
ДОВІДКА 

про результати моніторингу надання освітніх послуг  

в Івано-Франківський коледжі ДВНЗ  

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі 

Івано-Франківський коледж) здійснює надання освітніх послуг, пов’язаних з 

наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 

спеціаліста. 

28 серпня 2014 року у структурі Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» на базі Юридичного коледжу, Верховинського коледжу туризму 

і готельного господарства та Івано-Франківського коледжу у відповідності до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2014 року № 590 «Деякі 

питання діяльності структурних підрозділів Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» та наказу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» «Щодо оптимізації структури Університету» від 

11.06.2014 року № 338 створено Івано-Франківський коледж Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

Освітня діяльність Івано-Франківського коледжу на право надання 

освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом 

прийому 395 осіб з семи спеціальностей (ліцензія серії АЕ №636113 

Міністерства освіти і науки України від 01.04. 2015) та відповідно до наказу 

МОН України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 

20/29888 (далі наказ №1565). 



Наказом Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 147 «Про затвердження 

рішень регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 

навчальних закладів» Івано-Франківський коледж визнано атестованим з 

надання повної загальної середньої освіти. 

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів у навчальному 

закладі складає 395 осіб, з них: на спеціальності 081 Право – 40 осіб. 

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за денною 

формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

(Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей Івано-Франківського 

коледжу див. дод. 1). Ліцензійні та акредитаційні справи є в наявності усі. 

Івано-Франківський коледж внесено до єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 11191030039000314 за 

адресою: Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Степана 

Бандери, будинок 1, 76018, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 

юридичної особи: 39257241.  

Положення про Івано-Франківський коледж Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» затверджено наказом ректора № 504-а від 28 серпня 

2014 року. На час перевірки в коледжі проводиться робота з оновлення 

зазначеного положення та посадових інструкцій, відповідно до 

розпорядження ректора від 27.11.2018 № 148-р «Про положення про 

структурні підрозділи та посадові інструкції працівників». Положення про 

циклові комісії ……..   Посадові інструкції працівників … 

У структурі навчального закладу є такі відділення: педагогічне, 

дошкільної освіти, юридичне, Верховинське. 

Підготовка фахівців у коледжі проводиться за першим рівнем 

акредитації, що згідно з «Переліком-2007» відповідає підготовці з п’яти 

галузей знань шести спеціальностей: 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта 

Спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта» 



  5.01010201 «Початкова освіта» 

Галузь знань 0202 Мистецтво 

Спеціальність 5.02020701 «Дизайн» 

Галузь знань 0304 Право  

Спеціальність 5.03040101 «Правознавство»  

Галузь знань 0403 Системні науки і кібернетика 

Спеціальність 5.04030101 «Прикладна математика» 

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність 5.14010101 Готельне обслуговування  

Згідно з Переліком спеціальностей 2015 року коледж здійснює 

підготовку з таких галузей знань семи спеціальностей: 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

    013 Початкова освіта 

Галузь знань 02 Культура 

Спеціальність 022 Дизайн  

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Галузь знань 11 Математика та статистика 

Спеціальність 113 Прикладна математика 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

    242 Туризм 

У відповідності до Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах затверджено склад педагогічної ради, 

адміністративної ради, циклових комісій. У коледжі створено 11 комісій: 

циклова комісія загальноосвітньої  підготовки, циклова комісія гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки, циклова комісія математичної 

підготовки, циклова комісія природничо-наукової підготовки, циклова 

комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дизайн»), 

циклова комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність 



«Початкова освіта»), циклова комісія професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Дошкільна освіта»), циклова комісія фундаментальної, 

спеціальної, професійної та практичної підготовки (спеціальність «Право», 

юридичне відділення), циклова комісія загальної та практичної підготовки 

(Верховинське відділення), циклова комісія професійної та практичної 

підготовки (спеціальність «Туризм»), Циклова комісія професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Прикладна математика») (Наказ 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» № 560 від 31.08.2018 р.). Структуру 

коледжу складає відділення дошкільної освіти, педагогічне, юридичне та 

Верховинське відділення в смт. Верховина.  

Контингент студентів Івано-Франківського коледжу на 01.12.2018 

складає 1426 осіб денної форми навчання. (Загальна кількість студентів, їх 

розподіл за спеціальностями та формами навчання наведені в дод. 2, 3) 

Відповідно до Положення про навчально-методичні комплекси  

розроблено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін. З метою 

належного забезпечення практичної підготовки студентів розроблено 

наскрізні програми практик. 

