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Освітній процес у 2018 році здійснювався в Івано-Франківському коледжі 

ЛНАУ відповідно до Конституції  України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному 

становленню та розвиток молоді в Україні», Національної доктрини розвитку 

освіти України в XXI столітті та інших законодавчих актів, виданих Верховною 

Радою України, та нормативно-правових документів Міністерства освіти і 

науки України, Державних стандартів вищої освіти, Статуту Івано-

Франківського коледжу ЛНАУ. Протягом 2018 року успішно виконаний 

комплекс навчально-методичних, навчально-виробничих та організаційних 

заходів. 

 Я як керівник закладу вищої освіти, виконуючи умови контракту, разом з 

колективом постійно турбуюся про підвищення якості підготовки спеціалістів 

за рахунок більш повного використання та підвищення фахового рівня, 

потенціалу коледжу, ефективної організації та контролю освітнього процесу 

шляхом упровадження новітніх педагогічних технологій. Продовжую курс на 

постійний розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази. Моя тісна 

співпраця, як керівника навчального закладу, з профкомом, з студентською 

радою та з усіма членами трудового колективу спрямована на максимальне 

врахування думок і пропозицій, на злагоджену працю колективу та навчання 

студентської молоді, на прийняття правильних рішень при розгляді 

найгостріших проблем коледжу. Постійну увагу приділяю здоровому способу 

життя та попередженню правопорушень серед студентів. У виховній роботі 

направляю зусилля колективу на виховання майбутніх фахівців з активною 

життєвою позицією, спроможних працювати в непростих умовах.  

 Основними напрямами діяльності коледжу щодо проведення навчально-

виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовки 

спеціалістів  відповідного рівня кваліфікації, виконання державних та галузевих 

освітянських стандартів є: 

 



в освітній діяльності: 

 підготовка згідно з ліцензованим обсягом висококваліфікованих 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та  

«бакалавр»; 

 організація та проведення навчально-виховного процесу відповідно до 

вимог Державних стандартів освіти; 

 створення оптимальних умов для набуття студентами знань у певній 

галузі, підготовка їх до професійної діяльності, забезпечення 

адекватності підготовки фахівців до розв’язання проблем аграрного 

сектору на сучасному етапі; 

 розроблення освітньо-професійних, навчальних, науково-методичних 

планів і програм; 

 створення та видання у повному обсязі комплексу методичного 

забезпечення навчального процесу; 

 розроблення та впровадження у навчальний процес нових ефективних 

систем і технологій, спрямованих на профілізацію та 

фундаменталізацію навчання; 

 розроблення та впровадження у навчальний процес нових 

інноваційних та інформаційних технологій навчання; 

 підготовка матеріалів для проведення ліцензування, атестації та 

акредитації спеціальностей; 

 індивідуальна робота з кожним студентом упродовж періоду навчання 

та залучення їх до науково-дослідної роботи; 

 сприяння працевлаштуванню випускників коледжу; 

 налагодження і підтримання зв’язків з випускниками; 

 розроблення та впровадження у навчальний процес методик і систем 

тестування контролю якості навчання; 

 

 

 



у виховній діяльності: 

 здійснення комплексу заходів, спрямованих на громадянське 

виховання студентів коледжу в умовах розвитку української 

державності відповідно до вимог Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді; 

 сприяння духовному та культурно-освітньому зростанню молоді, 

виховання у неї світоглядних позицій, оволодіння здобутками 

вітчизняної та світової культури; 

 зміцнення зв'язків з молодіжними та громадськими організаціями, 

установами культури, проведення спільних виховних заходів; 

 створення умов для розвитку різноманітних форм студентського 

самоврядування; 

 забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу; сприяння соціальній адаптації дітей-інвалідів, сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей; 

 формування національної свідомості, реалізація завдань патріотичного 

виховання; 

 прищеплення демократичного світогляду, дотримання громадянських 

прав і свобод, формування в студентів потреби й уміння жити в 

громадянському суспільстві; 

 розвиток у студентів потреби в гармонійному співіснуванні з 

природою, у раціональному використанні та відтворенні її багатств, у 

активній діяльності щодо збереження природних цінностей; 

 зміцнення здоров’я молодої людини, виховання вольових та 

моральних якостей, стимулювання у молоді прагнення до здорового 

способу життя; 

 формування естетичного ставлення до дійсності, розвиток художніх 

здібностей особистості і потреби облаштовувати оточуюче середовище 

за законами краси. 

 



у науковій, методичній і міжнародній діяльності: 

 організація та участь у проведенні Всеукраїнських, міжнародних, 

обласних, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, 

нарад; 

 організація науково-дослідної роботи студентів, організація роботи 

студентських наукових гуртків; 

 розроблення й видання узгоджених за змістом та адаптованих до 

навчальних програм монографій, конспектів лекцій, посібників, 

підручників та інших методичних матеріалів, спрямованих на 

підвищення ефективності оволодіння студентами фундаментальними 

та фаховими дисциплінами; 

 залучення  вчених і науковців регіону та України до навчального 

процесу; 

 забезпечення ефективного керівництва та контролю за написанням 

курсових і дипломних робіт; 

 поглиблення міжнародного співробітництва; 

 організація студентських олімпіад і конкурсів, забезпечення участі 

студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських науково-

дослідних робіт та фахових конкурсах. 

Коледж має чотири відділення: економічне, технологічне, юридичне, заочне. 

Станом на 01.10.2018 р. контингент студентів коледжу становив 1099 осіб, у 

тому числі денної форми навчання – 686 осіб, заочної – 413 осіб. З них – 150 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра та 949 – освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста. 

Освітній процес у коледжі забезпечує висококваліфікований науково-

педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої 

категорії, серед яких кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі, 

відмінники освіти України. Всього у навчальному закладі працює 95 

викладачів, з них 82 штатних. Серед науково-педагогічних працівників 19 осіб 

мають науковий ступінь кандидата наук, 2 доктори наук, професори, 4 з них 



мають вчене звання доцента. Викладачів вищої та першої категорії – 52, з них 7 

мають звання «старший викладач», 2 – «викладач-методист», 2 – «Відмінник 

освіти України», 1 – «Заслужений працівник освіти України», 1 – «Заслужений 

працівник сільського господарства України», 1 – «Заслужений юрист України».    

Педагогічний колектив коледжу постійно працює у творчому пошуку, 

направленому на удосконалення навчального процесу. У навчальний процес 

міцно ввійшли персональні комп’ютери, які використовуються як при 

проведенні теоретичних занять так і всіх видів практик. Велику увагу в коледжі 

приділено організації самостійної роботи студентів з підручниками та 

електронними посібниками. З усіх дисциплін створені навчально-методичні 

комплекси, впроваджуються в практику інноваційні педагогічні та 

інформаційні технології, кращі досягнення передового педагогічного досвіду. 

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до 

освітньо-професійної програми, навчального плану, графіку освітнього процесу 

й розкладу занять. 

