
СТРУКТУРА 

представлення інформації про коледжі ЛНАУ 

при підготовці вченої ради університету у травні 2017 р. 
 

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Виконання державного замовлення. 

Спеціальність Ліцен-

зова-

ний 

обсяг 

Державне 

замовлення 

Набір К-сть студентів 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 денна заочна 

базов

а 

повн

а 

базов

а 

повн

а 

базов

а 

повн

а 

базов

а 

повн

а 

базов

а 

повна базов

а 

повна 

Право  100 14 5 19 11 33 21 39 30 147 15 - 53 

Менеджмент 40 9 0 19 6 18 15 19 21 67 11 - 37 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування  

100 20 10 21 24 21 28 23 36 61 8 - 56 

Садово-паркове 

господарство 

45 10 0 14 6 14 7 16 11 49 8 - 25 

Екологія 50 10 0 16 6 11 0 16 9 49 3 - 16 

Геодезія та 

землеустрій 

25 10 0 12 3 11 2 12 3 44 6 - - 

Агрономія 50 20 21 10 25 20 31 10 32 50 49 - 71 

Харчові технології 75 20 40 10 35 20 40 10 36 57 53 - 42 

Всього 485 113 76 121 116 148 144 145 178 524 153 0 300 

 

2. Перелік видів освітньої діяльності та професій, за якими 

здійснюється освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти 

Найменування професії Види професійної діяльності Ліцензований 

обсяг 

Озеленювач професійно-технічне навчання 50 

Засолювач овочів  професійно-технічне навчання 50 

Оператор з ветеринарного 

оброблення тварин 

перепідготовка 50 

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

професійно-технічне навчання 50 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А1», 

«А2», «В1») 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 

50 

Оператор комп’ютерного 

набору 

професійно-технічне навчання 100 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія»В») 

професійно-технічне навчання 60 

3. Перелік видів освітньої діяльності та професій, за якими 

планується ліцензувати освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти 

Найменування професії Види професійної діяльності Ліцензований 

обсяг 

Лаборант з контролю за 

станом навколишнього 

середовища 

професійно-технічне навчання  

50 

Контролер харчової 

продукції 3-го розряду 

професійно-технічне навчання 50 



4. Заходи з профорієнтації 
Профорієнтаційна робота в коледжі у 2016-2017 н.р. проводиться у відповідності до наказу №254 

від 28 листопада 2016 року. Згідно з даним наказом усі працівники навчального закладу закріплені за 

районами області для проведення профорієнтаційної роботи. Викладачі коледжу впродовж року 

проводять зустрічі з випускниками шкіл, відвідують батьківські збори та різні заходи, які проводяться в 

закріплених школах. Також велика увага приділяється роботі з випускниками училищ. Адміністрація 

коледжу підтримує постійний зв’язок з професійно-технічними навчальними закладами Івано-

Франківської області та сусідніх областей. Станом на 01 квітня 2017 року проведено фахові олімпіади з 

випускниками училищ, у яких взяли участь 369 учнів. 

Для проведення профорієнтаційної роботи також залучаються студенти коледжу. Вони надають 

допомогу у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи, вивченні демографічної ситуації в 

регіоні. 

Впродовж року в коледжі проводяться Дні відкритих дверей та зустрічі з випускниками шкіл. 

Так, 18 березня відбувся День відкритих дверей, на який завітало 154 абітурієнти, що значно більше, ніж 

у попередні роки. Також з профорієнтаційною метою проводяться виїзні виступи художньої 

самодіяльності в районах області.  

Велика увага приділяється співпраці з міським та обласним центрами зайнятості. Коледж 

постійно бере участь у ярмарках професій та інших заходах. 

У коледжі чітко налагоджена система контролю та звітності за проведенням профорієнтації. Дане 

питання постійно слухається на педагогічних радах та нарадах при директору. Результат проведеної 

профорієнтаційної роботи враховується при визначенні рейтингу викладача. 

 Враховуючи вищезазначене, можна відмітити, що профорієнтаційна робота в Івано-

Франківському коледжі ЛНАУ проводиться систематизовано, комплексно та всебічно. 

 

5.Наявність та реалізація основних положень 

внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Івано-

Франківському коледжі ЛНАУ розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556 – VII (стаття 16.Системи забезпечення якості вищої освіти) та інших нормативних 

документів. Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради коледжу Протокол № 1 від 30 січня 

2016 р.  

Забезпечення якості вищої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та 

метою спільної діяльності всіх співробітників коледжу. 

Стандарти із забезпечення якості вищої освіти це нормативний документ, який регламентує 

діяльність адміністрації, викладачів і студентів із забезпеченням якості освіти, визначає міру їхньої 

відповідальності. 

Якість освіти – характеристика освіти, що відображає відповідність результатів навчання, 

освітніх процесів. 

З метою реалізації системи забезпечення коледжем якості вищої освіти визначено такі принципи: 

вмотивованість, індивідуальність, диференційованість, об’єктивність, інформативність, публічність, 

відкритість, єдність вимог, інноваційність, прозорість. Зазначені принципи застосовуються при 

проведенні процедур, що сприяють забезпеченню якості вищої освіти, а саме: планування, моніторинг, 

оцінювання, аналіз, контроль, коригування, оприлюднення. 

Дієвість системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в коледжі досягнута шляхом 

впровадження таких заходів:  

- постійний моніторинг галузевих стандартів освітніх програм, вимог ринку праці щодо 

наповнення змісту варіативних компонентів освітніх програм; 

- впроваджене щорічне рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників коледжу, 

результати якого оприлюднюються на інформаційних стендах коледжу та враховуються при формуванні 

кадрового складу коледжу; 

- оцінювання якості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти реалізується щорічно 

шляхом контролю остаточних знань студентів, поточного та підсумкового контролю; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється згідно з щорічним планом з 

підвищення кваліфікації; 



- необхідні ресурси для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи 

студентів, за кожною освітньою програмою, забезпечується коледжем відповідно до державних 

ліцензійних умов. 

Навчальні плани з підготовки фахівців розробляються на основі Галузевих стандартів вищої 

освіти України і навчальних програм дисциплін. 

У процесі розробки програм навчальних дисциплін враховуються вимоги ОПХ випускника, тобто 

узагальнена модель випускника, яка базується на засадах компетентнісного підходу. 

Адміністрація коледжу бере участь у формуванні моделі випускника також відповідно до вимог 

роботодавців, враховуючи специфіку напрямів та профілю підготовки з цілями та змістом навчальних 

програм.  

Органи студентського самоврядування можуть обговорювати модель  випускника та вносити 

пропозиції адміністрації щодо її вдосконалення. 

Навчальний процес ґрунтується на принципах прозорості, доступності й студентоцентрованого 

підходу до навчання. 

Усі освітні заходи (аудиторні заняття, самостійна робота, творчі завдання, наукова робота, 

практична підготовка, результати навчання й засоби діагностики) визначаються передбачуваними 

результатами  навчання, які базуються на засадах партнерства у взаємовідносинах викладач-студент. 

Адміністрація розробляє зразки навчальної документації, контролює дотримання всіма 

учасниками навчального процесу основних принципів, здійснює організаційні заходи, аналізує 

ефективність та прозорість організації навчального процесу, забезпечує оприлюднення рішень 

педагогічної ради коледжу, рішень організаційно-методичної комісії. 

У коледжі розроблена і впроваджена система оцінювання якості знань студентів. 

Професійно-кваліфікаційний рівень викладацького складу коледжу відповідає державним 

вимогам та вимогам, що визначені педагогічною радою та враховують специфіку й потреби напряму 

підготовки. 

Адміністрація розробляє типові вимоги компетентностей педагогічних працівників коледжу та 

створює умови для їхнього професійного розвитку, затверджує форму процедуру та періодичність 

оцінювання рівня компетентностей викладацьких кадрів, визначає критерії та показники оцінювання 

рівня компетентностей викладацького складу коледжу. 

Навчально-методичні комплекси відповідають вимогам компетентнісного підходу до результатів 

навчання й систематично оновлюються. 

Адміністрація підтримує матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на 

необхідному рівні, сприяє впровадженню в коледжі продуктивних технологій навчання, що ґрунтуються 

на інтеграції навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. розробляє шляхи використання 

можливостей інформаційних ресурсів коледжу в процесі викладання навчальних дисциплін. 