Показники знань студентів Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" за 

результатами проведених з 5 по 23 листопада 2018 року зрізів залишкових 

знань становлять: якості знань 67 % та успішності 100 % (Додаток 4). 

Студенти Івано-Франківського коледжу користуються бібліотечним 

фондом Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. Всі студенти отримали читацькі квитки. 

Педагогічне навантаження викладачів коледжу затверджене наказом 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» № 511 від 29.08.2014 «Про тарифікацію 

викладачів Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 



Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 

та згідно концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років  

метою навчально-виховного процесу є: підвищення доступності якісної, 

конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого 

розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку людини згідно з 

індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом 

життя. Все це підвищує вимоги до наукової і професійної кваліфікації 

викладацького складу, змісту і особливості його діяльності.  

Керівний та викладацький склад має вищу освіту, що відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 

Робота по укомплектовуванню керівного складу в коледжі проводиться 

згідно з Законом України «Про вищу освіту» від  01.07.2014 р., наказу 

Міністерства освіти України «Про роботу з кадрами» № 336 від 04.12.95 р. та ін. 

Склад педагогічного колективу сформований із викладачів, які мають в 

основному стаж роботи не менше 3 років. У коледжі працює 161 викладачі, з 

них: 64 штатних.  

Згідно з Положенням про організацію професійної орієнтації в Івано-

Франківському коледжі  розроблено та затверджено план профорієнтаційної 

роботи коледжу. 

У 2018-2019 н.р. на навчальних заняттях викладачі використовують 

мультимедійні технології  для унаочнення, презентацій та відеоматеріалів.   

Семестровий контроль знань студентів проводиться за допомогою 

комп’ютерних технологій.  

Коледж працює згідно з планами роботи: плану роботи коледжу на 

2018-2019 н.р., графіку внутрішнього контролю всіх ланок роботи на 2018-

2019 н. р., планом роботи структурних навчально-методичних підрозділів на 

2018-2019 н.р., плану виховної роботи на 2018-2019 н. р., плану роботи 

бібліотеки на 2018-2019 н. р.  Розроблено Положення про коледж, положення 

про педагогічну раду, методичну раду, навчальні кабінети та  інше. 

Організація виховної роботи коледжу проводиться на високому рівні. У 

коледжі  проводяться різноманітні  виховні заходи, студенти беруть активну 



участь у спортивних змаганнях, флешмобах, мовно-літературних конкурсах, 

системно відвідують  Івано-Франківський облмуздрамтеатр, музеї міста. 

Організовуються походи в гори, екскурсійні поїздки, перегляди виставок. 

Івано-Франківський коледж розробив і постійно оновлює офіційний 

сайт коледжу www.ifk.pnu.edu.ua 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей 

Івано-Франківського коледжу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

 

Шифр і назва 

спеціальності 

Перелік галузей і спеціальностей  

2015 року 

 

Ліцензія 

 

Перелік галузей і 

спеціальностей 2007 року 

Перелік галузей і 

спеціальностей 2015 року 
 

Рівень 

акредитації Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Шифр і назва 

спеціальності Сертифікат 

про 

акредитацію 

Ліцензований 

обсяг прийому 

Сертифікат 

про 

акредитацію 

Ліцензований 

обсяг 

прийому 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0101 

Педагогічна освіта 

 

 

 
5.01010101 

Дошкільна освіта 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
01 

Освіта 

 

 

 
012 Дошкільна 

освіта 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої 
освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 
університет імені Василя 

Стефаника» 

(наказ № 109-л 
від.22.05.2017) 

 

 

 
НД-І 

№0984586 

10.07.2017 

 

 

 
90 

 

 

 
НД №0997330 

11.12.2017 

 

 

 
90 

 

 

 
І 

 

 
 

5.01010201  

Початкова освіта 

 

 
 

013 Початкова 

освіта 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський 
національний 

університет імені Василя 

Стефаника» 
(наказ № 109-л 

від.22.05.2017) 

 

 
 

НД-І 

№0984587 
10.07.2017 

 

 
 

120 

 

 
 

НД №0997331 

11.12.2017 

 

 
 

120 

 

 
 

І 

 

0202  
Мистецтво 

 

 
5.02020701 

 Дизайн 

 

 
02 Культура і 

мистецтво 

 

 
022 Дизайн 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ 
«Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 
Стефаника» (наказ № 

