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих 

вчених, в тому числі міжнародній. 

2) Наукове студентське товариство (НСТ) — є молодіжним громадським 

самоврядним об’єднанням студентів. Функціонує з метою здійснення діяльності, 
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спрямованої на задоволення наукових інтересів студентів коледжу, а також 

розкриття інноваційного, творчого та дослідницького потенціалу особистості 

молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості 

активно займатись науково-дослідною діяльністю. 

 

 

  

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  НАУКОВО-ТОВАРИСТВА 

КОЛЕДЖУ ЗА 2018-2019 РР.  

-  на базі коледжу 2-3 жовтня 2018 року проведено Всеукраїнський практичний 

семінар «Землеробство – продовольча, економічна та екологічна безпека України» , 

який проводився  ; 

-  Майстер-клас «Визначення якості харчових продуктів» для центру освітніх 

інновацій Івано-Франківської міської ради (8 жовтня 2019 року); 

- конференція студентів і молодих вчених «Особливості організації і розвитку 

власної справи в Україні» на базі нашого коледжу, 30.05.2018 р. (випущено збірник 

матеріалів); 

- науково-практична студентська конференція «Земельні ресурси Прикарпаття: 

проблеми охорони та раціонального використання», 2019 (випущено збірник 

матеріалів); 

- майстер-клас для молодих науковців області «Сучасні тенденції фіто-

дизайну» , 2018 рік 

- участь в Національному конкурсі творчих робіт «Шлях встановлення 

української державності» (до Дня Незалежності України); 

- студентські творчі дослідницько-пошукові проекти: «Повертайся живим», 

«Во славу митрополита Андрея», « Від листопадового чину до соборності України»; 

- участь у міжнародних форумах : «Студентська молодь і науковий прогрес в 

АПК», «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі», 

«Ефективність функціонування с/г підприємств», «Сучасні тенденції розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіт», 

- участь у роботі Відділення Асоціації Правників України Західного регіону. 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА 

 

В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: 

Сьогодні діяльність Наукового товариства коледжу націлена на сприяння 

міжнародній кооперації коледжу в частині розширення можливостей розвитку 

наукового потенціалу та творчих здібностей студентів та молодих дослідників. 

Пріоритетним напрямом діяльності Наукового товариства коледжу є: 

• участь в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

• уніфікації правил і процедур оформлення та апробації результатів наукових 

досліджень (вимоги до оформлення та особливості підготовки статей до 
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міжнародних наукових видань, конференцій, симпозіумів тощо) та захисту 

авторських прав; 

• дотримання принципів і засад академічної доброчесності у науково-творчій 

(дослідницький) діяльності; 

• проведення спільних міждисциплінарних наукових заходів (семінарів, 

конференцій, колоквіумів, симпозіумів) з метою поглиблення синергетичного 

ефекту дослідницьких розробок та наукової-практичної обґрунтованості і 

доцільності результатів досліджень; 

• Всебічне стимулювання та сприяння участі студентів у науково-дослідній 

роботі через: співробітництво з студентськими організаціями інших навчальних 

закладів, проведення спільних науково-дослідницьких заходів та досліджень з 

використанням сучасних засобів активізації освітньої діяльності (ВЕБІНАРИ, Skype-

конференції, тощо). 

 

 

Голова наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих вчених 

Караванович Христина Богданівна 

Тел..095 944 61 91 

E-mail: kristina_kvitana@ukr.net 

Кабінет № 114  

mailto:kristina_kvitana@ukr.net
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МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ 
 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного 

університету активно підтримує відносини з навчальними закладами інших держав. 

Міжнародна співпраця в коледжі координується Центром Міжнародної Академічної 

Мобільності (ЦМАМ), який здійснює планування, організацію та моніторинг 

міжнародних академічних зв’язків між ІФК ЛНАУ та зарубіжними вищими 

навчальними закладами, дослідницькими установами, організаціями, фондами й 

бізнесовими структурами. 

Діяльність ЦМАМ відбувається за такими напрямками: 

1. Поглиблення співпраці з існуючими освітніми та бізнес-структурами. 

2. Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної 

мобільності. 

3. Супроводження програм академічного співробітництва, організація 

обміну фахівцями з іноземними вищими навчальними закладами і бізнес-

структурами. 

4. Залучення іноземних викладачів, спеціалістів і студентів до участі в 

освітньому та науковому процесах коледжу, а також у культурно-масовій і 

спортивній роботі. 

5. Обмін науковою та методичною інформацією із закордонними 

партнерами. 

6. Надання науково-педагогічному персоналу та студентам 

консультативної і організаційної підтримки у плануванні й розвитку міжнародної 

співпраці. 

7. Забезпечення підрозділів коледжу інформаційними матеріалами щодо 

проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, презентацій, виставок, 

оголошених конкурсів. 

8. Організація прийому офіційних іноземних делегацій. 

Успішною є співпраця із закордонними колегами у межах Проєкту 

Європейського Союзу. 

Коледж разом із Школою сільськогосподарського навчального центру імені 

ІІ Чехословацької парашутної бригади в м. Новосельце (Польща) надали проєкт 

щодо культурної спадщини України та Європейського Союзу. 

Наші викладачі брали участь у навчальних тренінгах у м. Новосельце, у 

міжнародних спортивних змаганнях з волейболу, де серед представників навчальних 

закладів п’яти європейських країн наша команда завоювала призове місце. 

Наш навчальний заклад тісно співпрацює у галузі освіти і спорту з 

Університетом економіки в м. Бидгощ та Університетом економіки в м. Кельце 

(Польща). 

Також коледж співпрацює з різними фірмами, які забезпечують 

проходження студентами коледжу навчально-виробничої практики. Метою 

практики є здобуття під час навчання теоретичних, практичних фахових знань, 

умінь та досвіду для подальшого застосування в професійній діяльності.  

Укладені договори про проходження студентами стажування у Німеччині з 
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ФОП «Білоконь Сергій Юрійович», ТзОВ «Агро-практика», ТзОВ «Інста-АктЛда», 

ФОП Міллей. 

За детальною інформацією звертайтесь до співробітників (каб. 204) і на сайт 

коледжу  https://www.ifagrarncol.at.ua. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
 

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ 

СИСТЕМ 
У всіх напрямках своєї професійної підготовки до майбутньої виробничої, 

наукової діяльності студенти коледжу забезпечені можливістю використання 

новітніх інформаційних технологій (HIT): лекційні, семінарські і практичні заняття, 

самостійна підготовка, тестування та самоконтроль знань студентів базуються на 

сучасних програмно-технічних системах. Указані системи забезпечують: 

• викладачів програмно-технічними (зокрема мультимедійними) засобами 

для моделювання та демонстрації процесів у предметних галузях навчальних 

дисциплін; 

• вивчення лекційного та практичного матеріалу студентами в 

комп’ютерних класах у процесі самопідготовки; 

• підвищення рівня відповідальності студентів і контроль знань з боку 

викладачів за схемою: управління—навчання—тестування— накопичення даних з 

тестування — їх узагальнення та ефективне управління навчальним процесом; 

• ефективне управління навчанням, яке ґрунтується на можливості 

модифікації методики накопичення знань: лекції—семінари— лабораторні заняття; 

самопідготовка—автоперевірка—тестування— екзамени; 

• підвищення відповідальності викладачів під час підготовки фахівців на 

рівні запитів сучасного суспільства до глибини знань, їх міцності, відповідності 

рівневі міжнародних вимог до підготовки кадрів; 

 системою дистанційного навчання; сучасним програмним та інфор-

маційним забезпеченням; 

 доступом до бібліотечних фондів ЛНАУ та on-line бібліотек світу. 

Ефективне впровадження HIT у Івано-Франківському коледжі ЛНАУ 

забезпечується завдяки ІС, створеній на базі локальної мережі ІФК ЛНАУ. 

Навчальний процес і система управління в коледжі забезпечені 

відповідними програмно-технічними засобами. 

Усі комп’ютерні класи укомплектовані необхідним загальносистемним і 

прикладним програмним забезпеченням загального призначення, що дозволяє 

студентам коледжу без будь-яких перешкод організовувати свою самостійну роботу. 

Операційні системи, офісні системи, графічні редактори загального призначення 

використовуються як для підготовки фахівців на всіх спеціальностях, так і для 

управління навчальним процесом. 

Локальна мережа ІФК ЛНАУ забезпечує надійний, швидкісний і безкош-

товний доступ до внутрішніх інформаційних ресурсів ІФК ЛНАУ та ресурсів 

Інтернет.  
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БІБЛІОТЕКА 
 

Бібліотека Івано-Франківського коледжу ЛНАУ - інформаційний та культурно-

просвітницький підрозділ коледжу.  

Головною метою діяльності бібліотеки – сприяння справі становлення 

висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих людських та 

громадських якостей, розширення інтелектуальних здібностей. 

 книжковий фонд: навчальна література, періодичні видання, довідкові 

інформаційно-бібліогрфічні, художні видання українською мовою (на традиційних 

та електронних носіях інформації) 

 заснована в 1952 році 

 фонд бібліотеки складає 29197 примірників видань. 

 

Бібліотека надає 

 в тимчасове користування навчальну літературу; 

 консультаційну допомогу з пошуку інформації (на сайті бібліотеки); 

 консультації з питань складання списків використаної літератури; 

 безлімітний доступ до мережевих ресурсів; 

 безкоштовний Wi-Fi. 

 

Бібліотека проводить 

 різноманітні культурно-масові заходи: 

 екскурсії бібліотекою; 

 книжкові виставки до пам’ятних і знаменних дат; 

 інформаційні повідомлення; 

 зустрічі з цікавими людьми. 

 

Електронні інформаційні ресурси бібліотеки 

 Електронна бібліотека навчальної літератури містить електронні видання-

підручники, навчально-методичні посібники,що рекомендуються до вивчення. 

 Доступ до електронних ресурсів надається з сайту бібліотеки,за адресою: 

http://ifagrarncol.at.ua/index/biblioteka_informue/0-68 

 

Як стати користувачем бібліотеки 

Запис першокурсників здійснюється при першій видачі навчальної літератури. 

Інформація про день та години обслуговування розміщується в новинах на сайті 

бібліотеки, інформаційних стендах біля розкладу. 

Для запису до бібліотеки студент має пред’явити студентський квиток 

,ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє 

зобов’язання неодмінного їх виконання підписом на читальному формулярі.  
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Як одержати видання  

Навчальну літературу студенти отримують на початку кожного семестру за 

графіком обслуговування. Протягом семестру – за розкладом роботи бібліотеки. 

Періодичні видання, альбоми, атласи, енциклопедії , довідкові видання, а також 

поодинокі примірники, книги підвищеного попиту, видання на електронних носіях 

видаються для роботи в читальних залах. 

 

Витяг з Правил користування бібліотекою 

Навчальна література видається на період вивчення дисциплін, у кількості, 

що відповідає навчальним планам і програмам. 

Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників, 

терміном на 15 днів. 

При втраті чи пошкодженні видань необхідно  замінити його аналогічним чи 

визнаним бібліотекою рівноцінним. 

Відповідальність за зіпсований документ несе користувач, який 

користувався ним останній. 

Отримувати літературу читач має особисто. 

Передавати студентський квиток для користування іншим особам 

заборонено. 

За порушення правил користування бібліотекою студент може бути 

позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін 

визначений адміністрацією бібліотеки. 

Користувачі , що завдали бібліотечному фонду збитків,несуть  матеріальну 

відповідальність згідно із законодавством України. 

 

Бібліотека працює 

Продовж навчального року:  

 

- Понеділок – п’ятниця з 8.30 до 16.30 

- Субота з 8.30 до 13.30 

- неділя  – вихідний день 

Остання середа місяця – санітарний день (бібліотека читачів не обслуговує). 

Бібліотека знаходиться: м. Івано-Франківськ, вул.Юності,11, І поверх 

навчального корпусу 101 кабінет. 

 

http://ifagrarncol.at.ua/index/biblioteka_informue/0-68 

 

Чекаємо Вас! 

Перепусткою до бібліотеки є Ваш студентський квиток! 
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СТУДЕНТСЬКА ЛІГА 
 

Кажуть, у житті студента існує два найщасливіших моменти: перший — 

коли він дізнається, що зарахований до коледжу; другий — коли одержує диплом. 

Проте між цими двома значними подіями лежать роки веселого і щасливого життя, 

адже навчання у ІФК ЛНАУ — це не тільки лекції, семінари, сесії і контроль 

успішності. 

 

 

ОСОБЛИВА НАЦІЯ 
 

Закон України «Про вищу освіту» визначає студента як учасника 

навчально-виховного процесу у ЗВО і характеризує його як особу, котра в 

установленому порядку зарахована до цього ЗВО і навчається за денною, вечірньою 

або заочною формами навчання для здобуття певних освітнього і освітньо-

кваліфікаційного рівня. Це – якщо сухою мовою нормативного документа. А взагалі 

студенти – це особлива нація, яка уособлює, за словами відомого письменника Л 

Арцимовича, «смолоскип, що потрібно запалити». 

Мобільні, щирі, відчайдушні, завзяті і допитливі. Навіть і не перелічиш усіх 

епітетів, якими можна нагородити цей прошарок будь-якого суспільства.  А в нього 

є, до речі, свої права та обов’язки. Так, у сфері навчання студенти мають право: на 

вибір форми навчання; вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою і робочим навчальним планом; за дозволом 

директора вивчати дисципліни інших спеціальностей; відвідувати поза розкладом 

інші заняття за згодою викладача, що їх проводить; брати участь у науково-

дослідній роботі, конференціях, виставках тощо; навчатися і стажуватися в інших 

закладах освіти, у тому числі зарубіжних; на перерву у навчанні. 

У сфері забезпечення навчально-виховного процесу студенти мають право: 

на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту; трудову діяльність у 

позанавчальний час; користування інфраструктурою коледжу; безкоштовне 

користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами медичної сестри 

коледжу і міської поліклініки; канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 

календарних тижнів; моральне і (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні 

та активну участь у науково-дослідній роботі; захист від будь-яких форм 

експлуатації, фізичного і психічного насильства. 

Студенти, що навчаються на стаціонарі, додатково мають право на 

пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті; отримання стипендій; 

забезпечення гуртожитком. 

Студенти, які поєднують навчання з роботою, мають право на додаткові 

оплачувані відпустки відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки». 

Водночас, студенти мають і обов’язки: дотримуватись чинного за-

конодавства, моральних та етичних норм; виконувати положення ІФК ЛНАУ і 

Правила внутрішнього розпорядку; систематично й глибоко оволодівати знаннями, 

вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю та підвищувати 

загальний культурний рівень; виконувати графік навчального процесу і вимоги 
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навчального плану; відвідувати заняття за розкладом, вчасно інформувати про 

неможливість відвідування; підтримувати належний порядок в коледжі, економно 

ставитися до його майна; ретельно берегти студентський квиток і залікову книжку. 