Зміст навчальних дисциплін ґрунтується на розв’язанні  практично-орієнтованих завдань 

майбутньої професійної діяльності. Практична підготовка під час практичних занять забезпечується 

набуттям студентами базового рівня готовності  до виконання професійно зорієнтованих завдань 

майбутньої професійної діяльності. 

Моніторинг якості результатів навчання спрямований на виявлення відповідності навчальних 

досягнень випускників  кваліфікаційним вимогам відповідної спеціальності. 

 Моніторинг управління якістю навчального процесу передбачає дослідження рівня якості 

планування, організації, реалізації та контролю навчального процесу в коледжі, взаємодії всіх його 

учасників з метою досягнення цілей навчання. 

 

6. Перелік положень структурних підрозділів 

коледжу та посадових інструкцій штатних працівників. 

- Положення про навчання без відриву від виробництва; 

- Положення про циклову (предметну) комісію;  

- Положення про циклову комісію кураторів; 

- Положення про колекційно-дослідне поле; 

- Положення про гуртожиток коледжу; 

- Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту; 

- Положення про бібліотеку;  

- Положення про навчальні кабінети та лабораторії;  



Перелік посадових інструкцій штатних працівників: 

1. директора коледжу; 

2. заступника директора з навчальної роботи  

3. заступника директора з вихованої роботи;  

4. заступника директора з навчально-виробничої роботи;  

5. завідувача відділенням; 

6. керівника фізичного виховання 

7. художнього керівника; 

8. керівника гуртка; 

9. методиста; 

10. майстра виробничого навчання; 

11. голови циклової комісії; 

12. викладача;  

13. куратора навчальної групи; 

14. вихователя гуртожитку; 

15. завідувача навчальної лабораторії; 

16. лаборанта; 

17. інженера з охорони праці; 

18. головного бухгалтера; 

19. провідного бухгалтера; 

20. бухгалтера І категорії; 

21. інспектора відділу кадрів; 

22. секретаря керівника;  

23. секретаря навчальної частини; 

24. секретаря заочного відділення коледжу; 

25. бібліотекаря; 

26. завідувача дослідним полем; 

27. завідувача господарством; 

28. провідного інженера-електроніка; 

29. провідного інженера з ремонту; 

30. архіваріуса; 

31. слюсаря-сантехніка навчального корпусу 

32. слюсаря-тесляра навчального корпусу; 

33. слюсаря-електрика навчального корпусу; 

34. водія; 

35. диспетчера; 

36. гардеробника; 

37. прибиральниці навчального корпусу; 

38. двірника;  

39. сторожа; 

40. завідувача гуртожитку; 

41. слюсаря-сантехніка гуртожитку; 

42. слюсаря-тесляра гуртожитку; 

43. слюсаря-електрика гуртожитку; 

44. чергового гуртожитку; 

45. двірника гуртожитку; 

46. прибиральниці гуртожитку; 

47. кастелянки.  



7. Кадрове забезпечення 

 

Розпо

діл за 

віком 

К-сть викладачів За категоріями 

. 

Всього 

З них  

з наук.зван. 

та вчен.ступ. 

з ОС 

Магістр 

Методист Вища I II Без 

категорії 

35 23 2 12 - 1 2 9 11 

35-60 40 4 10 - 25 8 7 - 

› 60 9 1 - 2 6 1 - - 
ВСЬОГО 72 7 22 2 32 11 16 11 

Примітка: Згідно Закону України «Про вищу освіту » та скасуванням освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, раніше отриманий диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра – всього 72 

викладачі. 

 

8. Підвищення кваліфікації викладачів 

 

Загальна 

к-сть 

викладачів 

з них навчання Отримали дипломи в 

2016р 

Стажування  

в 

магіст. 
аспірант. є здобувачами 

Кандидата 

наук 
магістр 

в Україні За 

кордоном 

1 

міс. 

6 

міс. 

в т.ч. 

ЛНАУ 

1 

міс 

6 

міс.  

72 1 6 3 2 1 1 - - 2 - 

Примітка: 72 викладачі (100%) пройшли курси підвищення кваліфікації, що проводилися в коледжі з 

06.02.2017р. по 17.02.2017р. на тему  «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». 

 

9. Відповідність викладачів дисциплінам, що вони читають 

 

Всього 

викладачів 

 

З них Відповідають  дисциплінам що читають  Викладачі 

які не 

відповідають 

дисц. що 

читають 

За документом 

про вищу 

освіту  

За 

науковим 

ступенем 

За 

вченим 

званням  

За досвідом 

практ.роботи 

5 років 

За 

проходженням 

стажування 6 

міс. та 

публікацій  

72 72 7 - 20 - - 
 

 10.Заходи з підготовки до випуску молодших бакалаврів у розрізі спеціальностей 

 
 Щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи 

молодшого бакалавра наказом Міністерства освіти і науки України №282 від 22 лютого 2017 року 

створена робоча група з розроблення проекту Концепції реалізації державної політики щодо 

підготовки фахівців цього рівня. Президентом підписано Закон №5240 щодо продовження набору 

молодших спеціалістів до 2018 року, зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (чи молодший бакалавр). 

 В даний час в коледжі вже підготовлені ліцензійні справи по бакалаврату таких 

спеціальностей: 

  201 Агрономія 

  205 Лісове господарство 

  101 Екологія 

  073 Менеджмент. 

 

11. Список друкованих методичних розробок за 2015-2017 рр.) 

1. Храбатин О.В. Право соціального забезпечення в запитаннях і відповідях  

2.Бучковський І.П. .Організація практичної підготовки  студентів у сучасних умовах. 



3.Семенюк О.С. Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Сімейне право» 

4.Підлуська Н.М. Аграрне право в запитаннях і відповідях . 

5.Лещишин Ю.С. Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Організація юридичної 

служби в суспільному виробництві». 

6.Гелеван В.В. Фінансове право в запитаннях і відповідях 

7.Коваль О.З. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Юридична деонтологія». 

8.Лещишин Ю.С. Електорнний посібник «Адвокатура України». 

9.Храбатин О.В. Електорнний посібник «Право соціального забезпечення». 

10.Підлуська Н.М. Електорнний посібник « Історія держави і права України ». 

11. Непран О.А. Тестові завдання з дисципліни  «Господарське право»  

12. Василів Р.М. Конспект лекцій з дисципліни  «Кримінальне право».  

13.Ціпух-Гузьо М.Я. Банківські операції. Навчальний посібник 

14.Федорко Н.Б.Неорганічна хімія. Навчальний посібник 

15.Міщанин М.В. Українська мова. Електронний посібник            (локального типу) 

16.Сворак Л.М. Всесвітня історія. Електронний навчальний посібник (локального типу) 

17.Гурик О.Я. Історія України. Електронний навчальний посібник (локального типу) 

18.Кулаєць Г.П. Економічна теорія. Електронний навчальний посібник (локального типу) 

19.Котурбаш О.Р. Основи психології. Електронний навчальний посібник (локального типу) 

20.Підлуська Н.М. Історія держави і права України. Електронний навчальний посібник (локального 

типу) 

21.Храбатин О.В. Право соціального забезпечення. Електронний навчальний посібник (локального 

типу) 

22.Лещишин Ю.С. Адвокатура України. Електронний навчальний посібник (локального типу) 

23.Єремчук Л.Ю. Ботаніка з основами геоботаніки. Електронний посібник (локального типу) 

24.Клейнота О.І. Економіка підприємства. Електронний підручник (локального типу) 

25.Щербій У.Р. Технохімічний контроль виробництва. Електронний навчальний посібник (локального 

типу) 

26.Бодак О.Б. Землеустрій населених пунктів. Тестові завдання для перевірки знань студентів 

27.Глеб О.В. Українська література. Методичні вказівки до тем, що виносяться на самостійне вивчення 

28.Мельник М.Р.Економічний аналіз. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни  

29.Грицак Т.В. Фінансовий словник казначея 

30.Грицуляк Г.М.Біонеорганічна хімія. Робочий зошит для лабораторних і практичних робіт 

31.Грицуляк Г.М.Геохімія довкілля. Робочий зошит для лабораторних та практичних робіт 

32.Клебан Н.В.Оператор ПК. Навчальна практика з робітничої професії 

33.Голубчак Н.В. Вища математика. Робочий зошит для практичних робіт  

34.Ільчук Ю.Ю. Ботаніка. Робочий зошит для лабораторних робіт  

35.Досин О.М.  Рік Європейських інновацій в Україні та вихід на світовий ринок. Матеріали 

науково-практичної конференції 

36. Котурбаш О.Р.  «Основи психології» . Електронний навчальний посібник (локального типу) 

37. Крохмалюк А.В. Методична розробка: «Роль фізичної культури в житті людини»  

38. Крохмалюк А.В.Методичні рекомендації: «Фізичне виховання. Спортивні ігри » 

39. Нанюк І.В. Методичні розробки: «Самостійні заняття з фізичного виховання» 

40.Нанюк І.В. «Загально розвиваючі вправи, як засіб гімнастики.  