109-л від.22.05.2017) 

 
 

 

 

 
НД-І 

№0984588 
10.07.2017 

 

 
50 

 

 
НД №0997332 

11.12.2017 

 

 
50 

 

 
І 



 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

 

Шифр і назва 

спеціальності 

Перелік галузей і спеціальностей  

2015 року 

 

Ліцензія 

 

Перелік галузей і 

спеціальностей 2007 року 

Перелік галузей і 

спеціальностей 2015 року 
 

Рівень 

акредитації Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Шифр і назва 

спеціальності Сертифікат 

про 

акредитацію 

Ліцензований 

обсяг прийому 

Сертифікат 

про 

акредитацію 

Ліцензований 

обсяг 

прийому 

 

0304  

Право 

 

 

5.03040101 
 Правознавство 

 

 

08 Право 

 

 

081 Право 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої 
освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 
університет імені Василя 

Стефаника» 

(наказ № 103-л 
від.22.05.2017) 

 

НД-І 

№0971276 
05.08.2014 

 

40 

 

НД №0997333 

11.12.2017 

 

40 

 

І 

 

 

 
0403  

Системні науки і 
кібернетика 

 

 
 

 

5.04030101 
Прикладна 

математика 

 

 
 

 

11 Математика та 
статистика 

 

 
 

 

113 Прикладна 
математика 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський 
національний 

університет імені Василя 

Стефаника» 
(наказ № 103-л 

від.22.05.2017) 

 

 
УД 

№09003027 

    20.06.2018 

 

 

 

 
 

 

50 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1401 Сфера 

обслуговування 

 

 
 

 

 

5.14010101 Готельне 

обслуговування 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

24 Сфера 

обслуговування 

 

 
 

 

 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Відомості щодо 

здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 

Стефаника» 
(наказ № 103-л 

від.22.05.2017) 

 

 
 

 

 

НД-І 

№0973306 

09.02.2015 

 

 
 

 

 

20 

 

 
 

 

 

НД №0997334 

11.12.2017 

 

 
 

 

 

20 

 

 
 

 

 

І 

 
 

 

5.14010301 
Туристичне 

обслуговування 

 
 

 

242 Туризм 

Відомості щодо 
здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої 

освіти ДВНЗ 
«Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 
Стефаника» 

(наказ № 103-л 

від.22.05.2017) 

 
 

 

НД-І 
№0973307 

09.02.2015 

 
 

 

25 

 
 

 

НД №0997335 
11.12.2017 

 
 

 

25 

 
 

 

І 

 

 



Додаток 2 

 

Загальна характеристика Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

     

 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна 

(очна) 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 395  

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (осіб) 395  

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:  - 

у т.ч. за формами навчання: 

- денна (очна) (осіб) 

 

 

 

- 

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 59 - 

4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць) 

  

За Переліком галузей і спеціальностей 2007 року 6 - 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (одиниць) 6 - 

За Переліком галузей і спеціальностей 2015 року 7  

- молодший спеціаліст (одиниць) 7 - 

5. Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 

(одиниць) 
11 

з них випускових (одиниць) 6 

6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 4 

7. Загальна площа територій (га) 67,3 

8. Площа будівель (тис. кв. м) 

- загальна 

- навчальна 

 

132,5 

84,4 

 



 

Додаток 3 

 

Загальна кількість студентів,  

які навчаються у Івано-Франківському  коледжі  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

за напрямами, спеціальностями та формами навчання 

(станом на 01.12.2018) 

 
№ 

з/п 
Назва спеціальності 

Форми навчання 

Денна Заочна 

За переліком галузей і спеціальностей 2007 року 

1. 5.01010101 Дошкільна освіта 89 - 

2. 5.01010201 Початкова освіта 110 - 

3. 5.02020701 Дизайн 41 - 

4. 5.03040101 Правознавство 38 - 

5. 5.04030101 Прикладна математика 28 - 

6. 5.14010101 Готельне обслуговування 14 - 

Всього 320 - 

 

За переліком галузей і спеціальностей 2015 року 

1. 012 Дошкільна освіта 265  

2. 013 Початкова освіта 356 - 

3. 022 Дизайн 142 - 

4. 081 Правознавство 118 - 

5. 113 Прикладна математика 138 - 

6. 241 Готельно-ресторанна справа  47 - 

7. 242 Туризм  40 - 

Всього: 1106 - 

Разом по коледжу: 1426 
 

 


