
Провадження освітньої діяльності зі спеціальності  

022 Дизайн 

У 2013-2014 навчальному році в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вперше 

було здійснено набір студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста спеціальності «Дизайн» (Ліцензований обсяг прийому 50 

осіб денної форми навчання). 

Формування контингенту студентів спеціальності «Дизайн», його 

збереження здійснюється спільними зусиллями ректорату базового навчального 

закладу, дирекції коледжу, циклових комісій, зокрема цикловою комісією 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дизайн»). Ці питання 

постійно обговорюються на засіданнях циклової комісії. Педагогічної ради 

коледжу. 

Важлива роль у системі підготовки фахівців відводиться системі 

профорієнтаційного відбору на навчання абітурієнтів. Профорієнтаційна робота 

в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» - це комплексна, систематична робота 

кожного члена колективу, усіх структурних підрозділів закладу, яка мас за мету 

забезпечення повноцінного прийому студентів на навчання. Формування 

контингенту абітурієнтів проводиться на основі моніторингу ринку праці, 

професійно орієнтованого відбору абітурієнтів на стадії навчання в 

загальноосвітніх школах, шляхом підготовки абітурієнтів, 

залучення до навчання випускників з ОКР «молодший спеціаліст» з інших ВНЗ 

та на підготовчих курсах, випуску інформаційних листівок, іншої друкарської 

продукції, відеосюжетів, реклами по радіо та місцевому телебаченню; 

комп'ютеризований інформаційний пакет «РЕКЛАМА», проведення «Днів 

відкритих дверей» для всіх абітурієнтів коледжу й університету та екскурсії 

учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл регіону по факультетах, 

культурно-масові та спортивні заходи в рамках навчально-наукового комплексу 

для абітурієнтів, координація головами циклових комісій факультетів зв'язків з 

провідними підприємствами регіону, що дозволяє здійснювати пошук 

потенційних абітурієнтів для індивідуальної підготовки з урахуванням потреб 

підприємств, у тому числі абітурієнтів, зацікавлених в отриманні професійної 

підготовки та освіти. 

Детальна інформація про Правила прийому, документи для вступу, 

спеціальності підготовки, програми вступних випробувань, зразки тестових 

завдань подані на офіційному сайті ДВНЗ «Прикарпатський університет імені 

Василя Стефаника» та на сайті коледжу. 

На спеціальності 022 Дизайн за денною формою навчається 186 осіб. 

Формування контингенту студентів відбувається на основі конкурсного 

відбору з дотриманням нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому. З 

метою збереження контингенту студентів коледжу запроваджуються заходи 

щодо забезпечення належних умов надання освітніх послуг та підвищення якості 

навчання. 

Зміст підготовки фахівців початкової ланки освіти в Івано-Франківському 

коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 



Стефаника» побудований на основі Галузевого стандарту вищої освіти України, 

освітньо-кваліфікаційної та освітньо-професійної характеристики молодшого 

спеціаліста спеціальності «Дизайн», освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(варіативна компонента), освітньо-професійної програми (варіативна 

компонента), навчального плану, розроблених з урахуванням Галузевих 

стандартів вищої освіти України щодо підготовки молодших спеціалістів 

спеціальності «Дизайн». 

Навчальний план складений згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України. ОПП молодшого спеціаліста спеціальності «Дизайн». Комісією 

з’ясовано, що навчальний план спеціальності схвалено на засіданні Педагогічної 

ради коледжу. 

Усі зазначені документи узгоджені між собою, простежується відповідність 

змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці й окремої 

особистості, вирішенню питань безперервності, наступності та ступневості 

підготовки дизайнерів. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців базується на 

компетентнісному підході. На основі стандартів витої освіти Івано-

Франківським коледжем ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» розроблено й погоджено у встановленому порядку 

навчальні плани підготовки молодших спеціалістів, які містять графік 

навчального процесу, інформацію про обсяги дисциплін і форми контролю, 

практичну підготовку, а також атестацію випускників. 

Навчальні плани складені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки 

України відповідно до розробленої освітньо-професійної програми та 

включають комплекс базових дисциплін і дисциплін вільного вибору закладу. 

Навчальні та робочі навчальні плани відповідають Положенню про організацію 

освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього 

процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» та іншим базовим документам. 

У відповідності з навчальним планом спеціальності «Дизайн» проводяться 

наступні види практики: навчальна (пленерна (біонічна)); технологічна, 

переддипломна. 

На завершальному етапі навчання студентів зі спеціальності  «Дизайн» для 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки (кваліфікації) 

до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики проводиться атестація 

студентів. Формою атестації є дипломне проектування. Підготовка молодших 

спеціалістів спеціальності «Дизайн» проводиться у повній відповідності до 

затвердженого переліку та норм часу з дисциплін, нормативною та варіативною 

складовими навчального плану. 