Викладачі коледжу згідно з графіками проводять відкриті заняття, 

здійснюють взаємні відвідування занять, обговорення робочих програм, планів 

семінарських і практичних занять. На засіданнях педагогічної ради, навчально-

методичної ради, циклових комісій розглядаються різнопланові питання 

навчально-методичної та виховної роботи, заслуховуються звіти викладачів про 

виконання індивідуальних планів роботи, узагальнюється та поширюється 

кращий педагогічний досвід, обговорюються шляхи реалізації методичної 

проблеми, над якою працюють викладачі коледжу, заслуховуються звіти з 

питань практичного навчання, роботи відділень (денних і заочного), бібліотеки, 

проблем фізичного виховання студентів, національно-патріотичного виховання 

тощо. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для 

кожної дисципліни у вигляді пакету, до якого входять: навчальні програми з 

усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, програми всіх видів 

практик, що передбачені навчальними планами, достатній фонд підручників і 

навчальних посібників, інструктивно-методичні матеріали до семінарських та 



практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, 

контрольні завдання до семінарських і практичних робіт, комплексні 

контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу, методичні матеріали для студентів із питань самостійного 

опрацювання фахової літератури.  

Забезпеченість навчальних дисциплін методичними матеріалами 

становить 100% (тести, контрольні роботи та завдання), що дозволяє 

здійснювати ефективний і поетапний контроль якості знань студентів.  

Самостійна робота студентів передбачає різноманітні її види, зокрема 

самостійну підготовку під безпосереднім керівництвом викладача; самостійну 

роботу окремого студента або всієї академічної групи над загальним завданням 

без впливу викладача; введення системи відпрацювання пропущених студентом 

тем і занять тощо. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів 

відповідними методичними матеріалами з використанням інформаційних 

технологій з професійної та практичної підготовки становить 100%. 

Процес формування фахівців передбачає глибоке вивчення теорії та 

практики, оволодіння студентами необхідними професійними компетенціями, 

інноваційними технологіями та практичними вміннями. 

Практична підготовка організовується і проводиться відповідно до вимог 

навчальних планів і програм, нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України. Проходження практики здійснюється за індивідуальними 

планами, що передбачені програми проходження переддипломних практик за 

освітньо-професійними програмами відповідно до змісту майбутньої 

професійної діяльності. Після завершення практичної підготовки студенти 

готують звіти та захищають їх у встановленому порядку. 

Організація практичної підготовки студентів коледжу регламентується 

“Положенням про проведення практик студентів вищих навчальних закладів 

України”. Терміни проведення навчальних та виробничих практик визначені 

навчальними планами. При визначенні місць проходження виробничої та 

переддипломної практик враховуються перспективи майбутнього 

працевлаштування студентів.  



Практика студентів юридичного відділення проводиться в органах юстиції, 

судах, органах РАЦСу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів державної влади і 

місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, 

організацій всіх форм власності. Студенти економічного відділення проходять 

практику в фінансових установах різних форм власності, банках, в обласних та 

районних податкових інспекціях, державному казначействі України, а також на 

інших підприємствах по місцю майбутньої роботи молодого спеціаліста. 

 Виробнича практика студентів технологічного відділення відділення 

проводиться в передових сільськогосподарських підприємствах і агрофірмах, 

на переробних підприємствах області, в державних екологічних інспекціях, 

держуправліннях охорони навколишнього природного середовища, лісгоспах, 

лісництвах, зелених господарствах, природних заповідниках, ботанічних садах, 

національних природних парках. 

Крім основних спеціальностей всі студенти додатково отримують  одну 

або декілька робітничих професій, зокрема «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», «Секретар керівника(організації, 

підприємства, установи)», «Оператор комп’ютерного набору»,  «Оператор 

ветеринарного оброблення тварин», «Засолювач овочів», «Водій 

автотранспортних засобів категорії В», «Озеленювач». 

Для проходження практик з робітничих професій створено комп’ютерні 

класи з наявною комп’ютерною технікою, цех переробки сільськогосподарської 

продукції, зооветлабораторію, в окремих приміщеннях розміщено лабораторії 

“Трактори”, “Сільськогосподарські машини”, “Автомобілі”, “Механізації та 

автоматизації робіт”. Також використовуються  навчально-виробничі 

майстерні, тваринницьке приміщення та колекційно-дослідне поле коледжу, 

машинно-тракторний парк. 

Акредитовано та розпочато підготовку водіїв транспортних засобів 

категорії «В» загальним обсягом 63 особи. 

Студенти коледжу проходять сільськогосподарську практику в Німеччині, 

Польщі, Данії, Чехії. З представниками закордонних фірм  і дирекцією коледжу 

укладено договори про проходження практик. В квітні-жовтні 2018 року 



студенти та викладачі коледжу взяли участь в спільному проекті з 

некомерційним об’єднанням АграрКонтакте у місті Штутгард (Німеччина). 

Обговорено умови та підписано угоду про співпрацю з вищим навчальним 

закладом у м. Кельце (Польща) та аграрною школою у м. Новосельце (Польща). 

У даний час ми працюємо над спільним проектом з аграрною школою у м. 

Новосельце «Аромати, зачаровані в історії». 

Коледж має необхідне матеріально-технічне забезпечення у відповідності 

до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.  

Матеріально-технічну базу коледжу становлять власні навчальні корпуси, 

лабораторії, комп'ютерні класи, оснащені ПК останніх модифікацій, бібліотека, 

актова зала, спортивна зала, гуртожиток та інші об’єкти соціальної 

інфраструктури. Загальна площа навчальних корпусів складає 8524,5 кв.м.; в 

тому числі навчальна площа – 3603 кв.м. Враховуючи, що приведений 

контингент студентів станом на 01.10.2018 року становив 768 осіб (686 

студентів денної форми і 413 студентів заочної), на одного студента припадає 

загальної площі – 11,1 кв.м., навчальної площі – 4,7 кв.м.. 

Згідно з навчальними планами у коледжі обладнано 36 навчальних 

кабінетів, 36 лабораторій, створено виробничо-господарську базу. Всі навчальні 

кабінети і лабораторії оснащені необхідними основними засобами, а саме: 

меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням для навчання 

тощо. 

 Навчальний процес в достатній мірі забезпечений і обчислювальною 

технікою. У коледжі для забезпечення навчального процесу оснащено 3 

комп'ютерних навчальних лабораторії, редакційно-видавничий центр, 

навчально-методичний кабінет, конференц-зала. Всього у навчальному процесі 

використовується 59 персональних комп’ютерів. На 100 студентів приведеного 

контингенту по коледжу припадає 7,7 комп’ютерів. 

Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні всіх 

лекційних занять згідно з навчальним планом у навчальних аудиторіях 

використовується мультимедійне обладнання. З 36 аудиторій на даний час 11 

аудиторій мають мультимедійне обладнання. Таким чином, показник 



забезпечення мультимедійним обладнанням для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) складає 

30%. 

Постачання Інтернету відбувається інтернетпровайдером «UTeam» через 

оптичну магістраль на швидкості 100 Мбіт/сек. Доступ робочих станцій 

(комп’ютерів) до мережі Інтернет організований за допомогою 100 Мбіт/сек 

локальної мережі. 

У навчальних корпусах, в бібліотеці, в актовій залі, на території коледжу, в 

їдальні та гуртожитку забезпечено доступ до мережі Інтернет на основі 

бездротових технологій Wi-Fi (всього 10 точок доступу). 

Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка фахівців, 

відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам, вимогам правил 

пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці та знаходяться в 

належному санітарно-технічному стані, який забезпечується щорічними 

профілактичними ремонтами і дотриманням вимог експлуатації. 

Для утримання будівель у належному стані адміністрація коледжу 

постійно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси. Щорічно навчальні 

кабінети і лабораторії поповнюються новим обладнанням, приладами, 

довідковою літературою. 

Інформація про  забезпечення приміщеннями навчального призначення та 

іншими приміщеннями наведена в таблиці. 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 

 

№ з/п Найменування приміщення  Площа приміщень, кв. метрів 

усього у тому числі 

власних орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

3603 3603   



1.1 Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

3196 3196   

1.2 Комп’ютерні лабораторії 170,6 170,6   

1.3 Спортивні зали 236,4 236,4   

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

142,8 142,8   

3. Службові приміщення 404,9 404,9   

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

90,7 

50,7 

90,7 

50,7 

  

5. Гуртожитки 791 791   

6. Їдальні, буфети 359,9 359,9   

7. Профілакторії, бази відпочинку - -   

8. Медичні пункти 49,3 49,3   

9 Інші 3003,8 3003,8   

 

Спортивна база коледжу включає: спортивний зал загальною площею 

236,4 м.кв. навчального корпусу, спортивні майданчики з баскетбольною і 

волейбольними площадками, нестандартне спортивне обладнання і знаряддя 

(драбини, тенісний стіл та ін.). Це в повній мірі забезпечує потреби у фізичному 

вихованні та проведенні дозвілля студентів та працівників. 

На балансі коледжу знаходиться гуртожиток, житлова площа якого 

становить 791 кв. м.. У гуртожитку є читальний зал, душові, сауна, побутові 

кімнати, медичний пункт, українська світлиця, музей  культури і побуту 

Прикарпаття, тренажерний зал. На сьогоднішній день забезпеченість студентів 

гуртожитком складає 100% від потреби. Площа проживання на одного студента 

становить 5,2 кв.м.. 

У центральному корпусі працює їдальня на 200 посадкових місць, буфет 

на 30 місць.  



Актова зала коледжу на 200 посадкових місць дає можливість проводити 

культурно-масові заходи, забезпечує активну участь студентів у художній 

самодіяльності та загальноколеджівських заходах. 

Для проведення практики використовується колекційно-дослідне поле 

площею 10 га. 

З метою залучення студентів до наукової роботи у коледжі розроблено 

Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів, Положення 

про предметні гуртки, тематику пошукових та науково-дослідних робіт, зразки 

їх оформлення. Створена ініціативна наукова робоча група з метою 

інтенсифікації науково-пошукової роботи та міжнародних зв’язків. 

В умовах колекційно-дослідного поля проводяться досліди з вивчення 

інтенсивних технологій вирощування с/г культур, розробляються технологічні 

карти. 

Студенти випускних груп захищають проекти, дипломні роботи, 

аналізують виробничо-господарську діяльність підприємств, розробляють 

пропозиції щодо її покращення. 

Науково-дослідна робота студентів базується на роботі гуртків, клубів, 

секцій. У коледжі працюють: 

а) предметні гуртки: 

- математичний  - «Вектор» ; 

- історичний; 

- іноземної мови; 

- виразного читання «Живе слово»; 

- драматичний; 

б) організаційно-пошукові: 

- студентське самоврядування - «Лідер»; 

- вивчення побуту «Прикарпаття»; 

в) художньої творчості: 

- народний театр пісні «Мелос»; 

- вокальні (чоловічий і жіночий); 

- танцювальний; 



г) клуби професійного спрямування: 

- «Сільський господар»; 

- «Дизайнер»; 

- «Менеджер»; 

- «Еколог»; 

- «Технолог» 

  д) клуби інтелектуального спрямування: 

- «Еврика»; 

- юридична консультація «Віртус» 

Студенти коледжу беруть активну участь у конференціях, семінарах, 

олімпіадах, конкурсах, де щороку посідають призові місця. 

Бібліотека Івано-Франківського коледжу ЛНАУ – важливий структурний 

підрозділ, де сконцентровані джерела інформації. Головне завдання бібліотеки: 

сприяти особистісноорієнтованій освіті, дати користувачам високоякісну 

новітню інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних 

джерел, формувати знання в сфері інформаційної культури майбутніх фахівців. 

Бібліотека коледжу комп’ютеризована, з читальною залою на 90 місць, 

розташована в приміщенні навчального корпусу на першому поверсі. 

Обслуговування читачів здійснюється на абонементі. У ході експертного 

аналізу встановлено, що бібліотечний фонд нараховує 29197 примірників 

літератури та 122 диски електронних підручників, навчальних посібників, 

конспектів лекцій. З усіх дисциплін навчального плану у бібліотеці 

зберігається методичне забезпечення викладачів в електронній формі: 

конспекти лекцій, електронні підручники, методичні вказівки до виконання 

практичних робіт. 

Сьогодні в діяльності бібліотеки на перший план виходить забезпечення 

необмеженого, вільного доступу до національних і світових інформаційних 

ресурсів. Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває 

вільний доступ до мережі Інтернет. Для відвідувачів читального залу надано 

доступ до мережі Інтернет за допомогою бездротових технологій WiFi. 



Встановлено файловий сервер для зберігання та надання доступу до 

електронних навчальних матеріалів, розроблених викладачами коледжу. 

Коледж  має офіційний веб-сайт  http://ifagrarncol.at.ua/, на якому 

розміщена інформація: про структуру коледжу, ліцензія, сертифікати про 

акредитацію, про спеціальності, кадрове забезпечення, матеріально-технічну 

базу, положення щодо організації освітньої діяльності, перелік дисциплін за 

спеціальностями, навчально-методичні матеріали з дисциплін  на допомогу 

студентам, правила прийому, контактна інформація та ін. 

Для забезпечення якості освітньої діяльності розроблено, затверджено та 

впроваджується система забезпечення якості вищої освіти. Система 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності розроблена в 2016 році і 

оновлена в 2018 році (затверджено Педагогічною радою коледжу 31.01.2018 

року) та  розміщена на сайті коледжу за адресою http://ifagrarncol.at.ua 

/Pologennia/vnutrishnja_sistema_zabezpechennja.pdf. Вона враховує вимоги 

Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII  і  Закону 

України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145- VIIІ та ґрунтується на 

принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із 

забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи 

управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2009.  

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних, 

науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті коледжу; 

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 



– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

– забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників коледжу і здобувачів 

вищої освіти; 

– інших процедур і заходів. 

 У коледжі  щороку ДУ НМЦ   «Агроосвіта» проводиться 

незалежний замір знань студентів спеціальностей «Агрономія», «Харчові 

технології», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», 

«Геодезія та землеустрій». 

 У 2018 н. р. за  ОКР «бакалавр» ліцензовано шість спеціальностей, а 

саме:  208 «Агроінженерія», 206 «Садово-паркове господарство», 201 

«Агрономія»,  073 «Менеджмент», 081 «Право», 072 «Фінанси,банківська 

справа та страхування» . 

 У 2018-2019 н.р. акредитовано три спеціальності за  ОКР 

«молодший спеціаліст»: 181 Харчові технології, 206 Садово-паркове 

господарство,  073 Менеджмент. та ліцензовано робітничі професії, водій 

автотранспортних засобів категорії «В». 