41.Нанюк І.В. «Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика» 

42.Данилюк Ю.І. Словник для студентів першого курсу в картинках 

43. Данилюк Ю.І. Граматичний довідник  німецької мови. 

44. Мацапула О.М. Електронний  підручник: «Англійська  мова » для студентів спеціальності 

5.04010602  ― Прикладна екологія‖ 

45. Мацапула О.М. Розробка завдань для олімпіади  з англійської мови на 2 етап серед ВНЗ 1-2 рівня 

акредитації   

46. Деркевич М.І. Електронний  підручник: «Англійська  мова » для студентів 5.09010102 ― Організація і 

технологія  ведення фермерського господарства ‖ 

47. Дяків Т.М. Електронний  підручник: «Англійська  мова » для студентів другого курсу. 2017р. 

48. Ремська Ю.С.Електронний  підручник: «Англійська  мова » для студентів першого курсу. 



49.Ремська Ю.С. Методичні вказівки до самостійного вивчення  для студентів другого курсу 

Спеціальність 5.03040101  ― Правознавство‖ 2017р. 

50. Федорко Н.Б. навчальний посібник з дисципліни ―Неорганічна хімія ‖ для студентів зі спеціальності 

5.05170108 ―Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів‖(2016р); 

51. Федорко Н.Б. електронний посібник з дисципліни ―Неорганічна хімія‖ для студентів спеціальності 

5.05170108 ―Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів‖(2016); 

52. Федорко Н.Б. методичні вказівки до написання курсових робіт з  предмету: ―Аналітична хімія‖  для 

студентів зі спеціальності 5.04010602 ―Прикладна екологія‖(2015р.); 

53.Самборська М.І. методичні вказівки  для самостійного вивчення дисципліни ―Фізико-хімічний 

аналіз‖ для студентів спеціальності 5.04010602 ―Прикладна екологія‖ для аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації  (2015 р.) 

54.Бойчук О.М. електронний посібник з дисципліни ―Фізична і колоїдна хімія‖ для студентів 

спеціальності 5.05170108 ―Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів‖(2016). 

55.Фелик К.Я. навчальну програму з дисципліни ―Радіобіологія‖ для студентів спеціальності  

5.09010102  ―Організація і технологія ведення фермерського господарства ‖(2016р.); 

56. Фелик К.Я. методичні вказівки  для самостійного вивчення дисципліни ―Товарознавство сировини 

галузі‖ для студентів спеціальності 5.05170108 ―Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів‖ 

(2015р); 

57.Джус Г.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва» для студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки 201 «Агрономія»; 

58. Джус Г.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи ветеринарії і зоогігієни» для студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки 201 «Агрономія»; 

59. Джус Г.М. Методична розробка для проведення відкритого заняття із дисципліни «Основи 

тваринництва і бджільництва» на тему: «Дегустація меду. Виявлення фальсифікованого меду»; 

60. Джус Г.М. Робочий зошит для проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни: «Основи 

тваринництва і бджільництва»; 

61 Джус Г.М. Робочий зошит для проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни: «Основи 

ветеринарії і зоогігієни ; 

62. Джус Г.М. Електронний підручник з «Основ тваринництва і бджільництва». 

63. Орловський Р.М. Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з дисципліни «Агрохімія» із 

спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»  

64. Голубчак О.М. «Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету ―Вища математика 

‖ для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей Івано-Франківського коледжу ЛНАУ», 

2016р.  

65. Голубчак О.М. «Тестові завдання для тематичного оцінювання знань студентів з предмету «Вища 

математика», 2015р. 

66. Голубчак О.М. Методичні рекомендації до самостійного вивчення з предмета «Математика», 2016р. 

67. Голубчак Н.В. «Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету ―Вища 

математика‖ для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей Івано-Франківського коледжу 

ЛНАУ», 2016р.  

68.Голубчак Н.В. «Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальності 081―Харчові 

технології‖», 2016р. 

69. Голубчак Н.В. «Методичні рекомендації до самостійного вивчення з предмета «Вища математика» 

для студентів спеціальності 101 «Екологія»», 2015р. 

70. Глеб О.В. Вивчення лірики на заняттях з української літератури в коледжі. – 2015 р. 

71. Глеб О.В. Формування інтерпретаційних навичок студентів на заняттях з української літератури в 

коледжі. – 2016 р. 

72. Глеб О.В. Тарас Шевченко в моєму житті. Круглий стіл до дня народження Кобзаря. – 2017 р. 

73. Глеб О.В. Українська література. Методичні вказівки до тем самостійного вивчення. – 2015 р. 

74. Глеб О.В. Українська література. Плани семінарських занять і методичні вказівки до них. – 2015 р. 



75. Глеб О.В. Українська література. Контрольні роботи різного рівня складності для студентів ВНЗ І-ІІ 

р. а. – 2016 р. 

76. Глеб О.В. Ораторське мистецтво. Методичні вказівки до тем самостійного вивчення. – 2017. 

77. Глеб О.В. Шкільний літературознавчий словник. Науково-методичний посібник. - Івано-Франківськ, 

2015. 

78. Міщанин М.В. Методичні  вказівки з української  літератури для самостійної роботи студентів 

денної форми навчання. 

79. Міщанин М.В. Методичні  вказівки з української  мови для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання 

80. Міщанин М.В. Методичні  вказівки з світової  літератури для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання 

81. Міщанин М.В. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з світової літератури для 

студентів І курсу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей 

82. Міщанин М.В. Конспекти лекцій та плани семінарських занять з світової літератури. 

83. Міщанин М.В. Конспекти лекцій з української літератури. 

84. Міщанин М.В. Комбіновані заняття з української мови. 

85. Міщанин М.В. Комплексні контрольні роботи з української мови. 

86. Міщанин М.В. Комплексні контрольні роботи з української літератури. 

87. Міщанин М.В. Комплексні контрольні роботи з світової літератури. 

88. Міщанин М.В. Електронний посібник «Українська мова для студентів ІІ курсу». 

89. Міщанин М.В. Електронний підручник «Світова література кінця ХІХ –   початку ХХ століття» 

90. Міщанин М.В. Тестова комп’ютерна програма з української мови. 

91. Міщанин М.В. Тестова комп’ютерна програма з української літератури. 

92. Міщанин М.В. Творчий проект з патріотичного виховання "Ми - майбутнє твоє, Україно" 

93. Бойчук М.Т. Фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

94. Бойчук М.Т. Фізика. Методичні вказівки до тем, що виносяться на самостійне вивчення. 