А ще студенти мають право на своє власне свято, яке вони відзначають 17 

листопада. До речі, мало хто знає, що цей день насправді пов’язаний з трагічними 

подіями Другої світової війни. Вперше його відзначали 17 листопада 1941 року в 

Лондоні на студентській сходці, яка була присвячена боротьбі за мир. Тодішні 

«ваганти» зібралися у пам’ять чехословацьких керівників Союзу студентів — героїв 

Опору, розстріляних 17 листопада 1939 року. Після закінчення війни у Празі на 

Всесвітньому конгресі у пам’ять чеських студентів-патріотів був проголошений 

Міжнародний день студента. В Україні з ініціативи студентської молоді це свято за 

Указом Президента України відзначається з 1999 року. 
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РОЗВИВАЄМО ГАРМОНІЙНУ ОСОБИСТІСТЬ 
 

КУРАТОР — ПОРАДНИК І КОНСУЛЬТАНТ 
Здобуваючи знання, уміння та навички у закладі вищої освіти студенти 

зустрічаються з проблемою пристосування до умов навчання, освоєння незнайомого 

до нині навчального середовища, способу життя, форм і методів роботи. 

Аналіз розмаїття проблем, з якими зверталися студенти першого курсу 

протягом кількох років до відділень, дозволив виділити серед них кілька 

найтиповіших: 

Перша — це подолання стресового стану, пов’язаного з пристосуванням до 

нових умов навчання. 

Студенти скаржаться на те, що їм важко адаптуватись до умов навчання в 

коледжі: важко звикнути до викладу лекцій, вони не встигають законспектувати те, 

що говорить лектор. Значні труднощі викликає підготовка до семінарських занять. 

Студенти часто не встигають опанувати літературу, яка подається для підготовки. 

Часто першокурснику важко відшукати потрібну літературу, або виділити ті книги, 

які є найнеобхіднішими для підготовки. І, як наслідок, у студентів виникають 

панічно-тривожні стани, вони звинувачують себе у тому, що не можуть зрозуміти 

матеріал; з’являється внутрішнє незадоволення, страх відповіді, невпевненість у 

підготовці до заняття 

Пам’ятаючи ще шкільні порядки і звичаї, студенти сподіваються на те, що 

викладач приділить увагу кожному індивідуально. Проте ці сподівання не 

виправдовуються, адже викладач не має змоги працювати з кожним студентом 

окремо. 

Друга проблема — подолання труднощів спілкування та взаємодії з 

одногрупниками, які виникають під час навчальної діяльності. Проблема особливо 

загострюється у випадку невдалої спроби встановити контакт з одногрупниками. 

Адже для кожного є дуже важливим відчути підтримку групи у перші дні 

перебування у ВНЗ, зустріти однодумців, приєднатись до тих, хто почувається 

впевнено у новій ситуації, стати єдиним цілим з усіма членами групи. Особливо 

складно навчатися, як свідчать дані нашого анкетування, іногороднім студентам, а 

тим більш – студентам із сільської місцевості. Саме тому виникає потреба в ціле-

спрямованій допомозі куратора студентам першого курсу в раціональній 

організації їх життєдіяльності та оптимальній соціальній адаптації. 

У ІФК ЛНАУ створено методичне об’єднання кураторства  на першому 

курсі: затверджено Положення про куратора академічної групи, в якому визначено: 

 Куратор здійснює консультаційно-методичне керівництво роботою 

групи. 

 У своїй діяльності куратор керується чинним законодавством України 

«Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти та науки України, положенням 

Івано-Франківського коледж ЛНАУ, рішеннями педагогічної ради коледжу, 

наказами та розпорядженнями директора ІФК ЛНАУ, концепцією національно-

патріотичного виховання молоді в ІФК ЛНАУ, правилами внутрішнього розпорядку 

ІФК ЛНАУ та цим Положенням. 

 Введення методичного об’єднання кураторства  у практику навчально-
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виховної роботи ІФК ЛНАУ проводиться з метою підвищення ефективності цієї 

роботи за рахунок покращення її організації, контролю, використання принципу 

індивідуального підходу, що враховує особистісні та вікові особливості кожного 

студента. Формування студентського колективу на початковому етапі є метою 

створення основи для його подальшої роботи на принципах самоврядування. 

 Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з цикловою комісією, 

кафедрою, завідувачем відділення відповідної спеціальності, навчальною частиною 

та методичним кабінетом, а також із студентським самоврядуванням коледжу, 

профспілковими комітетами відділень та коледжу та іншими громадськими 

організаціями. 
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СТИПЕНДІЯ  
 

Право на одержання академічної стипендії мають студенти денної форми 

навчання, які навчаються на бюджетній основі за рахунок державного замовлення. В 

коледжі академічні стипендії призначаються у межах коштів, передбачених для їх 

виплати студентам згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі 

об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета на певному відділенні за 

відповідним курсом та спеціальністю. 

Порядок призначення, виплати і розмір стипендії визначено постановами 

Кабінету Міністрів України від: 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипе-

ндіального забезпечення» (в редакції постанов Кабінету Міністрів України 28 

грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» та від 25 

січня 2017 р. № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів 

України з питань соціального забезпечення»); 28 грудня 2016 р. № 1043 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій»; № 1045 «Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 

81); № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 

закладах, наукових установах». 

Призначення стипендій здійснюється на підставі протоколів відповідно до 

рішення стипендіальної комісії коледжу і стипендіальних підкомісій відділень і 

затверджується наказом директора коледжу. Виплата стипендій здійснюється один 

раз на місяць. 

Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту 

стипендіатів, призначається ординарна (звичайна) академічна стипендія в розмірі 

980 грн. на місяць. У подальшому, після закінчення семестрового контролю, 

академічну стипендію призначають згідно з рейтингом успішності, прямих вимірів 

навчальних досягнень з кожного навчального предмета, в межах ліміту стипендіатів 

у розмірі 980 грн. на місяць. 

Студентам денної форми навчання, що навчаються за державним 

замовленням та займають найвищі рейтингові позиції за особливі успіхи у навчанні 

до початку кожного поточного семестрового контролю призначається академічна 

стипендія підвищеного розміру в межах ліміту стипендіатів, у розмірі 1426 грн. на 

місяць. Також студенти мають можливість отримувати іменні академічні стипендії 

Президента України і Верховної Ради в розмірі 2130 грн. на місяць. 

Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в 

академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій: 

- що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

- шахтарів та дітей шахтарів, які мають відповідний стаж підземної роботи 

чи стали інвалідами І або ІІ групи, або загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві; 

-  які визнані учасниками бойових дій та їх дітям, дітей, один із батьків 

загинув (пропав без вісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових 
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дій чи збройних конфліктів; 

-  дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту; дітей які є внутрішньо переміщеними особами; 

- осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпе-

чених сімей; 

-  дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи;  

- студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Соціальну 

стипендію призначається аналогічно як і академічна у розмірі 890 грн. на місяць. 

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування призначається соціальна стипендія у розмірі 2360 грн. на місяць. 

Студенти, що мають статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається додатково соціальна стипендія 

170 грн. на місяць. 

У разі коли стипендіат має право на призначення соціальної та академічної 

стипендії, за їх вільним вибором зазначеним у письмовому зверненні до 

стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії. Якщо студент 

обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної 

стипендії. 

Як виняток дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна та 

академічна стипендії. 

Соціальна стипендія призначається з місяця звернення за її наданням та 

виплачується щомісяця. 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

 

1. Загальні положення 
1.1. Староста є представником відділення та співпрацює з Радою 

студентського самоврядування коледжу (РСС) для організаційного забезпечення на-

вчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом 

групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться відділенням, 

дирекцією або за їх дорученням РСС. 

1.2. Староста представляє інтереси студентів групи на відділенні та в РСС, 

співпрацює із заступником директора з виховної роботи. 

1.3. Староста академічної групи може брати участь у роботі органів 

студентського самоврядування відділення та коледжу. 

1.4. Старостою академічної групи може бути один з успішно встигаючих у 

навчанні студентів, який відзначається високими моральними якостями, 

користується авторитетом і повагою у студентів групи і викладачів, має позитивний 

вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями, відповідає 

психологічним вимогам до цієї діяльності. 

1.5. Старости груп мають бути делегатами на Конференцію студентів коледжу. 

1.6. З числа старост груп відділення простою більшістю голосів обирається 

голова ради, який координує роботу старост відділення. Кандидатури РСС 

відділення та його заступника після обрання мають бути узгоджені з завідуючим 

відділу та заступником директора з виховної роботи. 

2. Обрання і звільнення старости 
2.1. Староста академічної групи призначається наказом по коледжу.   

Рекомендувати кандидатуру старости повинен куратор академічної групи 

шляхом анонімного анкетування студентів групи (за погодженням з навчальною 

частиною). 

2.2. Староста переобирається на зборах академічної групи за обов’язкової 

присутності представника адміністрації. 

2.3. Випадки відсторонення старости від своїх обов’язків: 

— за власним бажанням, зі складанням заяви в письмовому вигляді на ім’я 

заступника з виховної роботи; 

— згідно письмової заяви 2/3 групи з обґрунтованою мотивацією після 

проведення загальних зборів групи; 

— за пропозицією зав.відділення, куратора академічної групи, якщо не 

справляється зі своїми обов’язками. 

Після цього староста продовжує виконувати свої обов’язки до моменту 

обрання нового старости. 

3. Обов’язки старости 

3.1. Мати повну інформацію про кожного студента групи (П.І.Б., фактичне 

місце проживання, телефон для контактів, контактні телефони батьків, дата 

народження). 

3.2. З’ясовувати причину відсутності студентів на заняттях. 

3.3. Тримати постійний зв’язок з завідувачем відділення для забезпечення 

оперативною інформацією як відділення, так і студентів групи з питань, що 
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стосуються навчального процесу. 

3.4. Забезпечити своєчасне інформування студентів групи про зміни в розкладі 

занять або терміновий збір групи в результаті непередбачених ситуацій, про 

навчальний план (розклад вибіркових дисциплін тощо). 

3.5. Активно сприяти участі студентів у заходах, що проводяться 

адміністрацією коледжу, органами студентського самоврядування; оперативно 

виконувати завдання, поставлені відділенням, у визначені для цього строки. 

3.6. Складати колективні звернення студентів групи до адміністрації 

факультету або університету, органів студентського самоврядування з 

аргументацією своєї думки. 

3.7. Бути присутнім на зборах, скликаних відділенням або РСС коледжу, з пи-

тань, пов’язаних із діяльністю коледжу. 

3.8. Підготувати аудиторію до проведення занять, активно сприяти 

професорсько-викладацькому складу в успішному проведенні занять, підтримуючи 

навчальну дисципліну. 

3.9. Вибирати собі заступника й помічників (за згодою групи), які 

забезпечують організацію роботи групи на всіх заходах, де відсутній староста. 

3.10. Брати участь у роботі РСС відділення та коледжу. 

4. Права старости 
4.1. Представляти групу на всіх заходах відділення і коледжу, якщо такі 

проводяться із запрошенням старост груп. 

4.2. Контролювати виконання наказів і розпоряджень адміністрації, а також 

власних вказівок у рамках своєї компетенції. 

4.3. Погоджувати з викладачем і завідувачем відділення можливість 

проведення (за гострої потреби) навчальних занять у строки, що відрізняються від 

затвердженого розкладу. 

4.4. Призначати час і проводити збори групи із всіх питань, що стосуються 

студентського життя. 

4.5. Звертати увагу адміністрації відділення та куратора на випадки 

порушення студентами групи навчальної і трудової дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку. 

4.6. За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та 

морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування. 

4.7. Староста виконує свої обов’язки в режимі роботи коледжу. 

5. Відповідальність 
5.1. Староста несе відповідальність за виконання обов’язків і використання 

прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в 

індивідуальній роботі зі студентами академічної групи. 

5.2. Староста не займається фінансовими питаннями в групі.  

5.3. У разі невиконання своїх обов’язків у випадках, передбачених п. 2.3 цього 

Положення, староста звільняється з посади. 

Затверджено: Засіданням РСС коледжу 10.09.2018 р.  
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РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (РСС) 
 

Вища освіта для молоді -  це саме той фундамент, на якому вона повинна 

будувати своє майбутнє і майбутнє своєї держави, шлях отримання знань – 

тернистий, граніт науки – твердий. Проте навіть цей складний процес можна 

зробити цікавим та ефективним. І допомогти у цьому покликана саме студентська 

рада. 

РСС є зв’язною ланкою між студентами та викладачами для того, щоб 

зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до 

адміністрації коледжу свій погляд на навчальний процес. 

Ця структура забезпечує захист прав та інтересів студентів, їх участь в 

управлінні коледжем, дає можливість для творчої і особистої реалізації, розвиває 

лідерські навички студентів. 

Студентське самоврядування — невід’ємна частина успішної та ефективної 

діяльності будь-якого ЗВО.  

У своїй діяльності РСС керується законодавством і положенням про свою 

діяльність. 

Органи РСС: 

   приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; 

 проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 

 вносять пропозиції для адміністрації коледжу щодо вдосконалення умов 

навчання та побуту студентів; 

 забезпечують інформування студентів коледжу з питань, що стосуються 

їх прав, обов’язків та інтересів; 

За погодженням з РСС в коледжі приймається рішення про: 

 відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на 

навчання; 

 переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних 

осіб; 

 переведення осіб, які навчаються в коледжі за контрактом за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

відділення, коледжу. 

Студентське самоврядування на рівні коледжу здійснює свої повноваження 

на основі Положення про студентське самоврядування. 

Вищим представницьким органом студентського самоврядування коледжу є 

Конференція студентів. 

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є РСС.  

Правління РСС коледжу складається з Голови ради, заступника Голови 

РСС, голів РСС відділень, голови РСС гуртожитку, редактора студентської газети. 

Представницькі органи студентського самоврядування всіх рівнів є 

виборними. 

Органи студентського самоврядування всіх рівнів є підзвітними 
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Конференції студентів відділення та Конференції студентів коледжу. 

Органи студентського самоврядування мають право: 

- приймати акти, що гарантують їхню організацію та діяльність; 

- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, оздоровчі та інші 

заходи; 

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, 

необхідну для виконання свої завдань; 

- звертатись з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації 

стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу; 

- вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій 

посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського 

самоврядування, якщо вони порушують права студентів. 

Органи студентського самоврядування зобов’язані:  

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів; 

- сприяти виконанню студентами своїх обов’язків; 

- звітувати перед студентською громадою про свою діяльність; 

- сприяти розвитку та удосконаленню студентського самоврядування; 

- координувати свою діяльність з іншими студентськими об’єднаннями, 

осередками. 

Органи студентського самоврядування співпрацюють з подібними органами 

навчальних закладів інших країн, укладають угоди щодо проведення спільних 

заходів міжнародного рівня. 

Студентське самоврядування – це практична школа для тих, хто бажає 

спробувати себе у ролі лідера, це можливість реалізовувати суспільно-значущі 

проекти, що підуть на користь студентській громаді. 