 Коледж визначений базовим з розробки тестових завдань для 

незалежного заміру знань зі спеціальності 201 «Агрономія». 

 Викладачі коледжу  входять у склад методичного об’єднання ДУ 

НМЦ «Агроосвіта»  зі спеціальності 201 «Агрономія», є членами експертних 

комісій з акредитації спеціальностей 201 «Агрономія», 181 «Харчові 

технології», 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси,банківська справа та 

страхування». 

Стан науково-дослідної роботи   



у Івано-Франківському коледжі ЛНАУ 

№ 

п/п 
Показники 

роки 

2017-2018 

1 Загальна чисельність викладачів 82 

2 Чисельність кандидатів наук, осіб * 19 

3 
Чисельність кандидатів наук, що є 

штатними працівниками * 
10 

4 Чисельність докторів наук 2 

5 
Чисельність викладачів, які 

займаються науковою роботою, осіб 
74 

6 
Відсоток викладачів, які займаються 

науковою роботою, % 
83,2 

7 
Кількість студентських наукових 

гуртків * 
7 

8 

Чисельність студентів денної форми 

навчання, що є членами наукових 

гуртків 

412 

9 

Відсоток студентів денної форми 

навчання, що є членами наукових 

гуртків 

60 

10 
Кількість опублікованих викладачами 

наукових статей, тез, доповідей 
36 

11 
Кількість конференцій в яких брали 

участь викладачі * 
15 

 

12 

Чисельність студентів, що брали 

участь в предметних олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, конкурсах 

професійної майстерності ** 

 

в т. ч. в межах навч. закладу 131 

Львівського НАУ 7 

на районному рівні 42 

на обласному рівні 9 



 

 

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у проведенні 

наукових конференцій, зльотів іменних стипендіатів «Лідери АПК ХХІ 

століття», активні учасники міжвузівських та міжнародних конференцій. 

Традиційними стали проведення тижнів циклових комісій та тижні дисциплін.  

Хочу відзначити, що за останній період нам вдалося активізувати роботу 

серед студентів, залучивши їх до активного наукового пошуку, до розробки 

науково-пошукових проектів. Щорічно ми проводимо 2-3 науково-практичні 

конференції, семінари, «круглі столи», на які запрошуємо науковців ЛНАУ, 

інших навчальних закладів, керівників області, голів сільських і селищних рад, 

голів об’єднаних територіальних громад, виробників. На базі коледжу у 2018 

році пройшов двохденний Всеукраїнський семінар заступників директорів з 

виховної роботи з морально-правового виховання, в якому взяли участь 

працівники служби захисту дітей, обласного інституту післядипломної освіти 

та науковці-психологи. Традиційно щороку, напередодні Дня захисту дітей, у 

коледжі проводимо зустріч-конференцію із представниками міської та обласної 

влади, народними депутатами України, на якій у довірливій обстановці 

студенти можуть задавати запитання, пропозиції, вирішувати злободенні 

проблеми. На базі навчального закладу 02.10 2018 року пройшла Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Землеробство – продовольча, економічна та 

на Всеукраїнському рівні 1 

 

13 

Чисельність студентів-призерів  

предметних олімпіад, конкурсів 

наукових робіт, конкурсів професійної 

майстерності ** 

 

в т. ч. в межах навч. закладу 39 

Львівського НАУ 3 

на районному рівні 6 

на обласному рівні 3 

на Всеукраїнському рівні  - 

14 
Кількість виставок, в яких коледж 

брав участь* 
8 



екологічна безпека України, в якій взяли участь провідні науковці України, 

ЛНАУ, області, аграрії, керівники промислових підприємств. Практична 

частина конференції пройшла на базі приватного підприємства «Перспектив» 

(м. Городенка).  

Студенти та викладачі економічного відділення провели зустріч з 

представниками світового банку.  

 Вже 10 років на базі юридичного відділення працює студентська 

юридична консультація «Віртус», де студенти надають безкоштовні юридичні 

консультації жителям міста. 

Створенню позитивного ділового іміджу сприяють також публікації у 

періодичних та презентаційних виданнях.  

Вагомих успіхів досягли і наші студенти, беручи участь в обласних, 

Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. 

 

 

 

№ 

п/п 
Назва конкурсу та олімпіад 

Роки 

2017-2018 

1. Регіональний конкурс «Студент року» 3 місце 

2. Міжнародний конкурс ім. П.Яцика 4  місце 

3. 
Всеукраїнський конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка 
6 місце  

4. Обласний конкурс «Я маю право» 1 місце 

5. 

Обласні олімпіади: 

 з хімії; 

 з фізики; 

 з історії України; 

 з української мови; 

 з математики; 

 з інформатики і комп’ютерної 

техніки. 

 

3 

- 

3 

2 

4 

- 

 



Колектив коледжу є активним учасником обласної виставки технічної 

творчості і декоративно-ужиткового мистецтва серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, виставки експонатів у лабораторії педагогічного досвіду і 

творчості молоді НМЦ в Немішаєво, обласної сільськогосподарської виставки, 

виставки «Освіта і наука України». 

Студенти коледжу – активні учасники обласних, регіональних, 

Всеукраїнських спортивних змагань, де займають призові місця. Наші студенти 

чемпіони світу ,Європи, майстри спорту: 

чемпіон світу – Фабуляк Вікторія (11-Ф група),  

чемпіони Європи – Слівінська Мар’яна (1-Ю група), Маринчук Ярослава 

(21-Ф група), Яремина Оксана (11-Ф група), Маслій Надія (11-Ф група). 

Чемпіони України  – Бучковський Андріан (21-Ю група), Шкромида 

Святослав (11-ГЗ група), Пригода Олександр (11-Ю група). 

Команда студентів та викладачів коледжу на Міжнародних змаганнях з 

волейболу серед навчальних закладів аграрного спрямування, які проходили в 

Польщі, зайняла ІІ місце. 

У 2010 році ми започаткували видання коледжівської газети «Вісник 

коледжу», яка виходить 1 раз у квартал, а також газет, які виходять на всіх 

відділеннях, а з 2016 року з ініціативи Ради студентського самоврядування 

щоквартально виходить газета «Аграрвардське життя». 

Виховна робота завжди була, є і буде важливою складовою навчально-

виховного процесу. Виховний процес у коледжі відбувається як через 

інформаційно-просвітницькі виховні години, так і через залучення студентів у 

гуртки художньої творчості, спортивні гуртки, органи студентського 

самоврядування. Саме через них розвивається художньо-естетична культура, 

формується громадянська свідомість, реалізуються творчі можливості студента. 

Адміністрація коледжу підтримує і фінансує усі заходи, які вже стали 

традиційними: це відзначення державних, релігійних дат, різноманітні 

конкурси, фестивалі, ярмарки, зустрічі з творчими особистостями, благодійні 

акції. На перше місце завжди ставимо духовне виховання молоді. 



Отці церкви Царя Христа проводять духовні реколекції у гуртожитку 

коледжу, а на великі релігійні свята біля каплички на території коледжу 

проводяться молебні. У 2018 році наш народний театр пісні «Мелос» був 

запрошений до участі у Різдвяній Розколяді у обласній філармонії. Наші 

студенти беруть активну участь у роботі академічного капеланства Львівського 

НАУ. 24 листопада актив студентської ради взяв участь у з’їзді молоді, який 

проводив центр капеланства у м. Львові. 