95.Баран Б.Б. Робочий зошит для проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни: 

―Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської продукції‖ для студентів економічного 

відділення із спеціальності 5.03060101 ―Організація виробництва ‖ 

96. Баран Б.Б. Електронний підручник ―Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської 

продукції‖ 

97. Баран Б.Б. Навчальний посібник «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» 

98. Єремчук Л.Ю. Зошит для тематичного оцінювання (методичні вказівки для перевірки якості знань з 

біології  для студентів технологічного відділення спеціальності №  5.04010602 ―Прикладна екологія‖) 

2015 р 

99. Єремчук Л.Ю. Електронний посібник: «Ботаніка з основами геоботаніки» 2016 р 

100. Єремчук Л.Ю. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з біології 

101. Єремчук Л.Ю. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з біології 

102. Єремчук Л.Ю. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з технічної 

мікробіології 

103. Єремчук Л.Ю. Методичні вказівки для самостійного вивчення з дисципліни «Біологія» 

 

12. Перелік баз практик у розрізі спеціальностей   

Бази практик студентів спеціальності 193«Геодезія та землеустрій» 

Головне управління Держземагенства в Івано-Франківській області 

Угорницька сільська рада 

Підлужська сільська рада 
Марківецька сільська рада 
Микитинецька сільська рада 
Старолисецька сільська рада 
Узинська сільська рада 



Колодіївська сільська рада 
Чорнолізька сільська рада 
Дубівецька сільська рада 
ТзОВ «ЗЕНІТ ЕКСПЕРТ» м. Тлумач 
ТзОВ «МРІЯ КАРПАТ» с.Росохач Городенківський район 
ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» 

ПП «Геоукрпроект» 

Копачинська сільська рада 

Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади Тлумацького району 

Івано-Франківська аграрна товарна біржа 

Виконавчий комітет Калуської міської ради 

 

Бази практик студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» 

Державне управління охорони навколишнього природного  середовища 

Національний природний парк «Гуцульщина» 

ДП «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр» 

Карпатський національний природний парк 

Тисменицьке лісництво 

Коломийський держлісгосп 

Івано-Франківський держлісгосп 

Галицький національний природний парк 

ФГ «Нові Сади» с. Підлужжя Тисменицький район Івано-Франківська обл 

ДП «Солотвинське лісове господарство» 

ДП «Брошнівське лісове господарство» 

 
Бази практик студентів спеціальності 101 «Екологія» 

Державне управління охорони навколишнього середовища 

м. Івано-Франківськ 

ДП Дослідне господарство «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ УААН 

Національний природний парк «Гуцульщина» 

Державне  підприємство «Івано-Франківське лісове господарство» 

Івано-Франківське ВАТ «Зелене господарство» 

 

Бази практик студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 

ДП Дослідне господарство «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ УААН 

Коломийський консервний заводВАТ «Консерваторія» 

Фінансове управління Тлумацької РДА 

Фінансове управління Тисменицької РДА 

ВАТ ПМК-118 

м. Івано-Франківськ 

ПАФ «Господар»с. Живачів Тлумацький р-н 

Івано-Франківська філія Приватбанку 

ПСП «Карпати»с. Підлужжя Тисменицький район Івано-Франківська обл 

СФГ «Василишин»с. Братківці Тисменицький район Івано-Франківська обл 

СГВК ім. І. Франкас. Іваниківка Богородчанський район 

Івано-Франківська обласна державна центральна експертиза сортів рослин 

Івано-Франківська аграрна товарна біржа 

ТзОВ «Станіславська торгова компанія м. Івано-Франківськ 

 

Бази практик студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 

ДП Дослідне господарство «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ УААН 

Коломийський консервний завод ВАТ «Консерваторія» 

ВАТ «Івано-Франківська харчосмаковафабрика» 

Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів 

ПП «Ягер ІФ» м. Івано-Франківськ 



ВАТ ПМК-118м. Івано-Франківськ 

ПАФ «Господар» с. Живачів Тлумацький р-н 

ПСП «Карпати» с. Підлужжя Тисменицький район Івано-Франківська обл 

СФГ «Василишин» с. Братківці Тисменицький район Івано-Франківська обл 

СГВК ім. І. Франка с. Іваниківка Богородчанський район 

Івано-Франківська обласна державна центральна експертиза сортів рослин 

ТзДВ « Івано-Франківський міськмолокозавод 

 

Бази практик студентів спеціальності 201 «Агрономія» 

ДП Дослідне господарство «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ УААН 

СГВК ім. І. Франка с. Іваниківка Богородчанський район 

Івано-Франківська обласна державна центральна експертиза сортів рослин 

ПСП «Карпати» с. Підлужжя Тисменицький район Івано-Франківська обл 

СФГ Василишин с. Братківці Тисменицький район Івано-Франківська обл 

ТОВ Агрофірма «ДобробутПрикарпаття» с. ПерерісльНадвірнянський район 

СФГ «Світанок-1» с.Лісний Хлібичин Коломийський район 

ПОАФ «Обрій» с.Яківка Тлумацький район Івано-Франківська обл 

 

Бази практик студентів спеціальності 081 «Право» 

Господарський суд Івано-Франківської області 

Івано-Франківський окружний адміністративний суд 

Тисменицький районний суд 

Головне управління юстиції в Івано-Франківській області 

Відділ державної виконавчої служби міського управління юстиції 

Відділ профілактики правопорушень УМВС України в Івано-Франківській області 

Івано-Франківський міський суд 

ДП Дослідне господарство «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ УААН 

Фінансове управління Тлумацької РДА 

Фінансове управління Тисменицької РДА 

ВАТ ПМК-118 м. Івано-Франківськ 

Коломийський консервний завод 

ВАТ «Консерваторія 

Апеляційний суд Івано-Франківської області 

Юридичний відділ Пенсійного фонду в м. Івано-Франківськ 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Державна податкова інспекція м. Івано-Франківськ 

Державна нотаріальна конторам. Івано-Франківськ 

ПАТ «Національна СК «Оранта» м. Івано-Франківськ 

 

Бази практик студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Фінансове управління Богородчанської РДА 

Фінансове управління Тисменицької РДА 

Фінансове управління ГалицькоїРДА 

Фінансове управління Калуської РДА 

Фінансове управління Надвірнянської РДА 

Фінансове управління Коломийської РДА 

Фінансове управління Тлумацької РДА 

Фінансове управління Городенківської РДА 

Фінансове управління Долинської РДА 

Фінансове управління СнятинськоїРДА 

Івано-Франківська аграрна товарна біржа 

ТзОВ «Станіславська торгова компанія м. Івано-Франківськ 

ПАТ «Національна СК «Оранта» м. Івано-Франківськ 



ІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ У СТРУКТУРІ ЛНАУ 

 

1. Реалізація ступеневої освіти 

 

Спеціальність 

 

всього 

 

денна 

 

заочна 

З них продовжують навчання на ОС 

«Бакалавр» 

в ЛНАУ в інших ВНЗ 

денна заочна денна заочна 

Випуск 2014-2015р 

«Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства 

52 32 20 13 11 - 2 

Правознавство 71 45 26 - - 11 24 
Фінанси і кредит 69 27 42 1 29 - 17 
Організація виробництва 40 23 17 2 8  6 
Прикладна екологія 21 15 6 - 3 1 3 
Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів 
42 32 10 - - 3 16 

Землевполрядкування - - - - - - - 
Зелене будівництво і садово- 

паркове господарство 
22 15 7 - - 1 8 

Випуск 2015-2016р 
«Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства 

39 17 22 2 6 - 4 

Правознавство 63 42 21 - - 11 23 
Фінанси і кредит 56 24 32 2 22   
Організація виробництва 44 22 22 5 11 1 1 
Прикладна екологія 29 20 9 - 6 2 4 
Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів 
57 37 20 - - 7 16 

Землевполрядкування - - - - - - - 
Зелене будівництво і садово 

паркове господарство 
22 13 9 - - 2 6 

 

2.Участь випускників коледжів у вступній олімпіаді ЛНАУ 2017р. 

Спеціальність всього денна заочна З них 

прийняли 

участь в 

олімпіаді 

Менеджмент 31 23 8 21 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  

40 20 20 23 

Геодезія та землеустрій 11 11 0 11 

5.09010102 «Організація і 

технологія ведення фермерського 

господарства» 

52 30 22 23 

5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

24 17 7 17 

 



ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

1. Перелік наукових робіт за 2015-2017 рр., виконаних у співавторстві з викладачами ЛНАУ 

2. П.Завірюха. З.Неживий.  Б.Костюк. Формування селекційно-цінних ознак сіянцями картоплі  

гібридного походження.  Матеріали 16 Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». -  Львів 2015р. -ст. 104-109. 

3.  П. Завірюха, В. Наумов, Б. Костюк  Оцінка перспективних гібридів картоплі за комплексом 

господарсько-цінних ознак. / Матеріали XVІІ Міжнародного наукового-практичного форму 14-16 

вересня 2016 року. – Львів. -  2016.  