У нас ще безліч роботи, нових подій та відкриттів. Приєднуйся! Стань 

частиною нашої команди! 

 

Офіційна сторінка розміщена на сайті коледжу:  

http://www.ifagrarncol.at.ua/index/studenska_rada/0-62 

 

 

Голова студентського самоврядування коледжу: 

Неште Анастасія Андріївна 

Тел.. 066 054 00 78 

Кабінет № 116а. 
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ПРОФКОМ СТРУДЕНТІВ  НА СТОРОЖІ ТВОЇХ 
ІНТЕРЕСІВ 

 

Сьогодні ЗВО (Заклади Вищої Освіти) - це не тільки установи, де молоді 

люди здобувають вищу освіту. Це центри громадського і творчого життя студентів. 

Як показує практика в процесі навчання нерідко виникають різноманітні питання, 

які пов’язані з позанавчальним процесом . 

Організація, яка перш за все захищає твої інтереси та соціальні права, 

організація, яка відкриває та розвиває твої таланти, організація, яка допомагає 

віднайти в собі лідерські якості, організація, яка своєю роботою доводить першість 

у всьому — це студентський профком! 

Профспілкова робота в навчальному закладі допомагає організувати власне 

життя і дозвілля. Адже профспілка у ЗВО –це школа життя, яка, об’єднуючи різних 

людей, об’єднує однодумців. І якщо людина пройшла школу профспілкової роботи 

– вона набуває великого досвіду, який буде корисний і обов’язково стане у нагоді їй 

в житті. 

Профком студентів є найбільшою громадською організацією у Івано-

Франківський коледж ЛНАУ. 

Первинна профспілкова організація об’єднує майже 90 % студентів 

коледжу. На чолі студентської організації стоїть компетентна та відповідальна 

голова профкому студентів Міщанин Мар’яна Василівна .  

Основним завданням профкому студентів є здійснення соціального та 

правового захисту студентства. Для цього вона має все: досвід і права, сильну і 

згуртовану команду. Студенту будь-якого навчального закладу, який у процесі 

навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, потрібен захист, 

оскільки самостійно відстояти свої права дуже важко. Гарантією захисту прав та 

інтересів студентів є профспілкова організація. Вступивши до ППО студентів 

ІФКЛНАУ, кожен із вас може розраховувати на те, що наша організація гідно 

представлятиме і відстоюватиме права та інтереси кожного перед адміністрацією 

коледжу, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед 

іншими об’єднаннями громадян. Підтвердженням цього є те, що голова профкому 

студентів — Міщанин Мар’яна Василівна є членом президії Івано-Франківської 

організації профспілки працівників агропромислового комплексу України, де 

неодноразово піднімає питання щодо соціального захисту студентів, створення 

кращих умов їх самореалізації в ринкових умовах. 

До першочергових завдань профкому студентів відноситься: 

 здійснення соціального та правового захисту студентів (вирішення 

фінансових питань, передусім - питання стипендій (академічних, соціальних), 

тощо); 

 організація змістовного дозвілля студентської молоді; 

 сприяння працевлаштуванню у вільний від занять час; 

 сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів; 

 сприяння створенню відповідних умов проживання в гуртожитку та 

відпочинку студентів; 

 сприяння діяльності студентських гуртків, клубів за інтересами; 
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 організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і 

молодіжними організаціями; 

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

При порушенні вище зазначених прав і гарантій студентів, профспілкова 

організація бере участь у мітингах, страйках, маніфестах. Для виконання усіх 

поставлених вище завдань створено 8 постійно діючих комісій: 

Ревізійна комісія первинної профспілкової організації 
Ревізійна комісія здійснює контроль діяльності первинної профспілкової організації 

за наступними напрямами: 

– формування і використання коштів первинної профспілкової організації; 

– виконання рішень зборів, конференцій; 

– стан громадського харчування в коледжі ; 

– оперативність розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки. 

Комісія профкому з соціально-економічних питань 

Комісія працює у напрямку: 

— надання матеріальної допомоги та заохочень; 

— допомога студентам пільгових категорій та студентам з малозабезпечених сімей; 

— консультації з питань страхування студентів; 

— прийом та обробка документів від студентів-претендентів на отримання 

рейтингових балів для призначення академічної стипендії; 

— контроль призначення та виплати соціальних стипендій; 

— допомога сімейним студентам та студентам, що мають дітей; 

— допомога у проведенні тижнів циклових комісій. 

Комісія профкому з житлово-побутових питань 

Комісія працює у напрямку: 

– проводить спортивні та культурні заходи в гуртожитку; 

– надає консультації мешканцям гуртожитку про їх права та обов’язки; 

– співпрацює з дирекцією коледжу та відділеннями з питань побуту та проживання в 

гуртожитку. 

Комісія профкому зі спортивно-оздоровчої роботи 

Комісія працює у напрямку: 

– проведення спортивних Кубків профкому, а також інших оздоровчих та 

спортивних заходів; 

– дослідження загального стану здоров’я студентів коледжу у рамках програми 

―Здоров’я студентів‖. 

Комісія профкому з організаційної та культурно-масової роботи 

Комісія працює у напрямку: 

– здійснює оформлення документації профспілкового комітету та надає методичну 

допомогу профспілковим бюро відділень; 

– здійснює підготовку та проведення профспілкових заходів та конференцій; 

– проводить навчання профспілкового активу відділень; 

– контролює прийом та зняття з обліку членів профспілки; 

– проводить інформаційно-аналітичну та роз’яснювальну роботу серед членів 

профспілки; 

– співпрацює із засобами масової інформації. 

Ставши членом профспілкової організації, студент отримує можливість: 
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організувати своє дозвілля з максимальною користю для себе; користуватися 

пільговими студентськими проїзними квитками для проїзду в міському 

пасажирському транспорті; отримати соціальний і правовий захист у стінах 

коледжу; звернутися за допомогою до профкому студентів щодо поліпшення умов 

проживання в гуртожитку; знайти багато нових друзів і віднайти в собі приховані 

таланти! 

Профспілкова організація також не стоїть осторонь вирішення проблеми 

матеріального становища студентів. За рахунок коштів профспілкового комітету 

члени профспілки можуть отримати одноразову матеріальну допомогу за наявності 

підтверджуючих документів. 

Первинна профспілкова організація студентів Івано-Франківського коледжу 

ЛНАУ згідно із планом та кошторисом протягом навчального року сприяє 

проведенню культурно-масових заходів на відділеннях; щорічно організовуються 

виїзні екскурсії, культпоходи до театрів, кожного року проводяться конкурси 

«Кращий студент року», «Краща кімната в гуртожитку», відбуваються змагання з 

різних  видів спорту, а переможці відповідно нагороджуються призами та 

грамотами. 

На сайті коледжу оперативно розміщується та щоденно оновлюється вся 

необхідна інформація щодо навчання, проживання та побуту студентів.   

На кожному відділенні існують профспілкові бюро в складі його голови та 

членів, які займаються захистом студентських прав, оздоровленням, культурно-

спортивною роботою тощо. Представляємо до Вашої уваги голів профбюро 

відділень:  

 голова профоргів економічного відділення – Кружинська Василина; 

 голова профоргів технологічного відділення – Ткачук Вікторія; 

 голова профоргів юридичного відділення – Якубів Анна. 

У кожній  групі є профгрупорг, який не лише володіє необхідною  

інформацією, а й представляє й відстоює права та інтереси учасників профспілки на 

всіх рівнях. Профспілкове бюро кожного відділення укладає з адміністрацією 

коледжу  колективну угоду і звітує про її виконання на конференції трудового 

колективу. З профспілковим комітетом студентів узгоджуються всі накази про 

відрахування студентів з причин, не пов’язаних з навчальним процесом, виселення 

та поселення до гуртожитку, узгоджуються всі накази,  розпорядження, які 

стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів нашого коледжу. 

Студпрофком – це надзвичайно згуртована, дружня група студентської 

молоді, яка за будь-яких обставин готова допомогти студентам у вирішенні 

проблемних питань, вміє з співчуттям поставитись до горя ближніх, підтримати у 

складних життєвих ситуаціях, а також щиро порадіти за перемоги та здобутки своїх 

учасників. Саме тому ППО студентів нашого коледжу намагається всіма силами 

зацікавити студентську молодь, захопити їх ідеями брати активну участь у 

громадському житті коледжу, гуртках, секціях, розвиваючи у них ділові та лідерські 

якості. 

Робота профспілкової команди спрямована на створення умов для Вашого 

плідного навчання, цікавого та активного відпочинку, розвитку Вас, як 

особистостей! Якщо хочеш досягнути успіху в житті, знайти нових друзів, 

реалізувати себе, організаторські вміння та навички, то можеш сміливо 
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приєднуватися до команди профкому студентів Івано-Франківського коледжу 

ЛНАУ, адже тільки тут можна так весело, змістовно та результативно проводити 

час!!! 

 

 

Наша сторінка розміщена на сайті коледжу: https://www.іfagrarncol/ 

 

Голова студентського профкому: 

Міщанин Мар’яна Василівна 

Тел..099 228 73 15 

E-mail: mischanyn.mariana@gmail.com 

Кабінет № 116а. 

 

 

 

  

https://www.іfagrarncol/
mailto:mischanyn.mariana@gmail.com
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ ТА 
КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА СТУДЕНТІВ 

 

Чи відомо тобі що таке доброчесність? Якщо ні, то ми впевнені, що ти 

розумієш значення таких слів як відповідальність, чесність, довіра, справедливість, 

колегіальність, прозорість, гуманність. А це і є ті основні принципи, якими повинні 

керуватися доброчесні люди. 

Категорія доброчесність багатогранна, тому її необхідно розглядати як 

мінімум з п’яти позицій: 

1. Доброчесність з позиції громадянського суспільства — це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими має керуватися кожний 

член громадянського суспільства з метою усвідомлення і врахування соціально-

значимих наслідків своєї діяльності, попередження та мінімізування ризиків і 

шкоди, які можуть бути спричинені іншим людям та природі загалом, а також з 

метою позитивного впливу на якість життя теперішнього та, навіть, майбутніх 

поколінь. 

2. Доброчесність з позиції держави і управління — це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими має керуватися носій 

владних повноважень (або управлінець будь-якого рівня) з метою забезпечення 

надійного захисту населення (або колективу) від духовного і матеріального 

погіршення та його згуртованості у прагненні об’єднати зусилля задля розвитку 

держави (організації) не лише на етапах піднесення, але й у певні кризові періоди. 

3. Доброчесність з позиції родини — це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися члени родини з метою 

забезпечення міцних та гармонійних відносин у сім’ї. Доброчесна родина завжди 

щаслива. 

4. Доброчесність з позиції освіти і науки — це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. Доброчесність у сфері освіти і науки ще називають 

академічною. 

5. Доброчесність з позиції роботодавця, який братиме тебе по закінченні 

коледжу на роботу — це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими має керуватися фахівець з метою отримання конкурентної переваги 

під час працевлаштування. Доброчесний працівник завжди надійний, 

відповідальний, чесний, толерантний, відданий справі та успішний. 

Доброчесність більш морально-етична, а ніж правова категорія, тому 

найчастіше на законодавчому рівні визначаються саме прояви академічної 

нечесності, що є протилежним поняттям до академічної доброчесності. Якщо 

звернутися до сучасної зарубіжної практики, то в розвинених країнах світу серед 

них, як правило, виділяються такі: 

списування — навмисне використання або спроба використати не дозволені 

матеріали, інформацію або навчальні посібники, виконуючи будь-яку академічну 

вправу; 



67 

 

підробка — навмисна або недозволена фальсифікація чи вигадування 

інформації та її цитування в академічній роботі; 

надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності — 

навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому вчинити акт 

академічної нечесності; 

плагіат — навмисне чи усвідомлене представлення слів або ідей іншої 

особи як своїх власних в академічній роботі. 

Українське законодавство також містить визначення окремих проявів 

академічної нечесності, і зокрема, в Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» та Законі України «Про вищу освіту». Так, в останньому є норма, яка 

врегульовує питання відповідальності за прояви плагіату. Передбачається 

відповідальність осіб, що здобувають наукові ступені: у випадку виявлення плагіату 

в їхніх дисертаційних роботах вони позбавляються такого ступеня. В той же час, 

жодної відповідальності і санкцій не передбачено для здобувачів освітніх ступенів 

таких, як, наприклад, бакалавр. 

Безкарність та бурхливий розвиток інформаційних технологій зробили свою 

справу і в реаліях сьогодення вже нікого не здивуєш списуванням або 

завантаженням робіт з інтернету. На жаль, в умовах сьогодення академічна не 

доброчесність поширене явище у сфері освіти і науки. Більше того, через 

поширеність явища академічної нечесності, у тому числі лояльності до плагіату і 

використання шпаргалок під час сесії, студенти дозволяють собі все частіше 

пропускати заняття. 

Чому це небезпечно і на що впливає? 

Справа в тім, що саме під час аудиторних занять і сумлінного активного 

навчання в студентові виховується конкурентний фахівець, формується складне, 

багатогранне поєднання актуальних в сучасному світі якостей та затребуваних 

ринком праці компетентностей (знань, умінь, практичних навичок тощо). 

Самостійно виконуючи індивідуальні завдання, контрольні, курсові, дипломні, інші 

види робіт та самостійно складаючи екзамени студент навчається не залежати від 

сторонньої допомоги, опановує механізми виходу із складних ситуацій і, очевидно, 

буде таким само чесним, професійним, відповідальним на робочому місці. 

Якщо ж діяти недоброчесно, задля певної «короткострокової» переваги для 

себе, це призводить в довгостроковій перспективі до великих втрат як однієї 

людини, так і суспільства загалом. Зважаючи на те, що всі системи (наприклад, 

економічна, медична, екологічна тощо) послуговуються системою освіти і від якості 

«продукованої нею продукції», якою є кожний випускник навчального закладу, 

залежить ефективність їхньої роботи, шкоду відчують усі. Наприклад, в результаті 

списаної екзаменаційної роботи чи дипломного проекту, виконаного кимось іншим 

на замовлення, може статися так, що державні або сімейні кошти витрачалися 

даремно, доступ до навчальних можливостей надавався несправедливо, була 

низькою ефективність навчальної діяльності. В результаті довіра до диплому 

випускника підірвана. Він вже явно не реалізує стратегію свого життєвого успіху.  

А хіба, вступаючи до коледжу, ти переслідував саме таку мету? Хіба ти не 

мрієш про успішне працевлаштування, високу заробітну плату, поважливе 

ставлення до себе та не бажаєш отримувати задоволення від поваги з боку друзів, 

родини, інших членів суспільства; дотримання суспільно значимих цінностей? 
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Отже, маєш не складний вибір: 

- або ти обираєш легкий шлях і руйнуєш дорогу до своєї мрії, виявляючи 

байдужість до свого майбутнього та майбутнього твоїх близьких, підтримуючи 

формалізм у навчанні, приєднуючись до «отари», що йде у бік найменшого 

супротиву, безкорисно витрачаючи час та націлюючись на отримання «пустого» 

диплома; 

- або обираєш більш складний шлях і впевнено та послідовно рухаєшся 

до успіху, вибагливо ставлячи перед собою високу планку досягти рівня 

конкурентного фахівця, через самостійно, ретельно і вчасно виконані завдання, без 

пропусків аудиторних занять, докладаючи власних зусиль до розширення знань, 

умінь та навичок у сфері обраної спеціальності (спеціалізації). 