Гордістю  нашого коледжу є театр пісні «Melos», який у 2018 році 

підтвердив звання народного. Уже кілька років поспіль цей колектив посідає І 

місце у регіональних конкурсах колективів народної творчості, в обласному 

конкурсі «Бурштинове намисто».  

На особливому контролі адміністрації і спортивно-масова робота. 

Студенти коледжу – активні учасники обласних і регіональних спортивних 

змагань, де займають призові місця. 

Основні показники організації виховної роботи у 

Івано-Франківському коледжі Львівського НАУ 

Показники Значення 

Кількість художніх колективів 7 

Чисельність студентів, які беруть в них участь 293 

Кількість художніх конкурсів, в яких коледж брав участь  

в. т. ч. міських 18 

обласних 21 

регіональних 3 

всеукраїнських 4 

міжнародних 3 

Чисельність призерів та переможців конкурсів  91 

в. т. ч. міських 3 

обласних 43 

регіональних              33 

всеукраїнських - 

міжнародних - 



Кількість спортивних секцій 8 

Чисельність студентів, що беруть в них участь 240 

Кількість спортивних змагань, в яких коледж брав участь 16 

в. ч. міських 7 

обласних 8 

всеукраїнських 1 

міжнародних - 

Чисельність призерів та переможців спортивних змагань 95 

в. ч. міських 35 

обласних 41 

всеукраїнських 9 

міжнародних 5 

Всього проведених заходів (загальноколеджівських та в 

групах) 
51 

 

За високі здобутки у художній творчості та спортивно-масовій роботі 

адміністрація коледжу і профспілковий комітет відзначають переможців 

грошовими преміями, дипломами, грамотами. 

Варто зазначити, що в останні роки нам вдалося активізувати роботу 

студентського самоврядування, залучивши студентський актив до керівництва 

коледжем, до співпраці. У розпорядженні студентів – кімната студентського 

самоврядування, комп’ютер, прийнято рішення адміністрації про фінансування 

студради. 

І приємно відзначити, що наш студентський актив визнано кращим серед 

первинних студентських профспілкових організацій, на базі нашого коледжу у 

квітні 2019 року буде проведено обласне методичне об’єднання голів 

студентських профспілок. Студентський науково-пошуковий проект з 

національно-патріотичного виховання (керівник Міщанин М.В.) нагороджений 

Всеукраїнським дипломом студентських профспілок. 

Високу оцінку отримав студентський виховний проект «Від 

листопадового чину до соборності України»  (керівник Гурик О.Я.). 



Відповідно до Програми покращення санітарно-побутових умов у 

студентських гуртожитках «Гуртожиток – наш дім» у коледжі велика 

увага приділяється і покращенню житлово-побутових умов студентів та 

харчуванню 

Одним з основних напрямків роботи коледжу є формування контингенту 

студентів, що здійснюється під керівництвом приймальної комісії.  

З метою залучення до навчання в коледжі молоді педагогічним 

колективом проводиться значна профорієнтаційна робота серед шкіл Івано-

Франківської області. Щорічно директором коледжу видається наказ про 

проведення профорієнтаційної роботи, відповідно до якого створюються 

робочі групи, призначаються відповідальні за профорієнтаційну роботу в 

регіонах. 3 метою ефективного проведення профорієнтаційної роботи 

приймальною комісією розроблено і затверджено директором річний план 

роботи приймальної комісії.  

Коледж бере участь у обласній профорієнтаційній виставці навчальних 

закладів, організовує виїзні концертні програми в регіонах області, проводить 

Дні відкритих дверей, інші культурно-масові заходи з метою залучення до них 

учнів шкіл, проведення серед них профорієнтаційної роботи та пропаганди 

навчального закладу. Велика увага приділяється роботі з випускниками 

професійно-технічних закладів. 

Значна профорієнтаційна робота проводиться з батьками учнів 

випускних класів шкіл регіону, зокрема зустрічі в школах, індивідуальні 

бесіди. У навчальному закладі ведеться значна інформаційна та аналітична 

робота із демографічної ситуації в регіоні, наповнюваності класів учнями шкіл. 

Формування якісного складу студентів здійснюється через приймальну 

комісію, яка працює за річним планом, що затверджується головою 

приймальної комісії. Усі питання, пов'язані з прийомом вступників, 

організацією, проведенням вступних випробувань та їх зарахуванням 

вирішуються на засіданнях приймальної комісії і фіксуються в протоколах 

засідань. Організація прийому та зарахування на навчання проводиться згідно з 

порядком, що визначений Правилами прийому до коледжу, розроблених на 



основі Умов прийому на навчання затверджених Міністерством освіти і науки 

України. 

Незважаючи на вкрай складну демографічну ситуацію в державі, значний 

відтік вступників на навчання до країн ближнього зарубіжжя, в коледжі вдалось 

зберегти обсяги прийому студентів на фіксованому рівні. А в 2018 році, за 

рахунок ліцензованих спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, кількість 

вступників значно зросла. 

                     Рік 

 

Ступінь 

2015 2016 2017 2018 

Молодший 

спеціаліст 
292 323 317 271 

Бакалавр    150 

Всього 292 323 317 421 

 

Державне замовлення в коледжі виконується в повному обсязі, а конкурс 

на бюджетне місце становить 3,1. Позитивною стороною є збереження прийому 

на заочну форму навчання за всіма спеціальностями на всіх рівнях. Так, у 2018 

році таких студентів було прийнято 195. 

 Головним завданням  коледжу є забезпечення професійної, 

загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного 

зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із 

залученням їх безпосередньо до виробничого процесу. 

 На сьогодні ринок праці висуває нові вимоги, тому існує потреба в 

універсальних фахівцях. Підготовка таких конкурентоспроможних фахівців 

можлива при зміні традиційної системи навчання на більш перспективну 

дуальну. Саме шлях, коли в підготовці фахівців беруть участь і навчальний 

заклад, і підприємство, може стати тим поштовхом, що необхідний нашій освіті 

для підвищення її якості  і відповідності стандартам та запитам ринку праці. 

Дуальна освіта дає плюси одним та іншим: підприємства отримають 

кваліфіковані кадри, студенти – роботу. 



 Починаючи з  2016-2017  навчального року у коледжі  розпочато 

впровадження  елементів дуальної форми навчання на спеціальності 201 

«Агрономія». Дуальна  форма освіти передбачає поєднання навчання  у коледжі 

із  практикою на агропідприємствах. Тобто у підготовці молодих фахівців 

беруть участь одразу два заклади – коледж і агропідприємство. Навчальний 

процес організований так, що у навчальному закладі студент спочатку отримує 

базові теоретичні знання. Потім він іде практикуватися на агропідприємство, 

яке заздалегідь уклало з коледжем  угоду про співпрацю, і виконує там роботу, 

пов’язану з обраною спеціальністю. З коледжем уклали угоди : агрофірма ТОВ 

«Мрія фармінг Карпати»,  агрофірма «Оскар»,  агрофірма ТОВ «Штерн Агро» 

філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП»,  фермерське господарство  

«Носаль» та інші. Саме на таких  агропідприємствах студенти засвоюють 

теоретичні знання, ознайомлюються і вивчають нову сучасну техніку, новітні 

технології вирощування сільськогосподарських культур, набувають 

компетентності у відповідності до вимог роботодавців.        