4.  Б. Костюк.  Вплив допосівної обробки насіння регуляторами росту на стійкість ярого ячменю до 

грибних хвороб в умовах Західного Лісостепу. - Вісник ЛНАУ.  -  Агрономія № 20. -  Львів. -  2016р. - 

ст. 136-140. 

5.  П. Завірюха, Б.Костюк, М. Коновалюк. Результати оцінки перспективних гібридів картоплі у 

конкурсно-динамічному сортовипробуванні. -  Вісник ЛНАУ.-  Агрономія №20. -  Львів . - 2016р.  ст. 

112-117. 

5. Лопушняк В. І. Біоенергетична ефективність вирощування верби енергетичної за внесення осаду 

стічних вод на дерново-підзолистих грунтах Передкарпаття / В.І.Лопушняк, Г.М.Грицуляк // Вісник 

Львівського національного аграрного університету : агрономія. – 2016. – Вип. 20(1). – С.160 – 167. 

6.  Грицуляк Г.М. Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у 

фітоенергетиці / В. І. Лопушняк, Г.М.Грицуляк // Агрохімія і грунтознавство. – Харків, 2016. – С. 125-

130 

7. Грицуляк Г. М.  Система удобрення верби енергетичної ОСВ на дерново-підзолистих ґрунтах 

Передкарпаття// Вчені ЛНАУ,- 2016.- с. 4. 

 

 

2. Перелік наукових робіт за 2015-2017 рр., опублікованих у виданнях ЛНАУ 

 

Досин О.М. 
1. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2015 року: інноваційний розвиток підприємств 

аграрної сфери економіки» (25-28 травня 2015 року), стаття «Відродження сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації на селі». 

2. IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції управління та 

адміністрування в аграрному виробництві » (12-13 травня 2016 року), стаття «Портрет сучасного 

менеджера». 

3. Міжнародний студентський форум ―Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (вересень, 2015 

р.), стаття «Шляхи підвищення ефективності продукції тваринництва» (студентка 31-ОВ групи 

Стефанишин А.С.). 

4. Міжнародний студентський форум ―Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (вересень, 2016 

р.), стаття «Формування корпоративної культури на підприємстві» (студентка 21-ОВ групи Досин М.В.). 

5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція присвячена 66 річниці від дня 

народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії, 

та перспективи розвитку» (4 березня 2017 р.), стаття ―SWOT-аналіз як інструмент стратегічного 

планування‖ (студентка 21-ОВ групи Досин М.В.). 

6. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету за результатами дослідження 2016 

року (4-6 квітня 2017 р.), стаття ―Маркетинговий аналіз пивного ринку‖ (студентка 21-ОВ групи Досин 

М.В.). 

7. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному 

виробництві" (16-17 травня 2017 року), стаття «Корпоративна культура управління персоналом». 

 



Клейнота О.І. 

1. Міжнародний студентський форум ―Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (вересень 2015 

р.), стаття «Стан проблеми економічного розвитку АПК Івано-Франківської області» (студентка 31-ОВ 

групи Григурик В.Р.) 

 

Савчук О.Я. 

1. IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції управління та 

адміністрування в аграрному виробництві » (12-13 травня 2016 року), стаття «Основні проблеми 

фінансової безпеки України та шляхи їх вирішення». 

2. Міжнародний студентський форум ―Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (вересень, 2016 

р.), стаття «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах агропромислового комплексу» 

(студентка 21-Ф групи Глушко О.) 

3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція присвячена 66 річниці від дня 

народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії, 

та перспективи розвитку» (4 березня 2017 р.), стаття ―Фінансовий менеджмент як ефективний 

інструмент управління підприємством». (студентка 11-Ф групи Слободян Г.Д.) 

 

Придюк О.М. 

1.Всеукраїнська студентська науково-практична конференція присвячена 66 річниці від дня народження 

д.е.н., професора Петра Степановича Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії, та 

перспективи розвитку» (4 березня 2017 р.), стаття «Роль обліково-аналітичної системи для прийняття 

управлінських рішень». (студентка 21-Ф групи Капустинська Н.А.) 

 

Ціпух-Гузьо М.Я. 

1. Міжнародний студентський форум ―Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (вересень, 2016 

р.), стаття «Продуктивність праці в АПК». (студентка 21-Ф групи Фелик У.) 

2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція присвячена 66 річниці від дня 

народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії, 

та перспективи розвитку» (4 березня 2017 р.), стаття «Основні засади фінансового менеджменту в 

банку». (студентка 21-Ф групи Максимів Л.В.) 

 

 

Грицуляк Г.М.  

1. Зміна вмісту ВМ у вегетативній масі верби енергетичної за внесення ОСВ [  Електронний ресурс] // 

Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії: матеріали Міжнародної науково-

практичної  Інтернет конференції. – Львів , 2016.– С. 236 – 244. 

 

 

 

3. Перелік інших наукових робіт за 2015-2017 рр. 

1.Олійник В.С. Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат / В.С. Олійник, 

Н.І. Паньків, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ, 2015. – Т. 1(36). – 

С. 39-46.  

2. Олійник В.С. Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат // В.С. 

Олійник, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: 

УкрНДІЛГА, 2015. – Вип. 126.– С. 81-86.  

3. Олійник В.С. Зміни ґрунтозахисних властивостей лісів Передкарпаття під впливом вибіркових і 

суцільних рубань / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 

– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.01. – С. 8-16.  

4. Олійник В.С. Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // 

Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – Вип.127. – С. 23-30. 

5. ТкачукО.М.. Ґрунтозахисні особливості лісу на водозборах Передкарпаття / О.М. Ткачук // Науковий 

вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.05. – С. 161-
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58. Джус Г.М 3.11.2016р. науково-практична конференція «Інноваційні технології в сучасному 

аграрному виробництві: реалії та перспективи» у Вишнянському коледжі ЛНАУ  Робота на тему: 

«Вплив грунтової біоти на склад та властивості грунту». 

59.Орловський Р.М., Сімейні фермерські господарства запорука добробуту українського села.  

ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» 

 



4. Відомості про бібліотеку 
 

Вид фонду 2015 2017 

Загальний фонд 29024 29197 

Наукова література 50 80 

Методична література 250 350 

Електронні видання 300 330 

Наявність інтернету та внутр. Мережі  так так 

Примітка: Викладачами коледжу розроблено електронні підручники дисциплін, згідно навчального плану 

кожної спеціальності. 

5. Участь у олімпіадах, конкурсах, гуртках  

 

 

IV.ВИХОВНА ТА СПОРТИВНА РОБОТА 

 

1. Робота студентського самоврядування 
У навчальному закладі діє студентське самоврядування. Розроблено Положення про студентське 

самоврядування в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ, для роботи ради виділено приміщення в 

навчальному корпусі і в гуртожитку. На початку навчального року на демократичній основі обираються 

ради студентського самоврядування груп, таємним голосуванням формується студентська рада коледжу, 

у гуртожитку – рада гуртожитку. Студентський актив бере участь в роботі педрад, засідань старостату, 

виступає ініціатором з проведення тематичних вечорів, брейн-рингів, зустрічей, вносить пропозиції з 

удосконалення навчально-виховного процесу, покращення житлово-побутових умов мешканців 

гуртожитку. Участь у студентському самоврядуванні створює для студентської молоді широкі 

можливості для самореалізації, залучає її до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує 

захист прав студентів, допомагає їм набувати соціального досвіду. 

Студентський актив бере участь у засіданнях регіональної ради студентського самоврядування 

аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, у регіональному конкурсі «Студент року». Студентською радою 

розроблені критерії та показники рейтингової оцінки роботи академічних груп, з якими визначаються 

групи-переможці. Щорічно видається «Збірник студентських творчо-пошукових робіт», студенти 

коледжу активно займаються проектною діяльністю. Зокрема, нагородами відзначені проекти : «Створи 

себе сам», «Моральний вчинок», «Ми – майбутнє твоє, Україно», «Воїни АТО – Прикарпатці», «Серце 

до серця», «Во славу Митрополита Андрея Шептицького»        Оформлені стенди, які висвітлюють 

роботу ради студентського самоврядування коледжу (студентського парламенту). Виходить студентська 

газета «Аграрвардське життя».  