Ми впевнені, що ти зробиш правильний вибір! Адже обравши одного разу 

найкращий ЗВО  в Україні, ти, як ніхто, умієш правильно обирати. 

Усвідомлюючи важливість надання послуг якісної освіти та організації 

«чесного навчання» як способу формування справжніх знань, умінь і практичних 

навичок, що матимуть значення в подальшому житті випускника, Івано-

Франківський коледж ЛНАУ розуміє, що також несе відповідальність за твоє 

майбутнє, а тому активно переймається питаннями академічної доброчесності та 

обіцяє тобі всебічну підтримку з реалізації твоєї мрії. І це є великим бонусом до 

інших переваг, які ти отримаєш, навчаючись в ІФК ЛНАУ. 

Ми рішуче перешкоджаємо різним проявам недоброчесної поведінки та 

академічного шахрайства. В освітньому середовищі нашого закладу створюємо умо-

ви нетерпимості як до нечесних студентів, так і до нечесних викладачів. Щоб не 

допускати поширення «нечесної гри» ІФК ЛНАУ сприяє утвердженню прозорих 

довірливих відносин між студентами та викладацьким складом, та усуває будь-які 

перешкоди до «шляху навчання без обману», якщо такі мають місце. 

Педагогічною радою коледжу прийнято Положення про академічну 

доброчесність та Кодекс честі ІФК ЛНАУ. Однією з першочергових наших цілей є 

формування в коледжі та поза ним значної кількості людей, що надихали б усіх 

інших будувати якісно нове академічне середовище на засадах чесності, совісності, 

довіри та відповідальності. Коли в цей процес щоразу буде долучатися все більше й 

більше людей, явищам академічної нечесності протистояти буде легше. 

Отже, як бачиш, у нас усе прозоро і неупереджено! Ти будеш точно 

зорієнтований у межах доброчесної та недоброчесної поведінки. 

І на завершення, добре запам’ятай, що ІФК ЛНАУ у твоєму студентському 

житті це великий корабель, який узяв вірний курс і рухається до кращого світу. Тож 

«будь на веслах» і «тримай темп»! 
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КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛНАУ 

 

Преамбула 

Визнаючи честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності, 

прагнучи сприяти формуванню студентів коледжу як особистостей та активних 

членів суспільства, підтверджуючи ідею самовдосконалення та утвердження 

індивіда, продовжуючи багаторічні традиції та звичаї Alma Mater та прагнучи до 

зміцнення партнерських зв’язків між студентами та викладачами, ми, студенти 

Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, приймаємо цей Кодекс. 

І. Принципи Кодексу Честі 
Чесність — правдивість, принциповість, вірність взятим зобов’язанням, 

щирість перед іншими та перед самим собою. 

Ввічливість — уміння привітно, чемно та доброзичливо поводити себе з 

іншими людьми. 

Толерантність — властивість поблажливо, терпимо ставитися до чиїхось 

думок, поглядів, переконань тощо. 

Добросовісність — це сумлінно, добре, чесно, з почуттям відповідальності 

виконувати свої обов’язки. 

Відповідальність — чесність, усвідомлення і готовність діяти раціонально 

для блага суспільства. 

Шанобливість — поважливе ставлення до колег та викладачів, а також 

вшанування історії коледжу та людей, які зробили внесок у його розвиток. 

Справедливість — неупереджене ставлення до інших осіб та виконання 

своїх обов’язків. 

Об’єктивність — здатність розглядати питання, що є предметом дискусії, 

відсторонено, незважаючи на особисті вподобання чи вигоду. 

Взаємоповага — взаємне шанобливе ставлення до інших студентів, 

викладачів, поважати їх погляди, переконання та індивідуальність. 

Партнерство – взаємодія між студентами та викладачами задля вирішення 

спільних задач, які виникають в навчальному процесі. 

Студент коледжу усвідомлює та пишається своїм званням, підтверджує його 

своєю свідомою діяльністю та поведінкою, є високоосвіченою та ерудованою 

особистістю, яскравим прикладом працелюбності та лідерства. 

 

ІІ. Обов’язки та права студентів коледжу 

1. Студент коледжу зобов’язаний: 

1. Дотримуватися вимог Положення коледжу. 

2. Дотримуватися етичних норм і правил поведінки в коледжі. 

3. Відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та добросо-

вісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами. 

4. Відвідувати усі лекційні та практичні заняття, що передбачені на-

вчальним планом. 

5. Своїм добросовісним навчанням, науковим натхненням та гідною 

поведінкою берегти та примножувати найкращі традиції коледжу. 
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6. Шанобливо ставитися до надбань, майна коледжу. 

7. Сприяти розвитку позитивної репутації коледжу. 

8. Сприяти попередженню і викоріненню різних видів порушень під 

час навчально-виховного процесу, в тому числі не використовувати заборонені 

допоміжні засоби під час проведення контрольних заходів у навчальному процесі. 

9. Поважати честь та гідність особи, незважаючи на її стать, вік, ма-

теріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні 

переконання. 

10. Сприяти створенню та розвиткові партнерських відносин між ви-

кладачами та студентами коледжу. 

11. Виконувати та шанобливо ставитися до наказів, розпоряджень 

директора та інших вповноважених керівних працівників коледжу. 

12. Дотримуватися охайного та стриманого стилю у зовнішньому 

вигляді. 

13. Вимикати мобільні телефони або переводити їх у беззвучний режим 

під час навчального процесу. 

 

2. Студент коледжу має право: 

1. На участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення на-

вчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту, оздоровлення. 

2. На толерантне ставлення, повагу та розуміння до себе з боку сту-

дентів, викладачів, працівників коледжу. 

3. На інформацію про навчальний процес в коледжі. 

4. На особисту таємницю щодо успішності, яка є його конфіденцій-

ною інформацією. 

5. Бути учасником та очолювати органи студентського самовряду-

вання, громадських та професійних об’єднань. 

6. На об’єктивну оцінку своїх знань викладачем. 

7. На безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фонда-

ми, послугами навчальних, наукових та інших підрозділів ІФК ЛНАУ. 

8. Брати участь у науково-дослідних, конференціях, симпозіумах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій. 

9. Отримувати від структурних підрозділів коледжу інформацію щодо 

ситуації на ринку праці. 

Студент коледжу окрім обов’язків та прав користується і академічними 

свободами, а саме: 

1. Можливість переводитися з одного напряму підготовки на інший. 

2. Можливість вивчення однієї і більше іноземних мов. 

3. Можливість вибирати місце проходження виробничої практики. 

Затверджено: 

Конференцією студентів коледжу 

12.09.2019 року. 
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ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ 
 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ  VIRTUS 

Перед закладами вищої освіти, що готують фахівців за напрямом – «Право», 

стоїть непросте завдання - підготувати висококваліфікованих юристів, які володіють 

практичними навичками роботи. З цією метою в Україні з 1995 року 

впроваджується юридична клінічна освіта, яка сприяє оволодінню майбутніми 

фахівцями-юристам практичними навичками та вміннями. Досить складно з'ясувати 

етимологію терміну «юридична клініка». Більшість українських дослідників 

вважають, що він вперше з'явився в статті професора Фроммгольда, опублікованій в 

1881 р. у німецькому журналі «Deutsche Juristen-Zeitung». Російські науковці 

вважають, що вперше про роль практики в підготовці юристів та необхідність 

юридичної клініки заявив Д.І. Майєр в праці «Про значення практики у системі 

сучасної юридичної освіти» (1855 р.). Згодом російський професор А. Люблінський 

у своїй статті під назвою «Про юридичні клініки» (журнал Міністерства юстиції, 

січень 1901 р.) висловив власне бачення юридичної клініки і, зокрема, обґрунтував 

необхідність створення таких закладів. У 20-30-ті роки XX століття термін «клінічна 

юридична освіта» вживається у США. Одним із перших, хто зацікавився цим 

питанням, був Джером Франк, автор статті «Чому б не створити клініку для 

юристів?» (видання «Огляд правових питань», Університет Пенсільванії, США, 

1933 рік). У своїй праці Джером Франк провів певні аналогії між клінічною 

юридичною та медичною освітою та запропонував започаткувати принципово новий 

вид навчання юристів, запозичивши з медицини ідею використання працюючих 

клінік як основи для підготовки молодих спеціалістів. Значний розвиток клінічної 

юридичної освіти відбувся в 60-тих роках XX століття завдяки сприянню приватних 

фондів. Згодом юридична клінічна освіта отримує широку підтримку в інших 

країнах світу, зокрема в Англії, Німеччині, Франції, Росії, інших європейських 

державах. В Україні перша юридична клініка з'явилася в 1995 році. На сьогодні в 

нашій державі юридичні клініки функціонують у понад 40 вищих навчальних 

закладах. Значна частина з них входить в Асоціацію юридичних клінік України, 

організовану у 2003—2004 роках з метою підтримки юридичного клінічного руху. 

Розвитку юридичної клінічної освіти в Україні сприяло створення відповідної 

нормативно-правової бази. Чільне місце серед якої займає наказ Міністерства освіти 

і науки України від 3 серпня 2006 р. № 592 «Про затвердження Типового положення 

про юридичну клініку вищого навчального закладу України». Даний нормативно-

правовий акт зобов’язує ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», незалежно 

від форм власності і підпорядкування, створювати юридичні клініки та 

забезпечувати їх функціонування.  

У січні 2008р. зусиллями студентів та викладачів відділення 

«Правознавство» була створена юридична консультація Virtus, відповідно до 

розпорядження директора коледжу № 1а від 28 січня 2008р. Згідно з яким юридична 

консультація  стала структурною одиницею відділення «Правознавство» Івано-

Франківського коледжу ЛНАУ. 

Назва VIRTUS використовується в римському праві, і в перекладі з 
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латинської мови означає мужність, доброчинність, хоробрість, енергія, сила. 

Девізом юридичної консультації є LEGIS  VIRTUS  -  СИЛА  ЗАКОНУ. 

Юридична клініка – це підрозділ коледжу, що діє на громадських засадах, 

утворений як база для практичного оволодіння знаннями та проведення навчальної 

практики студентами. 

Метою юридичної клініки є:  

 підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів коледжу;  

 забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до 

правової допомоги;  

 формування правової культури громадян;  

 підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів 

верховенства права, справедливості і людської гідності;  

 розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють 

підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, 

органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими 

установами та організаціями;  

 впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки 

студентів-правників у сфері юридичних послуг.  

Основними завданнями юридичної клініки є такі:  

 набуття студентами-консультантами практичних навичок професії юриста;  

 проходження студентами-консультантами навчальної та інших видів 

практики; 

 надання первинної безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і 

свобод людини з усіх галузей права залежно від напряму підготовки та 

спеціалізації;  

 надання громадянам безоплатної правової допомоги;  

 проведення заходів з правової просвіти населення;  

 забезпечення проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;  

 ознайомлення з практикою судових органів України, правоохоронних 

органів, органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Діяльність юридичної клініки може переслідувати інші завдання, які 

відповідають її меті.  

Функціями юридичної  консультації  колежу  є такі:  

 надання безоплатної правової допомоги; 

 правопросвітня та профорієнтаційна діяльність. 

Очолює юридичну консультацію її керівник, який представляє 

консультацію в стосунках з іншими установами, організаціями, відповідає за 

вирішення найважливіших питань організації та діяльності юридичної консультації, 

підписує та затверджує документи консультації, зберігає печатку, укладає та 

підписує від її імені договори та інші документи цивільно-правового характеру, 

здійснює контроль за виконанням членами юридичної консультації своїх обов’язків, 

при необхідності допомагає студенту-консультанту вирішувати складні професійні 

питання. 

Викладачі-куратори  – це викладачі відділення «Правознавство», 

які зобов’язані вчасно, належним чином та у повному обсязі допомагати студентам-
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консультантам у виконанні їх завдань. 

Студенти-консультанти  - це студенти ІІІ-ІV курсів (до роботи 

в  консультації залучаються лише кращі студенти відділення «Правознавство», які 

під час навчання продемонстрували високий рівень фахових знань, є 

комунікабельними та відповідальними). 

Слухачі – це студенти І-ІІ курсу, які починають свій трудовий шлях в 

юридичній консультації. Кожен слухач закріплений за консультантом і протягом 

досить тривалого часу працює, як його помічник. 

Адміністратор – це лаборант відділення «Правознавство», відповідальний 

за реєстрацію звернення громадян. 

Види юридичних послуг та способи її надання 

- правові консультації, тобто отримання Клієнтом відповіді на конкретне 

запитання, що стосується захисту його прав та охоронюваних законом інтересів або 

пояснення певних положень чинного законодавства України та їх практичного 

застосування; 

- відповіді на запитання, які надходять на адресу юридичної 

консультації письмово; 

- інформаційні послуги, тобто надання Клієнту інформації щодо 

місцезнаходження органів влади, судів, органів прокуратури, нотаріату та інших 

органів, діяльність яких пов’язана із захистом прав та охоронюваних законом 

інтересів громадян, лише за наявності інформаційних ресурсів у Консультантів; 

- складання і робота з  правовими документами - розробка проектів 

документів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Клієнтів, 

захищають їх законні інтереси; позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг до 

суду та інших процесуальних документів, пов’язаних з розглядом справ Клієнтів у 

судах України;  заяв, клопотань до органів державної влади і місцевого 

самоврядування; підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 

- організація та проведення навчальною юридичною консультацією 

професійних масових заходів. 

- проведення  бесід і лекцій на правові теми. 

Способами надання юридичних послуг є: 

Безпосередньо в юридичній консультації – більшість юридичних послуг 

надаються в приміщенні юридичної консультації. 

За адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, к. 51. 

Телефоном – найчастіше такі послуги надає консультант, який чергує в 

консультації (тел.. 0999163794); 

Електронною поштою – virtusif@i.ua.  
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ЯКЩО ВИ ВТРАТИЛИ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК? 
 

Звернутись до завідуючого відділення спеціальності і написати заяву про 

втрату та поновлення студентського квитка. Після того як завідувач відділення 

прийняв заяву про втрату від студента, формується заявка і наказ про виготовлення 

дублікату студентського квитка. 

На основі поданих заявок про виготовлення дублікатів формується пакет з 

даними та замовлення на виготовлення втрачених студентських квитків. 

З моменту відправки даних на виготовлення дублікатів, студенту необхідно 

звернутись до зав відділення за детальною інформацією щодо процесу виготовлення 

втраченого студентського квитка. 