 Важливе значення у формуванні практичних умінь і навичок молодших 

спеціалістів із усіх напрямів підготовки має колекційно-дослідне поле коледжу, 

яке забезпечує інтеграцію навчальної, дослідної та практичної діяльності з 

метою підготовки кваліфікованих фахівців аграрного напряму. На полі 

обладнані навчальний клас, кімната відпочинку, підсобні господарські 

приміщення, теплиця, метеорологічний майданчик та інші об’єкти згідно з 

Положенням про колекційно-дослідне поле.  

На колекційно-дослідному полі 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 практиці.  Всі 

роботи і дослідження проводяться на закладених ділянках відділів ботаніки та 

фізіології рослин, землеробства і ґрунтознавства, агрохімії, технології 



виробництва продукції рослинництва, селекції і насінництва, 

плодоовочівництва, кормо виробництва, захисту рослин.  

Колекційно-дослідне поле є також полігоном для проведення наукових 

дисертаційних досліджень викладачами технологічного відділення. Так, за 

останні п’ять років за результатами проведених наукових досліджень захищено 

три кандидатські дисертації. 

 Практичні заняття, що проводяться на колекційно-дослідному полі, дають 

майбутнім молодим спеціалістам чималий досвід та належні навички роботи, 

формують у них серйозність і відповідальність, що сприяє становленню їх як 

висококваліфікованих фахівців. 

 Багато уваги  приділяється в коледжі підвищенню вмотивованості 

студентів до отримання фахових знань і навичок. З цією метою, крім занять на 

виробництві, організовуються виїзні заняття – екскурсії на виставки, 

підприємства Івано-Франківської області, де студентів ознайомлюють з 

інноваційними технологіями виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції. 

 Починаючи з 2017 року коледж ЛНАУ бере участь  у спільних проектах з: 

 Науково-виробничою компанією Stoller (Хьюстон, США) з 

випробування інноваційних біостимуляторів і фітогормонів росту рослин. 

Для вирішення питань щодо підтримки гормонального балансу в рослині, 

оптимізації впливу мінералів на активність і функції регуляторів росту рослин, 

які допомагають рослині на кожній стадії її розвитку проведені досліди з: 

 1. Bioforge – для підвищення стійкості рослин до дії стресових факторів та 

контролю рівня етилену. Bioforge – це запатентована сполука N,N’ (диформіл 

сечовина), що має антиоксидантну природу й значно посилює ріст біль шості 

зернових культур, діючи на генному рівні.  

2. Stimulate Yield Enhancer – регулятор росту рослин для стимулювання 

розвитку. Він містить сигнальні молекули, що сприяють оптимальному 

функціонуванню рослин. Препарат застосовується для різних видів обробок 

протя- гом усього сезону, забезпечуючи високу врожайність та продуктивність 

рослин.  



3. Fast Start – для активних однорідних сходів та формування масивної 

кореневої системи на ранніх етапах розвитку. Препарат застосовується в якості 

передпосівної обробки насіння та посадкового матеріалу.  

4. X-Tra Power – для активного вегетативного росту й розвитку кореневої 

системи. Його застосування допомагає рослинам більш активно поглинати 

поживні речовини з ґрунту та сприяє встановленню гормонального балансу.  

5. X-Cyte – регулятор росту для покращення цвітіння й запилення в умовах 

високих температур. Препарат активізує гени, які регулюють транспортування 

цукрів, а також збільшує запасну здатність тканини для формування однорідної 

за розміром і формою товарної частини врожаю. 

 Світовим банком у проекті Аграрні розписки. 

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи 

Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. 

Мета проекту – покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та 

середніх сільгосптоваровиробників шляхом запровадження в Україні 

фінансового інструменту «аграрні розписки».  

Основні партнери Проекту: органи державної влади (Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, Міністерство юстиції України);  

приватний сектор(постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, зерно 

трейдери); міжнародні організації, наукові і навчальні заклади. 

У результаті роботи Проекту малі та середні сільськогосподарські 

товаровиробники отримають ефективний інструмент, що сприятиме залученню 

додаткових фінансових матеріально-технічних ресурсів за рахунок прозорості 

відносин з кредитором та здешевлення процедури оформлення у порівнянні з 

існуючими інструментами. 

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до “Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників ” затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 06.10.2010 року № 

930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року № 

1255/18550. 



Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і 

професійних стандартів, основна форма контролю їх діяльності,  управління 

розвитком професійної компетентності.  Для поширення передового досвіду в 

коледжі працівники, які атестуються, проводять відкриті заняття, майстер-

класи із використанням інноваційних та інформаційних технологій навчання, 

презентують власне порт-фоліо. 

 До проведення відкритих занять підбирається спеціальна методична 

література, брошури з сучасної методики викладання. Все це активізує 

вивчення кращого досвіду, сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки 

в практику.  

Крім того, науково-педагогічні працівники коледжу постійно 

удосконалюють свої професійні навики, зокрема 8 викладачів навчаються в 

аспірантурі без відриву від виробництва для здобуття наукового ступеня.  

Активно працює «Школа молодого викладача». Робота проводиться 

постійно разом з викладачами-наставниками. Раз в місяць проводяться заняття, 

на яких поряд з теоретичними  питаннями  даються психологічні поради 

практичним психологом,ділові ігри, круглі столи, тренінги тощо. 

В кінці навчального року відбуваються творчі звіти молодих викладачів і 

їх наставників 

Щорічне підведення підсумків роботи педагогічних, науково-педагогічних 

працівників  здійснюється за рейтинговою системою оцінювання на засіданнях 

циклових комісій, адміністративної, педагогічної рад.  

Рейтингова система оцінювання роботи викладацького складу є стимулом 

для підвищення якості їх роботи. 

В основу рейтингової системи оцінювання роботи викладачів та 

структурних підрозділів Івано-Франківському коледжі ЛНАУ покладені 

положення Закону України «Про вищу освіту», часові нормативи, визначені 

наказом Міністерства освіти і науки України, «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 



працівників вищих навчальних закладів», і щорічно поновлюваного 

«Положення про планування та облік  роботи  педагогічних працівників Івано-

Франківського коледжу ЛНАУ», згідно з якими основними видами робіт є: 

навчальна; наукова; науково-методична; навчально-науково-інноваційна робота 

та міжнародна діяльність; культурно-виховна. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Івано-Франківський 

коледж ЛНАУ забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, 

науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років із 

збереженням середньої заробітної плати як з відривом, так і без відриву від 

основної роботи. 

Адміністрація коледжу здійснює постійний контроль за підвищенням 

кваліфікації педагогічних кадрів. У коледжі складений план-графік курсів 

підвищення кваліфікації викладачів за різними формами на підставі планів, які 

корегуються, виходячи з вимог часу, виробничої та навчально-методичної 

необхідності та фінансових можливостей.  