З ініціативи ради студентського самоврядування студенти беруть участь в акціях «Україна – наш 

дім. Збережемо його!», «За чисте довкілля», «Миколай йде до дітей сиріт», у волонтерській діяльності, у 

фестивалі-конкурсі для неповнолітніх «Я маю право».  

 

2. Наставництво 
Виховна робота у коледжі базується на системно-діяльнісному, особистісно-орієнтованому та 

компетентісному підходах і ґрунтується на власній концепції виховної роботи, державних законодавчих 

актах та нормативних документах. 

У навчальному закладі працюють три методичні об’єднання кураторів груп ( на кожному 

відділенні). 

Основним змістом їхньої роботи є : 

Вид Всього  Призові місця 

2015-

16 

2016-

17 

2015-

16 

2016-

17 

ІІ тур Всеукраїнськиїх олімпіад 26 28 7 9 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 28 31 8 13 

Участь у наукових гуртках у коледжі 210 235 30 45 

Участь у наукових гуртках, конференціях ЛНАУ 32 41 11 17 

Участь у інших наук.об’єднаннях молоді (МАН, тощо) 215 236 12 14 



 удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів; 

 забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в академічних групах на основі 

аналізу і оцінки рівня проведення виховних заходів; 

 систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення 

методичного та наукового рівня виховної роботи 

 вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи кураторів. 

За молодими кураторами груп закріплені наставники: 

Гурик О.Я. – Спасюк В.В.; 

Коваль О.З. – Бодак О.Б.; 

Сворак Л.М. – Карпенко Б.М. 

Голубчак Н.В. – Грицак Т.В. 

З метою підвищення рівня проведення виховних заходів методичними об’єднаннями проводяться 

відкриті виховні години, взаємовідвідування виховних заходів, розроблені методичні рекомендації « На 

допомогу куратору групи », « Сучасний вітчизняний молодіжний рух», « Сучасні виховні технології», 

«Технології проектної діяльності», «Робота зі студентами пільгових категорій!, та ін. 

Щорічно в коледжі проводиться конкурс «Куратор року». 

3.Перелік самодіяльних колективів та спортивних команд 
Вокальний чоловічий ансамбль 

1. Соловій Микола 

2. Данилюк Дмитро 

3. Гавадзин Іван  

4. Козак Віталій 

5. Базавляк Руслан 

6. Пристай Василь 

7. Мачишин Андрій 

8. Терлецький Станіслав 

Вокальний жіночий ансамбль 

1. Слободян Галина 

2. Кащина Галина 

3. Старик Наталія 

4. Юречко Юлія 

5. Шургот Радислава 

6. Гула Вікторія 

7. Стиславська Марія 

8. Василів Уляна 

9. Литвин Марія 

10. Комарницька Христина 

11. Онуфреїв Марія 

12. Ляшенко Ольга 

Танцювальний ансамбль 

1. Кузів Владислв 

2. Данилюк Дмитро 

3. Устинський Владислав 

4. Фицик Владислав 

5. Головчук Сергій 

6. Козоріз Роман 

7. Калин Віолетта 

8. Данч Надія 

9. Герега Юлія 



10. Гринюк Христина 

11. Токарук Боглана 

12. Кузевич Юля 

Камерний квартет 

1. Пристай Василь 

2. Соловій Микола  

3. Слободян Галина 

4. Онуфреїв Марія 

Тріо 

1. Вінтонів Любов 

2. Слободян Галина 

3. Юречко Юлія 

Етнографічний колектив 

1. Глеб Юлія 

2. Лаврів Василь 

3. Меленишин Тетяна 

4. Ребенчук Іван 

5. Калин Віолета 

6. Самборська Іванна 

7. Козоріз Роман  

8. Данилюк Дмитро 

9. Токарук Богдана 

 

В коледжі працюють спортивні секції: 

1. Волейболу (відповідальний Крохмалюк А.В) 

2. Настільного тенісу (відповідальний Крохмалюк А.В) 

3. Легкої атлетики (відповідальний  Чепеляк О.Д) 

4  Баскетболу (відповідальний  Чепеляк О.Д) 

5. Футболу  (відповідальний  Нанюк І. В) 

6. Шахів  (відповідальний  Нанюк І. В) 

3 студентів які відвідують спортивні секції формуються збірні команди коледжу з видів спорту 

Збірна команди коледжу з волейболу (юнаки) 

1. Бесенюк Роман  

2. Слуба Олег 

3. Сурков Владислав 

4. Антаманюк Андрій 

5. Карпів Руслан 

6. Онуфрак Назар 

7. Попович Юрій 

8. Джердж Степан 

9. Двояк Іван  

10. Налисник Іван 

11. Франюк Михайло 

12. Фучка Василь 

Збірна команди коледжу з волейболу (дівчата) 

1. Литвин Марія 

2. Рогатинська Христина 

3. Юречко Юлія 

4. Ящук Діана 

5. Головченко Єлизавета 

6. Пазюк Ірина 

7. Комарницька Христина 

8. Самборська Іванна 



9. Пасічник Тетяна 

10. Галатенюк Наталія 

11. Павлюк Оксана 

Збірна команди коледжу з настільного тенісу 

1. Цьолик Петро 

2. Федорак Андріана  

3. Фучка Василь 

4. Звір Михайло 

5. Пупа Юлія 

6. Разин Володимир 

7. Фицин Вадим 

8. Фицик Владислав 

9. Якимович Михайло 

10. Юречко Юлія  

Збірна команди коледжу з легкої атлетики  

1. Баюрчак Ольга 

2. Пархуць Ярослав 

3. Волошин Ганна 

4. Волошин Юлія 

5. Головченко Єлизавета 

6. Кузів Владислав 

7. Кузьмінський Андрій 

8. Щербатюк Роман 

9. Махобей Володимир 

10. Пархуць Віталій 

11. Бучковський Андріан 

 

Збірна команди коледжу з  міні футболу (дівчата) 

1. Семенюк Ольга 

2. Литвин Марія 

3. Головченко Єлизавета 

4. Дем’яник Яна 

5. Урсалович Катерина 

6. Токарук Лілія 

7. Ільницька Христина 

8. Субачева Світлана 

9. Гаврилюк Анастасія 

10. Маслій Надія 

11. Круп’як Вікторія 

12. Комарницька Христина 

Збірна команди коледжу з міні футболу (юнаки) 

1. Пархуць Ярослав 

2. Пархуць Віталій 

3. Семйон Андрій 

4. Старків Назар 

5. Томин Тарас 

6. Януш Володимир 

7. Тупник Олексій 

8. Брус Дмитро 

9. Марко Володимир 

10. Сурнов Владислав 

11. Кулик Олег 



12. Мельник Василь 

13. Гавадзин Іван 

14. Лютий Ігор 

15. Фезін назар 

Збірна команди коледжу з баскетболу (дівчата) 

1. Дем’яник Яна 

2. Головченко Єлизавета 

3. Комарницька Христина 

4. Пасічняк Вікторія 

5. Маслій Надія 

6. Ільницька Христина 

7. Литвин Марія 

8. Яворська Оксана 

9. Пазюк Ірина 

10. Рогатинська Христина 

11. Засідько Христина 

12. Стельницька Богдана 

Збірна команда коледжу з баскетболу (юнаки) 

1. Колосовський Олександр 

2. Семйон Андрій 

3. Головчук Сергій 

4. Ковалик Роман 

5. Пархуць Ярослав 

6. Наливайко Михайло 

7. Пархуць Віталій 

8. Кузів Владислав 

9. Бабій Владислав 

10. Новак Руслан 

11. Гуменяк Андрій 

12. Олексюк Павло 

 

 

4. Досягнення колективів, команд, окремих студентів у 2015 – 2017 роках 

1.Обласний конкурс читців : 

1 місце 

Лаврів В. (2015,2016 рр.); 

Соловій М. (2016 рік); 

Боднарук Л. (2016 рік)  

3 місце – Ловчанко  Д. (2016 рік) 

2.  Регіональний конкурс «Студент року»: 

1 місце – Федорко І. (2015 рік); 

3 місце – Соловій  М. (2016 рік) 

3. Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (2 етап): 

2 місце – Лукач М. (2015 рік); 

3 місце – Досин М. ( 2016 рік); 

4 місце – Глеб Ю. (2017 рік) 

4. Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка: 

Обласний етап -  1 місце – Досин М.(2016 рік); 

Всеукраїнський етап – 2 місце – Досин М. (2016 рік) 

5. Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»  

1 місце  -  команда  коледжу. 