У визначений термін по виготовленню студентського квитка, студент 

звертається до навчальної частини коледжу. 
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СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ІФКЛНАУ:  
 

ЖИВИ ПОВНОЦІННИМ ЖИТТЯМ!  

Якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити 

свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для вас рішення; якщо у 

вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями 

чи порозумітися з викладачами; якщо ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не 

можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою 

аудиторією, невпевнені у виборі професійного напрямку – ласкаво просимо до 

психологічної служби ІФКЛНАУ. 

Основні завдання діяльності практичного психолога коледжу полягають у: 

1) сприянні розвитку психологічної культури всіх учасників навчального 

процесу, гуманізації їх взаємин; 

2) підвищенні ефективності навчально-виховного процесу через психо-

логічну адаптацію студентів, оптимізацію міжособистісних стосунків, розвиток 

особистісного та інтелектуального потенціалу студентів; 

3) психологічній підготовці та сприянні формуванню у студентів 

здібностей до всіх аспектів самовизначення — професійного, особистісного, 

соціального, що забезпечує свідоме та відповідальне ставлення до власного життя. 

На даний момент основними напрямками діяльності служби є індивідуальне 

консультування студентів і працівників коледжу та проведення різноманітних 

тренінгів. 

Отже, чи стурбовані ви своїми особистими стосунками з найріднішою 

людиною, чи відчуваєте творчий спад і потребуєте перегляду свого розпорядку з 

точки зору раціонального розподілу часу, чи просто необхідно виговоритися — все 

це може стати предметом індивідуальної бесіди з психологом чи однією з тем 

тренінгового курсу. 

 

Конфіденційність і професіоналізм вам забезпечено в кабінеті № 204. 

Тел..050 197 24 68 

 

Живи повноцінним життям! 

А ми завжди готові у цьому допомогти 
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МУЗЕЙ «КУЛЬТУРИ І ПОБУТУ ПРИКАРПАТТЯ» 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛНАУ 

 

Основним завданням музею є: 

 залучення молоді до пошукової , краєзнавчої науково–дослідної 

художньо-естетичної та природоохоронної  роботи; 

 формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах 

історичного минулого України; 

 розширення  і поглиблення професійної підготовки  молоді засобами 

позаавдиторної роботи; 

 надання  допомоги педагогічному колективу начального закладу у 

провадженні активних форм роботи з молоддю; 

 залучення молоді до формування збереження та раціонального 

використання музейного фонду України; 

 вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи 

рідного краю; 

 проведення культурно-освітньої роботи серед молоді та інших верств 

населення. 

Загально відомо, що культура відіграє важливу роль у розвитку творчих 

здібностей людини у всіх сферах  життєдіяльності – праці, побуту, дозвілля. 

Важливий той факт, що саме культура дає оцінку і норму способу життя 

особистості, яка базується на вироблених людством за час тисячолітньої історії.  

Саме з метою накопичення, збереження та відтворення в хронологічній 

послідовності історії навчального закладу та популяризації культури Прикарпаття 

був створений в 1990 роках музей «Культури і побуту Прикарпаття». 

Одним із засновників, хто розпочав збір музейних експонатів та став 

ініціатором створення музею, була Федоришин Ольга Павлівна – викладач Івано-

Франківського аграрного коледжу, голова циклової комісії. А зараз – Сворак 

Любомир Михайлович. 

У нашому музеї проводиться  робота над поновленням фонду музею за 

трьома напрямами: побутовим, історичним, народного мистецтва.  

Побутова експозиція налічує  68 експонатів, а саме : кухонне начиння, 

предмети ткацтва (щітка, кудель, верстат), знаряддя сільськогосподарського 

виробництва (ціп, корито, обруч для сита тощо), елементи повсякденного одягу 

(постоли, личаки).  

Найцікавіші експонати – жорна, веретено. Тут і вироби юних умільців –  

художня  вишивка, писанкарство, рукоділля. Досить цікавим виставковим 

матеріалом є макітри, горщики та глечики. Дані експонати мають різноманітну 

етнографічну приналежність, а також вікову різницю від кінця XIX –до початку XX 

ст., але всі вони мають історичну цінність, як німі свідки розвитку українського 

народу історії. Є колекція писанок, виконаних у різних технологіях. А також 

колекція прасок, які були зібрані з різних районів Прикарпаття. 

Не кожний музей навчального закладу має в своїх скарбницях старовинний 

одяг, виготовлений із справжнього домотканого полотна, оздоблений неповторною 

українською вишивкою (XІX ст). 
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Саме побутова експозиція розкриває культуру і побут у межах XIX і XX 

століття, вона достатньо структурована, представлена різноманітними предметами  

побуту. Музей намагається розкрити особливості побуту Прикарпаття  зазначеного 

періоду. 

Історичний напрям представлений 15 стендами, які дають уявлення про 

розвиток історії Прикарпаття від найдавніших часів до сьогодення. В історичній 

експозиції наявні стенди структурування в часі, а саме: 

 Періодизація Української держави; 

 Князі Київської Русі; 

 Галицько-Волинське князівство; 

 Виникнення Українського козацтва; 

 Національно–визвольний рух на Україні; 

 Битва під Берестечком; 

 Антифеодальна боротьба Карпатських опришків; 

 Перша світова війна; 

 Хроніка визволення Івано-Франківської області від фашистських 

загарбників; 

 Розвиток культури на Україні; 

 Державний гімн України; 

 Українські письменники. 

Експонати народного мистецтва представлені 25 виробами. 

Окрім того, відкрита експозиція «Історії коледжу». 

Музей брав участь в регіональному етапі огляду – конкурсу серед 

колективів  ВНЗ I - II рівнів акредитації  «Кращий музей навчального закладу– 

2007». 

У музеї проводяться тематичні екскурсії: 

 Історія коледжу; 

 Українська світлиця. 

Ці екскурсії прищеплюють студентам любов до Батьківщини, навчального  

закладу, гордість за наш колектив.  

Особливості музею навчального закладу визначають і форми його участі у 

навчально-виховному процесі. Матеріали музею активно використовуються під час 

різноманітних заходів, під час занять історії, української літератури, під час 

підготовки викладачами  конкурсних матеріалів «Опис передового педагогічного 

досвіду» до виставки у НМЦ. Таким чином, музей стає накопичувачем матеріалів, 

які не тільки поглиблюють і розширюють знання студентів, а й сприяють 

посиленню емоційного забарвлення занять, виховних годин. 

Музеєм, зокрема його працівниками, ведеться організаційно-пошукова 

робота з метою поновлення фондів музею, його експозійних розділів, їх вивчення та 

пропагування серед молодого покоління. 
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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ: 
 

НАРОДНИЙ ТЕАТР ПІСНІ «MELOS» 

Оскільки будь-яка діяльність починається з творчості і кожна особистість 

повинна вміти творити у будь-яких обставинах за будь-якої специфіки роботи, 

основними напрямками роботи народного художнього колективу театру пісні 

«Мелос» як осередку естетичного виховання, вибрано креативне мислення студентів 

згідно культурно-естетичного надбання світу. 

Центр естетичного виховання коледжу є місцем неформального 

спілкування, формування атмосфери порозуміння, злагоди, товариських, дружніх 

взаємин між студентами різних категорій, національностей, віросповідань, 

політичних переконань, що сприяють самоствердженню і розвитку особистості.  

Очолює народний художній колектив Вінтонів Любов Павлівна, камерний 

співак, викладач постановки голосу. 

При театрі пісні «Мелос» діють мистецько-творчі студії з різних культурно-

мистецьких напрямків: 

Хореографічне мистецтво, де органічно поєдналась народна, бальна, 

сучасна та естрадна хореографія. 

У вокально-хоровій студії навчають мистецтву співу, володінню своїм 

голосом у різних жанрах вокального мистецтва. Структура студії представлена 

двома напрямками: секція сольного співу та вокальні ансамблі. 

У театральній студії займаються багатогранною акторською майстерністю, 

здійснюються постановки мініатюр, пантомім, феєричних вистав та мюзиклів. 

Поряд з класичними п’єсами студенти займаються постановкою естрадних 

концертів та масових видовищ, керує театральною студією викладач української 

літератури Глеб О.В. 

Учасники студій постійно беруть участь у всіх мистецьких заходах 

коледжу, запрошуються на фестивалі, гала-концерти, шоу-програми, беруть участь у 

міжвузівських мистецьких акціях. 

За останні роки театр пісні «MELOS» зайняв призові місця у: 

 Міському фестивалі-конкурсі «Я маю право»; 

 Обласному  конкурсі «Пісенний вернісаж» серед студентів ВНЗ I-II рівнів 

акредитації; 

 Обласному конкурсі вокальної майстерності «Зорецвіт» серед студентів ВНЗ  

І-ІІ рівнів акредитації; 

 Всеукраїнському фестивалі художньої творчості серед колективів вищих 

навчальних закладів «Софіївські зорі»; 

 Обласному конкурсі на кращих знавців традицій, звичаїв та обрядів серед 

аматорських колективів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

 Обласному конкурсі - фестивалі «Бурштинове намисто»; 

 Обласному огляді-конкурсі «Тобі співаємо, Україно» серед студентів ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації; 

 Гран-прі на обласному конкурсі «З колядою йдемо»; 

 Обласному конкурсі Пісні і строю; 

 Обласному конкурсі аматорських колективів серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 
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Центром культури і мистецтв проводиться чимала кількість культурно-

мистецьких заходів (концертні програми, присвячені відзначенню пам’ятних дат, 

календарних свят і святкуванню днів відкритих дверей , театральні вистави). 

У коледжі працюють талановиті, висококваліфіковані спеціалісти, які 

вносять значний вклад у формування національної свідомості та гідності, поваги до 

держави, історичних та духовних надбань українського народу, його культури, 

звичаїв, традицій, чіткої громадянської позиції, норм соціальної орієнтації та моралі, 

інтелектуальних якостей особистості, підвищення рівня освіченості у сфері куль-

тури і мистецтва, виховання духовної культури, високих гуманістичних якостей, 

естетичних смаків у розвиток здібностей та талантів студентів. 
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ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
 

Становлення й розвиток сучасного навчального закладу не може успішно 

відбуватися без використання засобів маркетингових комунікацій, без необхідного 

позиціювання послуг підприємства на ринку та створення його позитивного 

загальнокорпоративного іміджу. 

Центр суспільних зв’язків покликаний виконувати саме цю функцію, тож у 

своїй роботі створює умови для формування позитивної громадської думки про 

діяльність коледжу та здійснює його рекламну підтримку. НАПРЯМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ: презентації, публікації на сайті коледжу та в соціальних мережах, 

замовлення сувенірної продукції для різноманітних коледжівських заходів, 

фотозйомка та фото подій, які відбуваються в коледжі і за його межами, рекламні 

ролики, газета «Вісник коледжу» та газета РСС «Аграрвардське життя». 
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ГАЗЕТИ  
 

«ВІСНИК КОЛЕДЖУ» ТА «АГРАРВАРДСЬКЕ ЖИТТЯ» 

 

Газети «Вісник коледжу» та «Аграрвардське життя» – повнокольорові 

видання формату АЗ, які містять актуальні матеріали та яскраві ілюстрації, мають 

цікавий і змістовний сучасний формат. Газети виходять раз на квартал і 

розповсюджуються на відділеннях коледжу, серед громадськості. 

Найактивнішими авторами газети є викладачі та студенти нашого коледжу, 

люди, безперечно, цікаві та небайдужі. Завдяки їхнім зусиллям газети  можуть 

похвалитися іменними сторінками, цікавими й актуальними рубриками, 

небанальними, «живими» матеріалами: від історичних наукових розвідок і цікавих 

репортажів до філософських замальовок і чудових поезій. Відповідальним 

редактором газети «Вісник коледжу» є викладач укр. літ  Глеб О.В., а газети 

«Аграрвардське життя» - викладач укр. літ – Міщанин М.В. 

Якщо ви креативні, відчуваєте в собі журналістський і письменницький 

таланти, у вас є цікаві теми та ідеї, є чим поділитися з колегами і друзями, сміливо 

надсилайте свої статті головним редакторам газет на їх електронну пошту.  
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ В ІФК ЛНАУ 
 

Фізична культура є складовою частиною загальної культури людини. 

Фізичне виховання в коледжі відіграє важливу роль у навчально-виховному 

процесі. 

Для занять фізичного виховання створені всі належні умови. У коледжі є 

спортивна зала і два спортивні майданчики. Спортивний зал площею 200 м
2
, 

оснащений стаціонарними і розбірними спортивними знаряддями, що дозволяє 

трансформувати волейбольний і баскетбольний майданчик. Майданчик №1 площею 

190 м
2
 з волейбольною площадкою та тренажерами. 

Майданчик №2 знаходиться на території гуртожитку площею 400м
2
 також 

обладнаний спортивними площадками (волейбольною, футбольною, 

баскетбольною), сектором для стрибків в довжину та біговою доріжкою. Також у 

гуртожитку працює тренажерна кімната та спортивна кімната з настільного тенісу. 

Усі студенти мають змогу підвищувати свою спортивну майстерність, займаючись в 

спортивних секціях з таких видів спорту:  

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Футбол 

4. Настільний теніс 

5. Легка атлетика 

Хорошою традицією в коледжі є щорічне проведення спартакіади з різних 

видів спорту між відділеннями, козацьких забав, турпоходів вихідного дня, 

товариські зустрічі з іншими навчальними закладами міста та області. Також 

спортивно-масова робота проводиться серед викладачів та працівників коледжу. 

Створено 2 команди викладачів: з волейболу та міні-футболу. Щорічно збірна 

команд студентів та викладачів бере участь у спортивно-військовій естафеті ЛНАУ 

до Дня захисника України, де другий рік поспіль посідає перше місце 

Спортивні досягнення. Збірні команди коледжу неодноразово є призерами 

та чемпіонами з різних видів спорту в обласній спартакіаді серед ВНЗ I-II рівня 

акредитації. Спортсмени коледжу стають чемпіонами та призерами  обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань. Серед наших студентів є чемпіони 

Всесвітньої  Універсіади (Фабуляк Вікторія - бокс), чемпіони Європи (Бучковський 

Андріан - карате, Маринчук Ярослава - бокс, Сливінська Мар’яна - карате) та 

Чемпіони України (Яремина Оксана - бокс, Маслій Надія - регбі). 
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ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА 
 

Підготовка офіцерів запасу з числа студентів II, III курсів  бакалаврського 

освітнього ступеня денної та заочної форм навчання здійснюється відповідно до ст. 

11 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» і 

змінами до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу» від 15 січня 2015 року на кафедрі військової підготовки Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу тільки для 

громадян України. Підготовка здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб, 

придатних до військової служби за станом здоров'я та моральними і діловими 

якостями. Для цього студенти пишуть відповідну заяву завідувачу кафедри 

військової підготовки про допуск до конкурсного відбору для проходження 

військової підготовки за програмою офіцерів запасу за відповідною військово-

обліковою спеціальністю. Відбір до військової кафедри здійснюється на конкурсній 

основі.  