Однією з важливих складових частин підвищення кваліфікації є 

підготовка методичних розробок, тематика їх рекомендована викладачами, 

методкабінетом, виходячи з основних методичних проблем, над якими 

працював колектив у минулому навчальному році. 

Проводиться певна робота в навчальному закладі щодо підвищення 

педагогічної майстерності викладачів.  

 Підвищення кваліфікації викладачі проходять в Львівському НАУ, Івано-

Франківському інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 

Навчально-науковому інституті післядипломної освіти. 

Для впровадження передового педагогічного досвіду, ознайомлення з 

методикою проведення занять та з метою надання методичної допомоги 

викладачам в рамках тижнів циклових комісій і не тільки проводяться  відкриті  

заняття, на яких варто відзначити їх практичну спрямованість та результативне 

впровадження технології розвиваючого навчання, проблемного навчання, 



технології розвитку критичного мислення, інформаційно-комунікативних 

технологій. 

З метою співпраці з навчальними закладами області викладачі коледжу 

беруть  участь в обласних методоб’єднаннях. Під час роботи методоб’єднань 

викладачі мають змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної роботи 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області, а також донести та 

обговорити результати на зборах циклових комісій. 

 На базі нашого коледжу проведено: 

 Засідання навчально-методичної комісії вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 

акредитації Міністерства освіти і науки України з  напряму „Агрономія”; 

 Засідання Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Івано-Франківської області; 

 Засідання заступників  директорів з навчальної роботи  вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області; 

 Засідання обласного  методичного об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації; 

 Засідання обласного методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Івано-Франківської області. 

Роботу коледжу в усіх сферах життєдіяльності забезпечує колектив у 

кількості 128 осіб. Трудовий колектив коледжу постійно поповнюється 

перспективною і талановитою молоддю. Середній вік працівників коледжу 

становить 42 роки, з них: віком від 20 до 30 років – 15 осіб (12%); від 30 до 40 

років – 40 осіб (32%); від 40 до 50 років – 25 осіб (20%); від 50 до 60 років – 20 

осіб (15%); від 60 до 70 років – 23 особи (17%); старші за 70 років – 5 осіб (4%).  

У своїй роботі дотримуюсь вимог Конституції України, закону України 

«Про освіту» та інших нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність коледжу відповідно до його Положення. Значну увагу приділяю 

самовдосконаленню, формуванню такого типу управлінського мислення, яке 

відповідає новим соціально-економічним реаліям. Для цього систематично 

вивчаю нові нормативно-правові документи, досвід роботи інших закладів 



освіти. Беру участь у засіданнях наукових нарад закладів вищої освіти І-ІІ рівня 

акредитації, з якими співпрацює наш коледж. Кадрову роботу в колективі 

спрямовую на формування згуртованого складу колективу, який має високий 

рівень фахової підготовки, відповідально ставиться до виконання своїх 

обов’язків. Усі найбільш важливі питання вирішуються колегіально: на зборах 

(конференціях) трудового колективу, засіданнях педради, виробничих нарадах і 

т.д. Висока виконавча дисципліна формується шляхом персональної 

відповідальності за доручену справу, дотримання термінів виконання, належної 

організації внутрішнього контролю. У колективі створені умови для свободи 

висловлювань, ініціативи, взаємодопомоги.  Усе це сприяє створенню стійкого 

психологічного клімату в колективі, дає можливість готувати фахівців на 

належному рівні.  

 Робота щодо захисту відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю в навчальному закладі ведеться і виконується відповідно 

до Закону України «Про державну таємницю», відповідних нормативно-

правових актів та інструкцій. У коледжі проводяться всі необхідні заходи 

стосовно вимог законодавства.  

 Виконання програми соціального розвитку колективу полягає в 

підвищенні мотивації праці, дотриманні безпечних умов праці, виконанні 

соціальної та екологічної програми. Для цього забезпечуються працівникам 

коледжу  належні умови праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування, 

правовий, соціальний,професійний захист, встановлюються посадові оклади та 

надбавки відповідно до законодавства України.  

Коледж здійснює свою діяльність за бюджетною програмою:  2201160 

«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 

та забезпечення діяльності їх баз практики» та 2201190 «Виплата академічних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».  

Джерелами надходження коштів до навчального закладу є: державні 

видатки на підготовку спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; 



державне фінансування цільових освітніх програм; плата за надання освітніх 

послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за оренду площ; 

благодійні внески від юридичних та фізичних осіб.  

Спеціальний фонд формується за рахунок: власних надходжень 

навчального закладу від надання платних послуг, з коштів, отриманих за 

надання платних освітніх послуг та коштів отриманих від здійснення 

господарської діяльності. Відповідно до “Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами”, затвердженого Постановою 

КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

коледж надає такі послуги:  

- підготовка студентів понад державне замовлення в межах ліцензованого 

обсягу прийому (на умовах договорів з фізичними та юридичними особами);  

- здавання в оренду нежитлових приміщень;  

- проживання в студентському гуртожитку;  

- вирощування рослинної продукції на колекційно-дослідному полі з 

використанням відповідної матеріально-технічної бази навчального закладу.  

   Фінансування коледжу Міністерством освіти і науки України забезпечує 

виплату заробітної плати, стипендії, нарахування відповідно до законодавчих 

актів та оплату комунальних послуг. Надходження до спеціального фонду 

використовувалися на такі потреби: заробітну плату та нарахування, придбання 

предметів і матеріалів, оплату послуг, видатків на відрядження, оплату 

комунальних послуг, розвиток матеріально-технічної бази коледжу, придбання 

обладнання та предметів, поточний ремонт навчального корпусу та гуртожитку.  

Керівництво коледжу вживало необхідні заходи щодо забезпечення 

високоефективного і стійкого фінансового стану коледжу, формування 



необхідних фінансових ресурсів для реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

навчального закладу. Використання коштів загального фонду спрямовано на 

виплату в повному обсязі заробітної плати, комунальних витрат, стипендії, в 

тому числі матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

 У 2018 році загальна сума надходження до навчального закладу    

становить 15 344,1 тис. грн.,  у тому числі: 

- фінансування із загального фонду державного бюджету -  12741,4 тис. грн., 

що у порівнянні із 2017 роком (11336,5 тис. грн.) більше на 12,4 %,  

- доходи спеціального фонду  2553,1 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком (1832,1 

тис. грн.) збільшилися на 39 %, 

-  благодійні внески - 49,6 тис. грн.  

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснювалась у межах 

єдиного кошторису доходів та витрат на 2018 рік та штатного розпису 

затвердженого Міністерством освіти і науки України.  

Видатки навчального закладу здійснюються за рахунок загального і 

спеціального фондів державного бюджету.  

Відповідно до затвердженого кошторису по  загальному фонду на суму 12 

741,4тис. грн. у 2018 році проведено видатки: - на заробітну плату з 

нарахуваннями –8942,3тис. грн. (у 2017 році - 8082,7 тис. грн. тобто на 10,6 % 

більше); на стипендії – 2635,7 тис. грн.; на виплату компенсації на харчування 

дітям сиротам -  147,7 тис. грн.; на соціальне забезпечення для дітей-сиріт, 

придбання літератури – 140,7 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 875,0 тис. грн.  