6. Обласний конкурс театрів фольклору та драматичних колективів ВНЗ 1-2 рівнів 

акредитації: 

Гран-прі – Народний театр пісні «Melos» ( 2016 рік); 



1 місце – Народний театр пісні «Melos» (2015, 2017 рік) 

7.Обласний конкурс «Пісенний вернісаж»: 

1 місце – Соловій М. (2015,2016 рік); 

3 місце – Слободян Г. (2017 рік) 

8. Обласний огляд-конкурс колективів художньої творчості серед ВНЗ 1-2 рівнів 

акредитації: 

1 місце – жіночий та чоловічий вок. ансамблі (2015, 2016, 2017 рр.); 

3 місце – танцювальний  колектив (2015, 2017 рр.) 

9. Обласний конкурс стіннівок « Майбутнє твоє, України»: 

1 місце – Ловчанко Д. (2016 рік) 

10. Обласний фотоконкурс «Я – частинка  душі України»: 

3 місце – Король Н. (2015 рік) 

11. Міський фестиваль-конкурс для неповнолітніх «Я маю право…»: 

1 місце – команда «Правовий десант» (2015 рік); 

2 місце – команда «Правовий десант» (2016, 2017 рік) 

12. Міський конкурс «Пісні і строю»: 

3 місце – команда коледжу (2016 рік) 

 

Результати участі студентів в змаганнях : 

Семйон Назар  І- місце Чемпіон Європи з регбі. 

Барчук Андрій  І місце Чемпіон  Європи з таеквондо. 

Федорко Ілона І місце Чемпіонка світу з сучасного танцю.  

Головченко Єлизавета  Чемпіонка України член збірної команди України з флорболу. 

Горщук Світлана Чемпіонка України з боксу 

Бучковський Андріан Чемпіон України з КУДО, Чемпіон України з ендокай карете До. 

 

 

Участь в обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : 

Збірна команди коледжу з волейболу (юнаки) 

2015 р ІV місце 

2016 р ІІ місце 

2017 р ІІ місце 

 

Збірна команди коледжу з волейболу (дівчата) 

2015 р ІV місце 

2016 р V місце 

2017 р ІV місце 

 

Збірна команда коледжу з баскетболу (юнаки) 

2015 р ІV місце 

2016 р ІІ місце 

2017 р ІІ місце 

 

Збірна команди коледжу з баскетболу (дівчата) 

2015 р ІV місце 

2016 р ІІ місце 

2017 р ІІІ місце 



Збірна команди коледжу з настільного тенісу 

2015 р ІІ місце 

2016 р І місце 

2017 р ІІІ місце 

Збірна команда коледжу з міні футболу (юнаки) 

2015 р VI місце 

2016 р ІІI місце 

2017 рV місце 

 

Збірна команда коледжу з міні футболу (дівчата) 

2015 р III місце 

2016 р ІІ місце 

 

Збірна команди коледжу з легкої атлетики  

2015 р VI місце 

2016 р ІI місце 

 
5.Основні виховні заходи у 2015-2017 рр. (Заповнюється у вигляді списку) 

 Ювілей коледжу – 50 років 

 День знань; 

 День працівника освіти; 

 День працівників сільського господарства; 

 День юриста; 

 День менеджера; 

 День технолога; 

 День студента; 

 «Під твій покров прибігаємо, Богородице Діво» 

 День пам‖яті жертв голодомору та політичних репресій; 

 Свято хліба; 

 Свято вареника; 

 Андріївські вечорниці; 

 Військово-спортивне свято «Козацькому роду – нема переводу»; 

 Свято поля; 

 Фестиваль професій; 

 День відкритих дверей; 

 День української писемності і мови; 

 Різдвяна розколяда; 

 Свято гаївок «Христос Воскрес! Радіймо всі!»; 

 Родинне свято матері; 

 Весняний бал; 

 Містер і місіс коледжу; 

 КВК : «Весна в агарному», «Світ навиворіт зі студентами аграрного» 

 Виставки: квітів, «Великодний кошик», новорічно-різдвяних композиції, «Осінній ярмарок»; 

 Виставка декоративно-прикладного мистецтва до Дня міста; 

 «За філіжанкою кави у «Літературній кав’ярні» » 

 «Людським добром і теплотою хай зігріваються серця» до дня Св. Миколая; 

 «Все починається з любові» (до Дня закоханих) 

 Свято землі «Захисти свою планети» 

 Випускний бал 



V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Основні фінансові показники 
Надходження коштів за 2014 р. -  2016 р., тис. грн. 

№ 

п/п 

Показники  Роки 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Різниця, 

/2016 р. до 2015 р. 
 

1 

 

Бюджетні кошти 

 

8172,2 

 

9509,2 
 

9448,7 

 

-60,5 
 

2 

 

Спеціальні кошти 

 

2045,1 

 

1976,6 
 

1686,0 

 

-290,6 
 

Всього по коледжу  

 

10217,3 

 

11485,8 
 

11134,7 

 

-351,1 

 

Надходження коштів за спеціальним фондом в розрізі основних видів платних послуг, тис. грн. 
№ 

п/п 

Назва доходів Роки  Різниця 
2015 2016 

1. Платне навчання 1465,2 1231,3 -233,9 
2. Господарська та виробнича діяльність 511,4 446,7 -64,7 
3. Оренда  8,0 +8,0 
 В с ь о г о : 1976,6 1686,0 -290,6 

 

Видатки  коледжу у  2016 році,   тис. грн. 
Показники Бюджет %  

співвіднош. 

Спец. 

кошти 

%  

співвіднош. 
Всього протягом року 9448,7 100 1698,8 100 

Заробітна плата з нарахуваннями 5588,6 59 935,1 55 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 

643,6 
 

7 

 

33,6 

 

2 
Стипендії  2883,6 31 - - 
Придбання літератури, м’якого 

інвентарю та харчування для дітей-

сиріт 

 

332,9 
 

3 

 

- 

 

- 

Придбання обладнання, предметів 

постачання та матеріалів 

   

368,8 

 

22 
Інші послуги та податки   269,1 16 
Продукти харчування   73,6 4 
Видатки на відрядження   18,6 1 

 

2. Основні об’єкти нерухомості 

Об’єкт нерухомості кількість 

ВСЬОГО 20 

З правом власності 14 

З сертифікатом про пожежну безпеку - 

З санітарним паспортом - 

 

3.Використання земель 

Загальна 

площа 

земель в 

користуван

ні 

за даними 

обліку 

із заг.площі 

оформлене право 

користув. 

Площа 

с/г 

угідь 

З них ріллі 

заг. площа 

ріллі що 

обробляється 

Засіяно 

на 15 

квітня 

Передано 

в оренду 

13,6053 13,6053 9,9429 9,9429 9,9429 9,5 - 



4. Заходи щодо оформлення власності чи правокористування 

на землю та основні об’єкти нерухомості 

В коледжі усі земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна оформлені державними актами та 

свідоцтвами на право власності: 

 

 Навчальний корпус-свідоцтво на право власності Серія САВ №187952акт на землю  Серія ЯЯ 

№139994 від 19.04.2010р. 

 .Гуртожиток -свідоцтво на право власності Серія САВ  

№ 161686 акт на землю Серія ЯЯ № 139993 19.04.2010 р.  

 Котельня-свідоцтво на право власності Серія САВ № 161686  

 Навчально-виробниче приміщення-свідоцтво на право власності 

Серія ЯЯЯ № 352086, акт на землю Серія ЯЯ №126190 від 08.10.2007р. 

 Колекційно-дослідне поле з виробничими приміщеннями-свідоцтво на право власності Серія 

САВ № 170781, акт на землю Серія ЯЯ №139309 від 

30.10.2007р 

 

5. Навчальні класи, лабораторії і методкабінети  

Вид приміщення Відкрито до 2016 року Відкрито у 2016-2017 рр. 
Для 

загальноосвітньої 

підготовки 

Для 

професійної 

підготовки 

Для фахової 

підготовки 

Для 

загальноосвітньої 

підготовки 

Для 

професійної 

підготовки 

Для 

фахової 

підготовки 

Навчальні класи 9 12 14 - 1 - 

Навчальні лабораторії 5 15 14 - 1 1 

Методкабінети - - 1 - - - 

 

6. Стан ведення обліку матеріальних цінностей та бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік заведений в коледжі відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 та наказу Міністерства фінансів 

України від 29.12.2015р. №1219.  