Військова підготовка ведеться протягом двох  навчальних років. Навчання 

на кафедрі військової підготовки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу проходить з понеділка по п'ятницю за розкладом, який 

узгоджений з основним розкладом занять студентів у коледжі. Всі студенти, які 

навчаються на військовій кафедрі, проходять навчальні збори 30 діб під час канікул.  

Після  складання  випускного   екзамену   студенти  складають  Військову 

присягу на вірність Українському народові. Студентам, які пройшли повний курс 

військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне 

військове звання молодшого лейтенанта запасу. 

 

 

Ел.пошта кафедри: 1963kvp@ukr.net 

Адреса: м.Івано-Франківськ, вул..Коновальця 72 А, тел.:502506 

Номер договору 181 від 05.11.2019 р. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 
 

У відповідності до положень Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» студенти-призовники або військовозобов’язані після прибуття до 

нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік 

та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного 

обліку. 

Згідно статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти 

на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: 

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під 

час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. 

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову 

службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові 

комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку. 

Отримати їх можна буде у відділі кадрів кодледжу (к.203) після того, як 

призовник стане на облік у відповідному райвійськкоматі. 

Також студентам призовникам денної форми навчання згідно з Законом 

України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (ст. 17) надається 

один раз відстрочка від призову до Збройних Сил України до закінчення навчання, в 

тому числі під час здобуття наступного вищого освітнього ступеня вищої освіти. 

Особи, відраховані за невиконання навчального плану, не дисциплі-

нованість, за власним бажанням і не виконання умов контракту, втрачають право на 

відстрочку. 
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ГУРТОЖИТОК 
 

Студенти, що навчаються у коледжі, мають можливість поселитися в 

гуртожитку, який розташований за адресою вул.Тополина, 24.  

При цьому, кожен студент є соціально захищеним. Сплата за проживання, 

комунальні послуги є одними з найнижчих серед інших навчальних закладів міста. 

Враховуються та надаються безкоштовні послуги студентам пільгової групи. 

Гуртожиток розташований поблизу навчального корпусу, поряд із 

Угорницькою школою.  

На території гуртожитку розташований спортивний комплекс с. Угорники 

де, за домовленістю, студенти мають змогу займатися улюбленими видами спорту 

та розкривати свої творчі таланти. 

Гуртожиток підключений до мережі інтернет і відповідно студенти мають 

можливість зв’язку з бібліотечним фондом і готуватися до практичних занять і сесії 

не виходячи зі своїх кімнат. 

Гуртожиток Івано-Франківського коледжу ЛНАУ – приміщення готельного 

типу на 180 ліжкомісць. На кожному поверсі є кухня. До послуг студентів – кімната 

для самопідготовки, побутова кімната, оснащена пральними машинами, 

прасувальними дошками та прасками, тенісний та тренажерний зали. У вестибюлі 

гуртожитку Капличка Матері Божої. На 3 поверсі – музей «Культури та побуту 

Прикарпаття».  

Завідувач гуртожитку– Петрунів Ігор Ярославович, тел.: (096) 468-78-35,  

Вихователь гуртожитку– Камарчук Василь Іванович, тел.: (066) 687-33-63. 

 

 

РСС ГУРТОЖИТКУ 

Невід’ємною складовою студентського життя є проживання в гуртожитку. 

Звичайно, тяжко пристосовуватись до нових умов, нового способу життя і, 

може, навіть мислення, але це все перекреслюється тією взаємодопомогою, тією 

аурою дружби і підтримки, яка може існувати лише в стінах затишних, невеличких, 

комфортних кімнатах гуртожитку нашого коледжу. 

Щоб мешканці гуртожитку відчували, що їм є до кого звернутися у скрутну 

хвилину, з ініціативи Первинної профспілкової організації студентів було створено 

Раду студентського самоврядування гуртожитку, яка є вищим органом 

самоврядування у гуртожитку. 

 Основними завдання РСС гуртожитку є: 

 організовувати діяльність студентського самоврядування в гуртожитку; 

 брати участь у поселенні студентів до гуртожитку і розробці карти поселення; 

 визначати позицію студентського самоврядування з актуальних питань 

студентського життя; 

    Базовою ланкою усього студентського самоврядування гуртожитку є 

Студентська рада, яка складається з 5 осіб.  

Згаданий орган має таку структуру:  

 голова студентської ради гуртожитку – Блонська Надія; 

 заступник голови студентської ради гуртожитку; 
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 старости поверхів. 

В обов’язки РСС входить: 

 вирішення проблем, пов’язаних з конфліктними ситуаціями, що виникають 

між студентами, виселення студентів із гуртожитку; 

 вирішення організаційних питань відповідно до побажань студентів, 

підтримка та ініціювання заходів щодо благоустрою гуртожитку; 

 забезпечення інформування студентів щодо всіх заходів, що стосуються 

проживання в гуртожитку; 

 організація дозвілля студентів – мешканців гуртожитку. 

За період діяльності Радою студентського самоврядування проведено безліч 

заходів: до Дня закоханих, Нового року, 8 Березня, тематичних свят. Також 

студенти беруть участь у заходах по прибиранню прилеглої території біля 

гуртожитку. 

Перспективними напрямками діяльності Ради студентського самов-

рядування є: 

 контроль за правопорядком; 

 створення позанавчального рейтингу проживаючих у гуртожитку; 

 запровадження правил щодо виселення студентів, які порушують 

правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку; 

 проведення конкурсів між кімнатами у гуртожитку. 

      Рада студентського самоврядування дійсно є підтримкою та опорою 

мешканців гуртожитку, допомагає пристосовуватись до нових умов, зробити роки 

проживання в гуртожитку найнезабутнішими та наймилішими в житті! 
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ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЖНОМУ 
 

Яким же чином поселяють у гуртожиток? Поселення студентів у 

студентський гуртожиток здійснюється за погодженням зі студентським профкомом 

на підставі наказу по коледжу про поселення. Якщо вам надане місце у гуртожитку, 

ви зобов’язані особисто пред’явити паспорт і скласти договір про поселення у 

гуртожиток. Завідувач гуртожитку та вихователь проінструктують вас щодо правил 

внутрішнього розпорядку і протипожежної безпеки. 

Коли розпочнеться навчальний рік, на кожному поверсі у гуртожитку 

обирається староста, котрий відповідає за порядок, додержання режиму і стан 

майна. Всі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт з 

самообслуговування: щоденно ви маєте дотримуватися порядку, тиші і чистоти. 

У гуртожитку забороняється проживання сторонніх осіб. Вхід до 

гуртожитку дозволяється до 22.00 години, крім сторонніх осіб. 

Студенти зобов’язані своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку, 

підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, дбайливо ставитись до майна та 

своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та 

меблів. Про всі надзвичайні події в гуртожитку ви зобов’язані терміново 

повідомляти чергового по гуртожитку. Заподіяні матеріальні збитки 

відшкодовуються відповідно до законодавства. 

Мешкаючи у гуртожитку, ви маєте право: 

 користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового 

призначення, обладнанням і майном гуртожитку; 

 вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання меблів, пос-

тільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у 

побутовому забезпеченні; 

 обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її 

складу; 

 брати участь через студентську раду у вирішенні питань, 

пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і 

дозвілля, обладнанням та оформленням житлових кімнат і приміщень гуртожитку, 

роботи персоналу та ін.; 

 звертатися зі скаргами та пропозиціями щодо умов проживання до 

завідувача гуртожитку або заступника директора з виховної роботи. 

Проте ви також маєте обов’язки щодо проживання у гуртожитку. Ви 

повинні: 
 знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; 

 дотримуватись чистоти і порядку у житлових кімнатах, місцях 

загального користування і брати участь у господарських роботах; 

 дбайливо ставитись до державної власності — приміщень, 

обладнання, майна, економно витрачати електроенергію, газ і воду; 

 своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування 

гуртожитком; 

 особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати 

до камери схову. Інакше адміністрація за їх зберігання відповідальності не несе; 

 залишаючи кімнату, необхідно вимкнути світло, зачинити вікна; 
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 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

 відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного 

законодавства; 

 терміново сповіщати завідуючому гуртожитком, студентській раді і 

керівництву студмістечка про всі надзвичайні події; 

 дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не 

встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електричні прилади; 

 залишаючи гуртожиток на тривалий час (більше одного тижня), а 

також у разі виїзду на канікули або практику, письмово попереджати завідуючого 

гуртожитком із зазначенням адреси, куди ви вибули; ключі від кімнати і майно 

потрібно здати завідуючому, а особисті речі — до камери схову; у разі тимчасового 

виїзду ви маєте повідомити про це старосту поверху, але теж із зазначенням адреси, 

куди виїжджаєте. 

Проте є певні речі, які категорично забороняються: 

 самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої; 

 переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої 

і виносити їх з робочих кімнат; 

 прати білизну, чистити одяг і взуття у житлових кімнатах; 

 наклеювати і прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади, 

фотографії, малюнки та ін.; 

 переробляти і ремонтувати електроустаткування, вмикати електро- 

опалювальні прилади у житлових кімнатах; 

 самовільно замінювати замок у дверях; 

 залишати сторонніх осіб після 22.00 на ночівлю; 

 приносити і вживати спиртні напої, палити у житлових і робочих 

кімнатах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані; 

 створювати гамір, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на 

гучність, яка перевищує чутність кімнати; 

 утримувати домашніх тварин. 

 

Правила пожежної безпеки для мешканців гуртожитку 

Ви – дорослі люди, тому вам зовсім не обов’язково пояснювати, що таке 

пожежа, якими трагічними можуть бути її наслідки і як важливо дотримуватись 

правил протипожежної безпеки. 

Отже, просимо вас додержуватись таких правил: 

 не користуватися у кімнаті електричними приладами (кавоварками, 

кип’ятильниками, прасками, обігрівачами будь-якого типу); 

 виходячи з кімнати, не забувайте вимкнути телевізор, радіопри-

ймач, лампи освітлення; 

 не накривайте ввімкнені торшери і настінні лампи предметами з 

горючих матеріалів; 

 не паліть у ліжку, в гуртожитку; 

 не зберігайте у кімнаті легкозаймисті і горючі рідини й матеріали.  

Якщо ви тільки-но поселились у гуртожитку, намагайтесь добре за-

пам’ятати розміщення виходів з приміщення і сходів. 
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У разі виникнення пожежі у вашій кімнаті: 

 негайно повідомте про це пожежну охорону за телефоном 101 та 

чергового по гуртожитку за телефоном – 0342- 787- 408; 

 якщо зупинити поширення вогню своїми силами немає змоги, 

вийдіть з кімнати і зачиніть двері, не замикаючи їх на замок; 

 обов’язково повідомте про пожежу охорону та адміністрацію 

гуртожитку; 

 вийдіть з небезпечної зони. 

У разі виникнення пожежі ззовні вашої кімнати: 

 негайно повідомте про це пожежну охорону за телефоном 101; 

 зачиніть вікна, двері і залиште кімнату, вийдіть з гуртожитку; 

 якщо залишити кімнату немає можливості, залишайтеся в ній, ві-

дчинивши при цьому всі вікна, двері потрібно щільно закрити і щілини позатикати 

змоченими рушниками чи простирадлами. 

  



90 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ 
 

Отже, ми закінчили свою стислу розповідь про найголовніше, з чим ви 

зустрінетесь у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного 

університету. Сподіваємося, що ми задовольнили вашу допитливість. Але основне, 

чого ми прагнули, – це щоб ви усвідомили: на весь час навчання коледж стає вашою 

другою домівкою. Тож ми сподіваємося, що ви відчуватимете себе тут як удома, а 

не як випадковий перехожий у випадковому місці. Звичайно, у коледж вже склались 

свої певні правила і традиції, і ми маємо надію на те, що інтелігентна, ерудована 

людина ніколи не дозволить собі запалити у приміщеннях коледжу (до речі, палити 

у всіх без винятку корпусах і гуртожитку суворо заборонено!), розпивати в 

аудиторіях або гуртожитку спиртні напої або грати у карти. Це — не тільки ознака 

відсутності будь-якого виховання. Насамперед — це зневага до своєї alma mater. 

Сподіваємося, що ви будете відвідувати всі заняття і не дозволите собі і 

своїм одногрупникам розписувати стіни у корпусах коледжу, а також кришки столів 

і парт. Як ерудована освічена людина ви не допустите, щоб книга — джерело знань 

— потерпала від зневажливого ставлення або взагалі потрапляла до домашніх 

бібліотек. Після вас ще багато хто буде вчитися! 

А взагалі, ми сподіваємось, що перебування у стінах Івано-Франківського 

коледжу ЛНАУ запам’ятається вам на все життя зустрічами з цікавими людьми, 

творчою і плідною роботою над своїм професіональним зростанням, корисним 

відпочинком і змістовим дозвіллям зі своїми друзями. 
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Додаток 1. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
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І. Загальні засади 

1. «Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» (далі 

— ІНПС) — є робочим навчальним документом, який формується на основі 

робочого навчального плану, затвердженого Вченою радою коледжу, з метою 

індивідуалізації навчального процесу максимального урахування індивідуальних 

потреб студентів щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці. 

2. ІНПС відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певного 

напряму підготовки (спеціальності) (перелік наук та дисциплін, що передбачені 

програмою підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального 

навантаження студентів з аудиторної і самостійної роботи та містить оцінку 

поточної, підсумкової успішності та державної атестації випускника. 

3. Індивідуальний навчальний план студента формується у розрізі років (семестрів) 

на весь термін підготовки фахівців за відповідним освітнім ступенем та освітньою 

програмою. 

Назва освітньої програми відповідає назві спеціалізації (в разі відсутності 

спеціалізації — спеціальності). 

4. Студент несе персональну відповідальність за виконання ІНПС. 

ІІ. Порядок формування індивідуального навчального плану студента 

1. ІНПС включає обов’язкові науки і вибіркові дисципліни, передбачені робочим 

навчальним планом. Форма ІНПС для освітнього ступеня бакалавр представлена в 

додатках 1 та 2 до даного положення. 

2. Трудомісткість усіх видів навчальної роботи в навчальному плані 

встановлюється в залікових кредитах ЄКТС (1 заліковий кредит ЄКТС = 30 

академічних годин). Сумарна трудомісткість навчальної роботи з наук (дисциплін), 

що включені до ІНПС, у кожному семестрі має складати, як правило, 30 кредитів 

ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік). 

3. Обов’язкові науки, що входять до робочого навчального плану відповідного 

семестру, є обов’язковими для включення до ІНПС. 

4. Вибіркова (варіативна) складова ІНПС формується особисто студентом за 

участю консультанта від кафедри, призначеного в установленому порядку з 

переліку вибіркових дисциплін, які входять до робочого навчального плану, з 

урахуванням особистих уподобань та перспектив щодо майбутнього 

працевлаштування. 