  Обсяг надходжень спеціального фонду у 2018 р. склав 2 553,1 тис. грн. В 

структурі доходів спеціального фонду найбільшу питому вагу складають 

надходження від оплати за освітні послуги  2049,8 тис. грн., надходження від 



господарської і виробничої діяльності – 472,5  тис. грн. та оплата за здачу в 

оренду приміщення – 30,8 тис. грн.  Благодійні внески, гранти та дарунки 

склали 49,9 тис. грн.  

У 2018 р., з урахуванням залишку коштів станом на 1 січня 2018 року у 

сумі  18,7 тис. грн., коледжем проведено видатки по спеціальному фонду 

державного бюджету на суму 2528,5 тис. грн. у т. ч.: на заробітну плату з 

нарахуваннями – 1874,3 тис. грн.,  на оплату товарів, обладнання – 426,6 тис 

грн., у т. ч. придбано: будівельні матеріали для ремонту приміщень навчального 

корпусу – 23,8 тис. грн., металопластикові конструкції – 28,8 тис. грн.; газові 

труби в гуртожитку – 6,5 тис. грн.;запасні частини до транспортних засобів – 

54,3 тис. грн.;паливно-мастильні матеріали – 150,7 тис. грн.; інструменти, 

косарка для колекційно-дослідного поля  та в навчальний корпус – 25,7 тис. 

грн.; меблі у гуртожиток – 57,8 тис. грн.; канцелярські та миючі засоби – 

8,1тис.грн.; друкована література – 65,6 тис. грн.; стенди в навчальний корпус - 

5,3 тис. грн.- на оплату послуг (крім комунальних) – 198,4 тис.грн. у тому числі 

оплачено за: ремонт мякої покрівлі даху навчального корпусу – 36,0 тис.грн., 

виміри опорів заземлюючих пристроїв, опору контактних з’єднань та 

випробування ізоляції силової і освітлювальної електромережі на діелектричну 

міцність – 3,7 тис. грн., повірку лічильників – 2,8 тис.грн.- на оплату 

комунальних послуг – 29,2 тис. грн.  

 За рахунок благодійних внесків, які надійшли від фізичних та юридичних 

осіб, у 2018 році придбано на суму 50,6 тис.грн. в т.ч.: меблі в конференц-зал, 

тумба в навчальний корпус – 23,9 тис. грн.; металопластикові конструкції в 

гуртожиток – 10,7 тис. грн.; будівельні матеріали для ремонту  місць загального 

користування  – 14,2 тис. грн.;  бібліотечні фонди - 1,8 тис. грн. 

Заробітна плата, відпускні, листи тимчасової непрацездатності та 

допомога на оздоровлення виплачені в повному обсязі. Використання власних 

надходжень спеціального фонду зумовлені основними напрямами діяльності 

коледжу. 



 Стан фінансування коледжу в основному забезпечує головну діяльність 

навчального закладу. Але фізичне зношування основних засобів, нагальна 

необхідність капітального та поточного ремонтів, необхідність оновлення 

комп’ютерної та офісної техніки, подорожчання комунальних послуг вимагали 

дедалі більших коштів. Угорницька сільська рада передала приміщення, які 

будуть використані для нових навчальних лабораторій. З урахуванням 

технічного стану і конструктивних особливостей дане приміщення потребує 

комплексу ремонтно-будівельних робіт та придбання обладнання на загальну 

суму 33750,0 тис. грн.  

 Для покращення рівня господарювання, систематично контролювали 

збереження основних засобів, посилювали режим економії. З метою 

покращення енергоефективності було придбано енергозберігаючі лампи в 

навчальний корпус коледжу. 

Протягом 2018 року працівникам коледжу у повному обсязі забезпечувалася 

виплата заробітної плати відповідно до чинного законодавства.  

 Станом на 1 січня 2019 року заборгованості із заробітної плати, 

стипендій та оплати комунальних послуг у коледжі  немає.  За 2018 рік  були 

проведені чотири позапланові документальні перевірки: Управлінням 

пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську згідно з Актом № 178/ІВ/2/3 

від 24.01.2018, за період з 01.01.1995 до 31.12.1999 (по працівнику Підлуському  

В.Д.)  Управлінням пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську згідно з 

Актом № 1592/ІВ//2/1 від 12.06.2018, за період з 01.01.1994 до 31.12.1995 (по 

працівнику Балабану М.М.)  Управлінням пенсійного фонду України в м. 

Івано-Франківську згідно з Актом № 2161/ІВ/2/1 від 06.09.2018, за період з 

01.01.1992 до 31.12.1997 (по працівнику Ленюк Г.М) Регіональним 

відділенням  Фонду держмайна по Івано-Франківській області від 22.10.2018 

№323 проведена виїзна перевірка стану використання нерухомого майна, що 

перебуває на балансі ЛНАУ. За результатами вище перерахованих перевірок  

зауважень не було. Також управлінням Західного офісу Держаудитслужби  в 



Івано-Франківській області проведено ревізію фінансово-господарської 

діяльності  коледжу, виявлено ряд порушень на загальну суму 216,6тис.грн., які 

усунуто в повному обсязі. 

 Проводилися розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками, своєчасно вносилися платежі до бюджету, дотримувалися 

порядку обслуговування і використання бюджетних коштів, вживали заходів 

щодо погашення заборгованості за навчання та проживання в гуртожитку. В 

установленому порядку складали річні кошториси доходів і видатків коледжу 

та подавали на затвердження до Міністерства освіти і науки. Своєчасно 

подавали фінансову та статистичну звітність та необхідні відомості про 

майновий стан навчального закладу.  

 

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ  

НАД ВИРІШЕННЯМ ЯКИХ ПРАЦЮЄ ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ. 

 

Для покращення навчально-виховного процесу викладацький колектив працює 

над наступними проблемами:  

 

1. Пошук нових форм проведення викладачами профорієнтаційної роботи. 

2. Створення на базі коледжу інституту в складі Львівського національного 

аграрного університету. Включити в склад інституту інші наукові та 

навчальні заклади аграрного спрямування області (Інститут 

агропромислового виробництва, Коршівський ліцей); 

3. Впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність 

теоретичної та практичної підготовки для формування 

конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці. 

4. Розширення баз практик для проведення практичних занять студентами. 



5. Проведення акредитації освітніх програм молодшого спеціаліста у 2019 

році та вести підготовку до акредитації освітніх програм бакалавра у 2020 

році. 

6. Оновлення матеріально-технічної бази, придбання нової літератури, 

приладів та обладнання для кабінетів і лабораторій. 

7. Оновлення комп’ютерної техніки. 

8. Здійснити  добудову приміщень навчального корпусу та гуртожитку; 

9. У зв’язку із збільшенням контингенту студентів та відкриттям 

бакалаврату обладнати нові навчальні аудиторії, цех для переробки 

плодів і овочів, лабораторію з визначення якості сільськогосподарської 

продукції, води та проведення агрохімічного аналізу ґрунтів у 

переданому нам Угорницькою сільською радою приміщенні. 

10. Покращення наукової роботи викладачів і студентів, розробка тем 

наукових досліджень, що сприятимуть поліпшенню підготовки 

спеціалістів і підвищенню рівня їх знань. 

11. Залучати студентів та викладачів коледжу до активної участі в 

міжнародних проектах, грантах. 

 

 