Центральне місце в інформаційній системі коледжу займає бухгалтерський облік — система збору, 

обробки формування звітності для користувачів інформацією для прийняття управлінський рішень. 

Бухгалтерський облік у коледжі виконує управлінську, контрольну і інформаційну функції. 

Бухгалтерський облік  забезпечує систематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та 

видатків коледжу, стан розрахунків із підприємствами, організаціями і установами, використання 

матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням, сприяє поліпшенню фінансово-господарської 

діяльності. Фінансово-господарська діяльність коледжу характеризується низкою особливостей, які 

впливають на побудову бухгалтерського обліку: коледж належить до неприбуткових організаціях — 

мета якого є надання нематеріальних послуг,  коледж бере участь у виконанні як дохідної, так і 

видаткової частини бюджету відповідно до затвердженого кошторису — основного планово-

фінансового документа, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, 

визначає обсяг і напрями витрачання коштів згідно бюджетної класифікації Основними завданнями 

бухгалтерського обліку в коледжі є збір, обробка та відображення    даних про стан діяльності;  

систематизація, групування та зведення даних з метою одержання підсумкової інформації про фінансові 

та господарські операції;  використання передових форм і методів облікової роботи та обробки 

бухгалтерських документів з використанням сучасної обчислюваної техніки і відповідного програмного 

забезпечення (Програмне забезпечення Парус, Казна, Медок); здійснення попереднього контролю за 

своєчасним, правильним оформленням документів і законністю, доцільністю здійснюваних операцій;  

контроль правильності, раціональності, економності витрачання коштів відповідно до  фінансування та 

їх цільового призначення за кошторисом коледжу;  суворий контроль за раціональним і економним 

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечення обліку доходів і видатків за 

спеціальними коштами та іншими позабюджетними коштами, періодичні інструктажі матеріально 

відповідальних осіб (МВО) з питань обліку і забезпечення збереження ТМЦ, грошових коштів, що 



знаходяться на їхньому відповідальному зберіганні, складання звітності і подання її відповідним 

органам в установлені строки, забезпечення достовірності, повноти й об’єктивності звітних даних і 

балансів, дотримання установленого порядку зберігання бухгалтерських документів, облікових 

регістрів, кошторисів і розрахунків до них; своєчасна підготовка і передача їх до архіву тощо.  
 

VI. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Угоди про  міжнародну співпрацю складені: 

1. Школа сільськогосподарського навчального центру ім. Другої Чехословацької парашутної бригади 

м. Новосельце, Польща 

2. Лісний технікум,  м. Леско, Польща 

3. Технічна школа, м. Леско, Польща 

4. Державна Професійна Школа (ВПУ) в м. Сулехові, Польща 

5. Плантація над Танвія, Польща 

 

 

VIІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ НА 2016/17 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 Акредитувати спеціальності в 2016-2017 н.р. «Фінанси, банківська справа та страхування» та 

«Геодезія та землеустрій»; 

 акредитувати робітничу професію водіїв транспортних засобів категорії «В»; 

 збільшення ліцензованого обсягу підготовки робітничих професій та ліцензування нових; 

 провести ліцензування робітничої професії «Лаборант з контролю за станом навколишнього 

середовища» 

 активізація профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл і випускників професійних училищ 

з метою продовження ступеневої освіти молоді; 

 цілеспрямована профорієнтаційна робота із випускниками коледжу щодо продовження їх 

навчання за спорідненими спеціальностями у Львівському НАУ за принципом ступеневої освіти та 

інтегрованими навчальними планами. 

 більш широке запровадження у навчальний процес біжучого контролю знань студентів із 

використанням комп’ютерної техніки; 

 контроль за виконанням перспективного плану забезпечення коледжу комп’ютерною технікою 

згідно із встановленими термінами і обсягами придбання; 

 розширене використання ліцензованого програмного забезпечення; 

 більш ефективна та результативна співпраця викладачів коледжу із науково-педагогічними 

працівниками ЛНАУ, щодо підготовки окремих навчально-методичних видань, навчальних 

посібників і підручників, як членів авторських колективів; 

 постійно поновлювати бібліотечних фонд навчальною літературою та фаховими виданнями, 

електронними носіями; 

 організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, та 

наукових семінарів на базі коледжу; 

 щорічна участь викладачів коледжу у Міжнародних наукових форумах ЛНАУ і студентів - у 

Міжнародних студентських наукових конференціях ЛНАУ; 

 збільшення числа спільних наукових публікацій студентів коледжу; 

 контроль за написанням та публікацією викладачами статей у наукових виданнях; 

 проведення щорічного Тижня науки у коледжі, організація та  проведення конкурсів 

студентських наукових робіт «Кращий студент-науковець коледжу», «Кращий молодий-науковець 

коледжу»; 

 постійне висвітлення досягнень науково-дослідної діяльності коледжу у ЗМІ; 

 налагодження закордонного співробітництва для укладання двосторонніх договорів про 

подальшу наукову співпрацю; 

 науково-дослідна робота студентів в умовах колекційно-дослідного поля з вивчення інтенсивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур; 

 пошук та отримання фінансування науково-дослідної роботи за рахунок державних програм та 

грантових проектів від міжнародних фондів та організацій;\ 



 сприяння підвищенню фахового рівня викладацького колективу коледжу шляхом навчання в 

аспірантурі та докторантурі; 

 залучення провідних спеціалістів передових господарств різних форм власності, підприємств, 

організацій, установ до проведення теоретичних і практичних занять, в тому числі на виробництві; 

 пошук нових баз виробничих практик серед агроформувань області, які запроваджують 

прогресивні технології, сучасну техніку та інші інноваційні проекти;  

 розробити план оновлення матеріально-технічного забезпечення практичної підготовки 

студентів. 

 поліпшити співпрацю з роботодавцями, які потребують робочу силу, а також організовувати 

проведення зустрічей з роботодавцями та колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи 

заснували власний бізнес;  

 проводити постійний огляд та аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, яких готує 

навчальний заклад;  

 запровадити в програмах навчального закладу курси з техніки пошуку роботи та факультативні 

заняття з організації власної справи;  

 систематично проводити інформативні, навчальні семінари та тренінги щодо можливостей 

працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні проблем зайнятості та підвищенні 

самооцінки; 

 формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги і любові до рідної 

землі; 

 формування переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та 

духовно багатої особистості; 

 створення умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його 

потенційних лідерів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку 

індивідуальних здібностей, талантів; 

 заміна зношеного, морально застарілого і економічно неефективного обладнання котельні; 

 заміна віконних блоків – аварійно небезпечних для подальшого використання; 

 обладнання павільйону для зберігання сільськогосподарської техніки; 

 влаштування шатрового даху для п’ятиповерхової частини навчального корпусу та гуртожитку; 

 придбати обладнання в комп’ютерні класи; 

 поновити обладнання для їдальні; 

 провести капітальний ремонт та реконструкцію будівель навчального корпусу та гуртожитку. 

 

VIІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ У РОБОТІ 

Навчально-методична робота 

 зменшення обсягів прийому студентів студентів за останні роки і, як наслідок, зменшення 

контингенту студентів; 

 зношеність та застарілість великої частини комп’ютерної техніки; 

 

Виховна та спортивна робота 

 

 потребує подальшого розвитку і удосконалення робота зі студентським самоврядуванням;  

 робота над створенням музею коледжу; 

 удосконалення результативності гурткової роботи; 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 невисока ефективність системи опалення в коледжі та гуртожитку; 



 переоформити  державні акти на право постійного користування земельними ділянками, які 

знаходяться за адресою: 

- с. Чукалівка, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл., площею 10,2693 га.; 

- с. Старий Лисець, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл., площею 0,4479 га,; 

-  м. Івано-Франківськ  вул. Юності, 11, площею 2,1427 га.,  

- м. Івано-Франківськ вул. Тополина,24, площею 0,7454 га.  

 