5. Вибіркова складова ІНПС для студентів 1 курсу освітнього ступеня бакалавр 

формується на початку вересня поточного навчального року. Вибіркова складова 

ІНПС для студентів освітнього ступеня бакалавр 2 курсу формується з жовтня 

включно по грудень, що передує початку нового навчального року. 

6. Особливості формування вибіркової складової ІНПС освітнього ступеня 

бакалавр. 

6.1. В кожному семестрі, починаючи з 1-го, для вивчення обирається щонайменше 

одна дисципліна. 

6.2. З усіх вибіркових дисциплін кафедрою розробляються анотації за 

встановленою формою (Додаток 3). Анотації вибіркових дисциплін розміщуються 

на офіційному сайті коледжу за адресою www.ifagrarncol.at.ua в розділі «Студентам» 

в ресурсі — «Анотації вибіркових дисциплін». 

7. Формування вибіркової складової ІНПС студентів освітнього ступеня бакалавр 
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здійснюється в такому порядку: 

7.1. Завідувачі відділень на початку навчального року, у вересні поточного 

навчального року, доводять до відома студентів денної форми навчання комплект 

матеріалів довідкового характеру, складовою яких є: 

- бланк заяви про включення до ІНПС вибіркових дисциплін з переліком 

дисциплін вільного вибору у розрізі навчальних років (семестрів) відповідно до 

робочого навчального плану; 

- анотації до цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами. 

7.2. Завідувачі відділень в період осінньої сесії (вересень-жовтень) доводять до 

відома студентів заочної форми навчання комплект матеріалів довідкового 

характеру, складовою яких є: 

- бланк заяви про включення до ІНПС вибіркових дисциплін з переліком 

дисциплін вільного вибору у розрізі навчальних років (семестрів) відповідно до 

робочого навчального плану; 

- анотації до цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами. 

7.3. Студенти, ознайомившись з відповідними матеріалами, підготовленими 

відділеннями, до 10 грудня кожного навчального року, а студенти 1-го курсу 

освітнього ступеню бакалавр до 5 вересня кожного навчального року, подають 

завідувачам відділень свої Заяви про включення до ІНПС вибіркових дисциплін з 

тим, щоб сформувати свої індивідуальні навчальні плани на наступний навчальний 

рік. 

7.4. Завідувачі відділень до 20 грудня, що передує початку нового навчального 

року (а для студентів 1-го курсу освітнього ступеню бакалавр до 7 вересня 

поточного навчального року) включають обрані студентами дисципліни до їх ІНПС 

і готують накази щодо формування списків груп студентів на вивчення тих чи інших 

вибіркових дисциплін. 

7.5. Вибіркові дисципліни, включені до ІНПС, є обов’язковими для вивчення. 

7.6. Студенти, що поновлюються в коледжі після зимової сесії, повинні формувати 

вибіркову складову своїх ІНПС в межах вже обраних іншими студентами курсу 

дисциплін. 

8. Навчальні групи на вивчення конкретної вибіркової дисципліни формуються у 

випадку, якщо її обрали не менше 8 студентів. В іншому випадку дисципліна 

вивчається студентами в індивідуально консультативному порядку за графіком, 

складеним кафедрою. 

9. Узагальнена інформація про вибір студентами тих чи інших навчальних 

дисциплін, що надходить від завідувачів відділень, є підставою для включення цих 

дисциплін в розрахунки педнавантаження відповідних кафедр на навчальний рік.  

10. Щорічно перед початком нового навчального року ІНПС переглядаються і 

підписуються студентом і консультантом. 

11. При затвердженні індивідуального навчального плану студента на наступний 

навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуального 

навчального плану попередніх навчальних років. 

ІІІ. Порядок ведення ІНПС 

1. Бланки ІНПС з кожної спеціальності (спеціалізації) відповідного освітнього 

ступеня одержуються співробітниками відділень у навчальній частині по кількості 

осіб, зарахованих на навчання, після чого до них вписуються індивідуальні дані 
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студентів. 

2. На початку навчання студент освітнього ступеня бакалавр відповідно до 

порядку описаного в п.6 розділу ІІ даного Положення формує варіативну складову 

свого ІНПС. 

3. Одержавши Заяви студентів з переліком вибраних дисциплін, співробітники 

відділення вписують дисципліни, обрані студентом, до ІНПС після чого план 

підписується студентом, консультантом, затверджується завідувачем відділення і 

заступником директора з навчальної роботи та видається студенту. 

4. Протягом всього періоду навчання до ІНПС викладачами коледжу вносяться 

дані щодо поточної і підсумкової успішності студента з обов’язкових наук та 

вибіркових навчальних дисциплін та результати підсумкової атестації.  

IV. Контроль за формуванням та виконанням ІНПС 

1. Контроль за формуванням та виконанням ІНПС на підставі відомостей 

результатів контрольних заходів та підсумкової атестації студентів здійснює 

консультант відповідної випускової кафедри. 

2. На консультанта покладається виконання таких основних завдань: 

— надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального 

навчального плану студента, його реалізації протягом усього періоду навчання; 

— ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами, які 

регламентують організацію освітнього процесу; 

— погодження індивідуального навчального плану студента; 

— контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на 

підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим 

поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його 

відрахування. 

Консультант має право: 

— відвідувати всі види занять студента згідно з його індивідуальним навчальним 

планом; 

— подавати пропозиції завідувачу відділення щодо переведення на інший курс, 

відрахування та заохочення студента; 

— ознайомлення студентів з анотаціями вибіркових дисциплін, що закріплені за 

кафедрою. 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи    ____________ Г.П.Кулаєць 

 

Методист коледжу    ____________ Б.Б.Баран 

 

Юрист коледжу     ____________ І.П.Бучковський 
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Додаток 2. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА 

І РЕЗУЛЬТАТИ 

ЙОГО ВИКОНАННЯ 

(скорочена програма) 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«БАКАЛАВР» 
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________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

 

 __________________ 
 (код студента)   

 ____________________ 
                          (підпис студента) 

  

                                  М.П. 

                                                                                    

 

 

                                                          Дата  „_____”  _______________  20 __  року 

 

Галузь знань           

Спеціальність           

Спеціалізація           

Термін навчання     2 роки     

 

Коледж/Відділення         

 

Форма навчання   денна       

Група            

 

 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи                            _________________       (_________________) 
                                                                         (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

 

Директор коледжу, 

завідувач відділення ____________________   (____________________) 
                    (підпис)                                            (прізвище та ініціали) 

                            

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фото 

студента 
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КВАЛІФІКАЦІЙНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА 

 

На тему          

          

          

          

          

          

      

За матеріалами           
                                                                            (назва підприємства, організації) 

           

 

Прізвище керівника          

Затверджена наказом від _____   __________________________20____ р. 

Дата захисту КБР              _____   __________________________20____ р. 

Оцінка екзаменаційної комісії ____________________________________ 

 

РІШЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

№______ 

 

Присвоїти кваліфікацію бакалавр        
          

           
                                         (назва спеціальності та спеціалізації) 

 

Видати диплом ___________________________________________________ 

    (з відзнакою, звичайний) 

 

 

Підписи членів екзаменаційної комісії: 

Голова _______________    ______________________________ 
                                  підпис    ініціали, прізвище 

 

Члени: _______________    ______________________________ 
                                  підпис    ініціали, прізвище 

             _______________    ______________________________ 
                                  підпис    ініціали, прізвище 

             _______________    ______________________________ 
                                  підпис    ініціали, прізвище 

 

 

              ____ _________________20______ р. 
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Додаток 3 

ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖІВСЬКИЙ КАТАЛОГ ПАКЕТІВ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАПРОПОНОВАНІ КАФЕДРАМИ КОЛЕДЖУ, ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

ПРОФІЛЮ 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

2-ий Судова медицина і психіатрія 

2-ий Право інтелектуальної власності 

2-ий Право соціального забезпечення 

3-ій Податкове право 

3-ій Адвокатура та нотаріат України 

3-ій Спадкове право 

4-ий Європейське право 

4-ий Судова риторика 

 

Для студентів спеціальності «Право». 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

2-ий Логістичний менеджмент 

2-ий Логістика  

3-ій Аналіз господарської діяльності  

3-ій Фінансова статистика 

3-ій Нормування і оплата праці 

3-ій Креативне мислення 

3-ій,4-ий Самоменеджмент та аграрний менеджмент 

4-ий Контролінг  

 

Для студентів спеціальності «Менеджмент». 
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КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

1-ий Інформаційні системи і технології в 

фінансах 

2-ий Маркетинг 

2-ий Ціноутворення  

3-ій Основи підприємництва 

3-ій Фінансова статистика 

4-ий Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання 

4-ий Фінансова санація та банкрутство 

4-ий Місцеві фінанси 

 

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

2-ий Ландшафтний дизайн 

2-ий Лісова таксація 

3-ій Радіобіологія  

3-ій Будівництво та експлуатація садово-

паркових об’єктів  

3-ій Організація робіт в садово-парковому 

господарстві 

4-ий Економіка садово-паркового будівництва 

4-ий Парковпорядкування  

4-ий Нарисна геометрія з основами графіки 

 

Для студентів спеціальності «Садово-паркове господарство». 
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КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОНОМІЯ» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

1-ий Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) 

2-ий Безпека праці та життєдіяльності 

2-ий Основи наукових досліджень в агрономії 

2-ий Насіннєзнавство  

3-ій Геохімія  

4-ий Програмування врожаїв 

4-ий Біотехнології  

4-ий Основи раціонального землекористування 

 

Для студентів спеціальності «Агрономія». 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» 

Пакети вибіркових дисциплін 

 

Семестр 

вивчення 

дисципліни 

Назва дисципліни 

1-ий Комп’ютери і комп’ютерні технології 

1-ий Взаємозамінність, стандартизація і технічне 

вимірювання 

2-ий Гідравліка, гідро- та пневмопроводи 

3-ій Машини і обладнання та 

машиновикористання в переробних 

підприємствах 

3-ій Транспортний процес в АПК 

4-ий Теплотехніка 

4-ий Машини і обладнання та 

машиновикористання в  рослинництві 

4-ий Машини і обладнання та 

машиновикористання в тваринництві  

4-ий АРМ інженера-механіка 

 

Для студентів спеціальності «Агроінженерія». 
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Додаток 4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оцінювання результатів 

навчальної діяльності студентів 
 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Педагогічною радою  

Івано-Франківського коледжу ЛНАУ  

Протокол  № ___ від «___»__________ 20___р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІФЛНАУ-2018 
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Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів (далі — Положення) визначає основні принципи поточного і підсумкового 

оцінювання результатів навчальної діяльності студентів усіх форм навчання та 

рамкові умови їх реалізації. 

Це Положення поширюється на оцінювання результатів навчання 

здобувачів освітніх ступенів бакалавр та спрямоване на реалізацію таких завдань: 

— забезпечення дотримання принципів об’єктивного оцінювання та подолання 

елементів суб'єктивізму; 

— підвищення мотивації студентів до систематичного засвоєння програмного 

матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду навчання, переорієнтації 

їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та 

навичок; 

— систематизацію знань та їх активне засвоєння; 

— не допущення розбіжностей між контрольними завданнями та змістом 

робочої навчальної програми з навчальних дисципліни; 

— забезпечення відкритості контролю ознайомленню студентів перед 

вивченням навчальної дисципліни з навчальною програмою, формами контрольних 

заходів і критеріями оцінювання знань, умінь та навичок; 

— створення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки до 

контрольних заходів; 

— розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 

розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності 

науково-педагогічних працівників. 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час 

навчання, містить такі складники: 

- поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результатів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін; 

- підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результатів після вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін; 

- оцінювання курсової роботи (проекту); 

- оцінювання звіту з практики; 

- оцінювання кваліфікаційних екзаменів; 

- оцінювання бакалаврської дипломної роботи (проекту). 

1.1.1. Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час 

вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін здійснюється з метою перевірки знань, 

умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для 

перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням 

поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального 

матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та 

ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність 

змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати 

власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за 
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надані рекомендації та прийняті рішення тощо. 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння 

студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної 

роботи студентів. 

1.1.2. Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів 

здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни 

навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку
1
. 

Екзамен — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами 

теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за 

програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка 

рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її 

частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне 

ставлення до проблеми. 

Залік — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом 

навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів 

поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни. 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’яз- кової 

дисципліни здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі 

результатів поточного контролю та екзамену, або на підставі результатів поточного 

контролю та підсумкової контрольної роботи або на підставі результатів поточного 

контролю у формі заліку. 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової 

дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у 

формі заліку або поточний контроль і екзамен. 

1.1.3. Оцінювання курсової роботи (проекту) передбачає перевірку глибини 

теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни 

(декількох дисциплін), вмінь самостійно проводити дослідження за певною 

тематикою, аргументувати результати, обґрунтовувати та обстоювати власну 

позицію. 

Оцінювання курсової роботи (проекту) здійснюється винятково у формі 

особистого захисту результатів досліджень перед комісією, до складу якої входять 

два викладачі кафедри, один з яких керівник курсової роботи (проекту). 

1.1.4. Оцінювання звіту з практики передбачає перевірку рівня виконання 

студентами денної форми навчання завдань, визначених програмою практики. 

Оцінювання звіту з практики здійснюється винятково у формі особистого 

захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів 

кафедри, до складу якої входять керівник практики від коледжу, викладачі 

дисциплін професійної підготовки і, за можливості, керівник практики від 

підприємства (організації). 

1.1.5. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів передбачає підсумковий контроль 

за результатами навчання на освітньому ступені бакалавр щодо їх відповідності 

вимогам стандартів вищої освіти та проводиться у формі екзаменів з обов’язкових 

дисциплін професійної підготовки в обсязі чинних робочих навчальних програм. 

                     
1 Особливості оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисциплін, які вивчаються упродовж 

2-х і більше семестрів, регламентовані в розділі IV цього Положення. 
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1.1.6. Оцінювання бакалаврської дипломної роботи (проекту) — підсумковий 

контроль за результатами навчання на освітньому ступені бакалавр щодо їх 

відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту 

випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (бакалаврської дипломної роботи 

(проекту). 

1.1.7. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів, бакалаврських дипломних 

робіт/проектів здійснює екзаменаційна комісія з атестації (склад кожної комісії 

формується відповідно до чинного Положення про екзаменаційну комісію з 

атестації здобувачів вищої освіти). 

1.2. Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів коледжу оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з 

підсумковою формою контролю екзамен — як середнє арифметичне поточного і 

підсумкового контролю). 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за 

системою ECTS здійснюється в наступному порядку: 

 

Шкала коледжу, 

балів 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

Шкала 

ECTS 

90-100 відмінно A 

82-89 
добре 

B 

75-81 C 

67-74 
задовільно 

D 

60-66 E 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного складання 

екзамену (заліку) 
FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторенням 

дисципліни 
F 

 

1.3. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними 

показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості 

навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою. 

