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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1. Символами  навчального закладу Івано-Франківського коледжу  ЛНАУ є  

Герб коледжу  та Прапор коледжу. 

    Метою використання символів  у виховному процесі є: 

 - формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати 

її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку 

своєї родини, народу; 

 виховання почуття патріотизму, національної свідомості, належності до 

рідної землі та свого народу, політичної та правової культури, гордості за 

свій  до навчальний заклад, що має славну історію та традиції. 

 Прапор коледжу є офіційним символом, що відображає індивідуальність 

освітньої установи. 



     Це прямокутне полотнище із співвідношенням ширини до довжини 2:3 

зеленого кольору, що характеризує аграрний напрямок навчального закладу, 

символ життя та спокою із зображенням на ньому герба коледжу, вишитого 

бісером 

     У центрі герба розташована розкрита книга – символ мудрості, джерела 

знань. Над книгою – золотий тризуб, малий герб України. Книгу освітлює 

сонце з широким промінням, що символізує життя і добро. 

    Зверху і знизу – золоте колосся пшениці, що символізує багатство та 

єдність людей 

     Калина – це символ життя, крові, вогню, український символ єднання 

народу. 

      Золоте колосся пшениці, переплетене з кетягами калини на гербі, коледжу 

є символом того, що набуття знань проходить на тлі патріотичного 

виховання студентів. 

     Синьо-жовті стрічки – це колір Державного прапора України. Всередині – 

кільце з назвою «Івано-Франківський коледж ЛНАУ» 

       Герб прикрашають квіти, які є українськими оберегами. 

     

  2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

1.   Символіка коледжу в обов'язковому порядку застосовується при 

проведенні урочистих державних, національних, регіональних, 

коледжівських свят. 

 2.  Прапор коледжу при вивішуванні, розміщенні серед інших прапорів має 

займати друге місце після державного прапора. 

 3.   У процесіях коледжівський прапор треба нести попереду, ліворуч від 

державного прапора. 



 4.   Внесення і винос прапора повинні відбуватися за певними правилами. 

Якщо прапор вносять на древку, його несе прапороносець у супроводі двох 

асистентів. У разі внесення полотнища, його несуть чотири прапороносці 

широкою стороною вперед, тримаючи за кути так, щоб верхня частина була 

злегка піднята. Чіткість, злагодженість, краса цієї церемонії мають справляти 

глибокий емоційний вплив на виховання молоді. Внесення і винос прапора 

коледжу відбувається під звуки козацького маршу. 

 5. Герб, прапор коледжу встановлюються на місці постійного зберігання 

(вестибюль першого поверху, конференц-зал , кабінет директора). 

6. Використання коледжівською символіки без офіційного дозволу 

адміністрації навчального закладу не допускається. 

   

 