 

Розділ ІІ. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

2.1. При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення 

обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що 

виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: 

на денній та заочній формах навчання: 

- відповіді (виступи) на аудиторних заняттях; 

- результати виконання контрольних (модульних) робіт; 

- результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента; 

- результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою 
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навчальною програмою; 

2.2. Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) 

робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які 

студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з 

дисципліни. 

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі: 

- тестування; 

- відповідей на теоретичні питання; 

- розв’язання практичних завдань; 

- розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

З однієї дисципліни за семестр може проводитися не більше 2-х 

контрольних (модульних) робіт. 

Викладачі мають завчасно інформувати студентів про терміни проведення і 

зміст контрольних (модульних) робіт. 

2.3. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і 

заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.  

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х 

тижнів (14 календарних днів) не пізніше наступної атестації у відповідному сесестрі.  

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть 

бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового 

комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені 

документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

2.4. Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи 

передбачає оцінювання: 

- результатів виконання і захисту розрахункових робіт; 

- рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій; 

- перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов); 

- рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни тощо. 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус. 

2.5. Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів 

визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. 

2.6. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів для 

дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену та заліку. 

2.7. Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі 

наукових конференцій, студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, 

участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо 

понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної 

дисципліни. 

2.8. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній 

роботі (див. п.2.7. Положення), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 

бали, але в межах зазначеного в п. 2.6 діапазону їх кількість не повинна 

перевищувати 10 балів за семестр. 

2.9. Кафедри розподіляють загальну кількість балів за поточну успішність з 

урахуванням таких правил: 
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Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної 

діяльності студентів з вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін (крім 

іноземних мов для денної і заочної форм навчання), балів 

Складові поточного контролю 

результатів навчальної діяльності 

студентів 

Форма підсумкового контролю 

екзамен залік 

за формами 

навчання 

за формами 

навчання 

денна заочна денна заочна 

поточний контроль 

Знання, уміння та навички, 

продемонстровані на аудиторних 

заняттях 

70 40 70 40 

Виконання контрольних 

(модульних) робіт 
20 10 20 10 

Виконання і захист завдань 

самостійної роботи 
10 50 10 50 

додаткові бали 

Науково-дослідна діяльність 

студента 
10 10 

підсумковий контроль 

 100 100 

УСЬОГО 100 100 

 

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні 

форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі 

дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються 

студентам на початку семестру. 

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 

балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи 

студента не перевищує 3 бали. 

2.10. Якщо дисципліна вивчається більше 1-го семестру, рівень поточного 

контролю за весь період її вивчення визначається посеместрово в обсязі 100 балів.  

2.11. Результати оцінювання поточного контролю фіксуються в навчальному 

журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

2.12. Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 34 

балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної 

програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує 

з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю 

дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 

згідно з діючими в коледжі положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної 

роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою 
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навчальною програмою з дисципліни та набрати від 35 до 100 балів (включно). Бали 

у кількості 35 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, 

які містять 3 екзаменаційних завдань (вимоги до оцінювання екзаменаційних 

завдань передбачені п.3.6.даного Положення). 

2.13. Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 

34 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі 

додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного 

складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Зміст пунктів 2.12 та 2.13 розповсюджується на студентів денної форми 

навчання. 

 

Розділ ПІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. На екзамені оцінюванню підлягають: 

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними 

знаннями; 

- вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні 

ситуацій; 

- вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння 

сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань. 

3.2. Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної 

програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує 

незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами 

поточного контролю він набрав від 0 до 34 балів (включно) (детальніше див. п 2.12. 

даного Положення). 

3.3. Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, 

складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. 

Як виняток, екзамен з окремих дисциплін, враховуючи їх специфіку, може 

проводитися в усній (письмово-усній) формі за письмового дозволу директора 

коледжу, а для дисциплін з вивчення іноземних мов — в порядку, що визначений 

п.4.12. даного Положення. 

3.4. Структура екзаменаційного білета та критерії оцінювання кожного типу 

екзаменаційних завдань визначає кафедра, про що повідомляє студентів на початку 

вивчення дисципліни. 

3.5. Якщо до екзаменаційного білета включаються як завдання блоки тестових 

питань, рекомендовано використовувати тести закритого типу (з варіантами 

відповідей) та відкритого типу (без варіантів відповідей). 

3.6. Екзаменаційний білет має містити 3 завдань
2
, перших два з яких 

оцінюються в діапазоні 0-30 балів, а третє – 0-40 балів. Відповідно загальний 

результат екзамену оцінюється в діапазоні 0—100 балів. 

                     
2 Збільшення або зменшення кількості завдань (питань) екзаменаційного білета з дисципліни 

допускається лише за письмового дозволу заступника директора з навчальної  роботи і за умови, що 
встановлена цим Порядком загальна нормативна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені, 
зберігається. 
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Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від 

рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів: 

 

Кількість балів за 40 баловою 

шкалою 

Рівень повноти й коректності відповіді 

40 відмінний 

36 добрий 

30 задовільний 

24 не достатній 

20 мінімальний 

0 незадовільний 

 

3.7. Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем 

у формі екзамену складається як середнє значення поточного та підсумкового 

контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості. 

3.8. Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового 

контролю у формі екзамену набрали від 35 до 59 балів (включно), після належної 

підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге комісії за 

білетами, які містять 3 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня 

результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного 

контролю рівня знань, умінь та навичок. 

3.9. Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені 

навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи набрав менше 34 балів (включно), не допускається до 

повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну 

заборгованість. 

Зміст даного пункту розповсюджується на студентів денної форми 

навчання. 

3.10.  Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку 

набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти залік.  

3.11. Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій 

відомості в термін, який становить: 

- для студентів денної форми навчання — не пізніше 10-х робочих днів після 

проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни; 

Кількість балів за 30 баловою 

шкалою 

Рівень повноти й коректності відповіді 

30 відмінний 

26 добрий 

22 задовільний 

18 не достатній 

14 мінімальний 

0 незадовільний 



115 

 

- для студентів заочної форми навчання — за розкладом сесії. 

 

Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ 

ВИВЧАЮТЬСЯ ВПРОДОВЖ 2-Х і БІЛЬШЕ СЕМЕСТРІВ 

 

4.1. Якщо обов’язкова дисципліна вивчається впродовж 2-х семестрів, 

підсумковий контроль рівня знань, умінь та навичок студентів з неї проводиться у 

формі екзамену чи заліку згідно навчального плану. 

4.2. Проміжне підсумкове оцінювання з обов’язкової дисципліни, яка 

вивчається впродовж 2-х семестрів, проводиться згідно навчального плану. 

4.3. Поточний контроль рівня знань, умінь та навичок студентів з обов’язкової 

дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів та закінчується підсумковим 

контролем у формі екзамену, в усіх семестрах вивчення дисципліни на всіх формах 

навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. 

4.4. В підсумковому оцінюванні обов’язкової дисципліни, яка вивчається 

впродовж 2-х семестрів, враховуються середній показник поточної успішності в 

кожному семестрі її вивчення і результати екзамену. 

4.5. Поточний контроль рівня знань, умінь та навичок студентів з обов’язкової 

дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів та закінчується підсумковим 

контролем у формі заліку, у всіх семестрах вивчення дисципліни на всіх формах 

навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. 

4.6. В підсумковому оцінюванні обов’язкової дисципліни, яка вивчається 

впродовж 2-х семестрів та закінчується заліком, враховуються середній показник 

поточної успішності в усіх семестрах її вивчення. 

4.7. Середній показник поточної успішності студентів з обов’язкової 

дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів, визначається шляхом ділення 

загальної кількості балів, яку набрав студент упродовж всього періоду навчання, на 

загальну кількість семестрів, відведених на вивчення дисципліни. 

4.8. На екзамен з обов’язкової дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х 

семестрів, виносяться ключові питання з усього курсу відповідної дисципліни. 

4.9. Семестрова поточна успішність рівня знань, умінь та навичок студентів з 

обов’язкової дисципліни, яка вивчається впродовж 2-х семестрів, на всіх формах 

навчання фіксується в журналі обліку навчальної роботи студентів академічної 

групи. 

4.10. Усі екзамени для дисциплін з вивчення іноземних мов проводяться в 

письмово-усній формі. 

 

Розділ V. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАПИСАННЯ ТА 

ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ), БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

(ПРОЕКТУ) 

 

5.1. Курсова робота (проект) — одна з форм самостійної роботи студента, 

метою якої є формування професійних умінь і навичок комплексного наукового 

вирішення окремої дослідницької задачі, що передбачає поглиблене вивчення 

наявних підходів (методів, прийомів тощо) та апробацію запропонованих студентом 
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рекомендацій щодо її розв’язання. 

Виконання курсової роботи (проекту) має дисциплінарний характер. 

5.2. Виконання дисциплінарної курсової роботи (проекту) передбачається 

навчальним планом відповідної спеціальності. Методичні рекомендації та вимоги 

щодо підготовки та захисту дисциплінарної курсової роботи (проекту) визначаються 

окремим документом. Оцінювання дисциплінарної курсової роботи (проекту) 

здійснюється за шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів включно з подальшим 

переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за 

системою ЄКТС. Результат оцінювання дисциплінарної курсової роботи (проекту) 

виставляється у відповідну відомість обліку успішності. 

5.3. Випускна кваліфікаційна робота (проект) бакалавра (бакалаврська 

дипломна робота/проект) є складовою атестації, підсумковою індивідуальною 

письмовою науково-дослідною роботою, яка дає змогу отримати комплексне 

уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, 

здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. 

У випускній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати 

знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, 

здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки. 

5.4. Складові та діапазони оцінювання випускних кваліфікаційних робіт 

(бакалаврської дипломної роботи/проекту) є такими: 

 

Складові та діапазони оцінювання випускних кваліфікаційних робіт 

(бакалаврської дипломної роботи/проекту), балів 

Складові оцінювання Діапазон оцінювання, балів 

1. Змістова частина дослідження 0-70 

2. Рівень захисту результатів дослідження 0-30 

 

5.5. Структуру змістової частини бакалаврської дипломної роботи (проекту), 

елементи захисту результатів дослідження, що підлягають оцінюванню, критерії 

оцінювання тощо визначає відповідна проектна група при гаранті освітньої 

програми підготовки бакалавра з урахуванням обмежень, встановлених цим 

Положенням, у відповідних методичних рекомендаціях, які затверджуються 

зав.кафедрою по спеціальності. 

5.6. Оцінка студента за змістову частину випускної кваліфікаційної роботи 

(бакалаврської роботи/проекту) формується науковим керівником від коледжу та 

зовнішнім рецензентом (у форматі якісної характеристики без балової оцінки), а 

рівень захисту результатів дослідження оцінюється екзаменаційною комісією з 

атестації, до складу якої входять викладачі дисциплін професійної підготовки. 

5.7. Рішення щодо загального оцінювання бакалаврської роботи (проекту) 

приймається більшістю голосів членів комісії. 

5.8. Загальна оцінка за випускну кваліфікаційну роботу (бакалаврську 

роботу/проект) визначається як сума обох складових оцінювання (див.п.5.4. цього 

Положення) і фіксується у відповідній відомості обліку успішності (протоколі 

засідання відповідної комісії). 

5.9. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра не допускаються до захисту за 
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таких підстав: 

- попередня оцінка наукового керівника (керівника практики від коледжу) 

змістової частини дослідження складає менше 40 балів; 

- інші підстави, визначені відповідною кафедрою. 

5.10. Повторний захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з метою 

підвищення позитивної оцінки не дозволяється. 

 

Розділ VІ. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ Й ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

6.1. Практична підготовка включає проходження виробничої  та/або 

переддипломної практики. 

6.2. Програма проходження практики та тренінгів зазначаються у відповідних 

методичних рекомендаціях, які розробляються проектною групою при гаранті 

освітньої програми підготовки бакалавра та затверджуються у встановленому в 

коледжі порядку з урахуванням специфіки та особливостей освітньої програми 

підготовки фахівців. 

6.3. Оцінювання результатів набуття навичок та практичних умінь під час 

проходження виробничої практики відбувається за 100-бальною шкалою у вигляді 

заліку. 

6.4. Оцінка результатів проходження практики складається з: 

1) якісної оцінки керівником від бази практики набутих на продемонстрованих 

практикантом професійних навичок та умінь (у формі письмового відгуку без 

балової оцінки); 

2) оцінки керівником від коледжу результатів виконання програми практики (у 

формі письмового відгуку із обов’язковою баловою оцінкою); 

3) оцінки презентації студентом результатів проходження практики (у формі 

рішення комісії із захисту результатів проходження практики із обов’язковою 

баловою оцінкою). 

6.5. Оцінка результатів проходження практики у балах і за 4-баль- ною шкалою 

зазначається у відомості за підписами керівника практики від кафедри і членів 

комісії, створеної для проведення захисту практики. 

Загальна оцінка звіту з практики фіксується у відповідній відомості обліку 

успішності (протоколі засідання відповідної комісії). 

 

Розділ VII. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ 

 

7.1. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів передбачає підсумковий контроль 

за результатами навчання на освітньому ступені бакалавр щодо їх відповідності 

вимогам стандартів вищої освіти та проводиться у формі екзаменів з обов’язкових 

дисциплін професійної підготовки в обсязі чинних робочих навчальних програм. 

7.2. Оцінювання результатів кваліфікаційних екзаменів з дисциплін 

здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому 

системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим 

контролем у формі екзамену (розділ III цього Положення) за 100-бальною шкалою. 
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Такі екзамени складаються за білетами, що містять 3 екзаменаційних 

завдань (вимоги до оцінювання екзаменаційних завдань передбачені п. 3.6. даного 

Положення). 

7.3. Оцінювання результатів комплексних кваліфікаційних екзаменів 

здійснюється за 100-бальною шкалою за білетами, які містять 5 екзаменаційних 

завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-20 балів. 

 

7.4. Оцінювання кваліфікаційних екзаменів здійснює екзаменаційна комісія з 

атестації, до складу якої входять викладачі дисциплін професійної підготовки. 

7.5. Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену з метою 

підвищення позитивної оцінки не дозволяється. 

7.6. Якщо студент упродовж трьох років по завершенні теоретичного курсу 

навчання допущений до складання кваліфікаційних екзаменів, такі екзамени 

складаються за білетами, що містять 5 екзаменаційних завдань (вимоги до 

оцінювання екзаменаційних завдань передбачені в діапазоні 0-20 балів.)  

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи  Г.П.Кулаєць 

 

 

 

Узгоджено: 

Юрист: 

 

  І.П.Бучковський  

Кількість балів за 20 баловою 

шкалою 

Рівень повноти й коректності відповіді 

20 відмінний 

18 добрий 

15 задовільний 

12 не достатній 

10 мінімальний 

0 незадовільний 

Кількість балів за 20 баловою 

шкалою 

Рівень повноти й коректності відповіді 

20 відмінний 

18 добрий 

15 задовільний 

12 не достатній 

10 мінімальний 

0 незадовільний 
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