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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА» 

 

Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» 
(далі – Коледж) – це сучасний інноваційний заклад освіти, який дає можливість 

кожному студентові розвивати індивідуальні таланти та здібності, світоглядно 

формуватися та стати вмотивованим задля досягнення подальших успіхів.  

Діяльність Фахового коледжу регламентується Конституцією України, 

законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», іншими Законами України, постановами Кабінету 

Міністрів України, «Положенням про Фаховий коледж ЗВО «Університет Короля 

Данила»» та іншими внутрішніми розпорядчими документами. 

Фаховий коледж є відокремленим структурним підрозділом ЗВО 

«Університет Короля Данила» (далі – Університет) без права юридичної особи, тому 

забезпечення освітньої діяльності відбувається і відповідно до наказів Президента та 

Ректора ЗВО «Університет Короля Данила». 

Провадження освітньої діяльності у Фаховому коледжі на рівні 

кваліфікаційних вимог щодо освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня – молодшого спеціаліста) – здійснюється 

за спеціальностями:  

 081 «Право» – з ліцензованим обсягом набору 100 осіб;  

 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» – 25 осіб;  

 191 «Архітектура та містобудування» – 50 осіб;  

 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – 25 осіб;  

 022 «Дизайн» – 30 осіб;  

 121 «Інженерія програмного забезпечення» – 70 осіб; 

 024 «Хореографія» – 40 осіб; 

 025 «Музичне мистецтво» – 40 осіб; 

 241 «Готельно-ресторанна справа» – 40 осіб; 

 242 «Туризм» – 40 осіб. 

У Фаховому коледжі освітній процес забезпечувався досвідченим штатним 

професорсько-викладацьким складом – 52 педагогічними працівниками, з яких 37 

викладачів – спеціалісти вищої категорії, кандидати наук, доценти. 

З використанням кадрового потенціалу кафедр Університету у Фаховому 

коледжі функціонують 8 циклових (предметних) комісій: 

 циклова (предметна) комісія із загальноосвітніх та гуманітарних 

дисциплін; 

 циклова (предметна) комісія з фінансів, банківської справи і 

страхування; 

 циклова (предметна) комісія з архітектури, будівництва та дизайну; 

 циклова (предметна) комісія з інформаційних технологій; 

 циклова (предметна) комісія з юридичних дисциплін;  
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 циклова комісія з музичного мистецтва; 

 циклова комісія з хореографії;  

 циклова комісія з готельно-ресторанної справи та туризму.  

Коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів за денною та 

заочною формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

Термін навчання триває відповідно 3 та 4 роки. Станом на червень 2021 року на 

денній формі навчається 601 здобувач освіти, на заочній формі – 28. 

Основними завданням науково-педагогічного колективу Фахового 

коледжу упродовж 2020–2021 навчального року було якісне забезпечення 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання через застосування новітніх 

цифрових інструментів у розробці навчального контенту; оволодіння цікавими 

цифровими ресурсами; урізноманітнення та удосконалення форм і методів 

викладання. Результатом роботи стало оновлення навчально-методичних 

комплексів, розробка відеопрезентацій, розміщених у змісті кожного 

навчального курсу у системі дистанційного навчання Фахового коледжу.  

Для належної підготовки студентами до навчання у Фаховому коледжі 

функціонує бібліотека, фонд якої нараховує 45 318 примірників літератури + 169 

дисків електронних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій. 

Книжковий фонд розподіляється таким чином: 32 709 ( 72,5%) примірників 

навчальної літератури, з них: економічна література – 11 322 книги, юридична 

література – 9 403 книги, будівництво та архітектура – 2 312 книг, 

загальноосвітня та суспільствознавча література – 9 885 книг; художня література 

– 9 089 книг; 446 назв монографій. На одного студента в середньому доводиться 

17 примірників навчальної літератури. На сьогодні бібліотека отримує 32 назви 

періодичних видань. Фахові періодичні видання, які внесені до переліку президії 

ДАК України, складають – 78 %. 

Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, шляхом 

придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, 

аудіо-, відеовидань та електронних баз даних, виданих як в Україні, так і за 

кордоном. Упродовж 2020‒2021 навчального року книжковий фонд бібліотеки 

поповнився більше, ніж на тисячу примірників книг. 

Повне, оперативне і якісне обслуговування користувачів здійснюється на 

основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів через 

Інтернет, локальну мережу Фахового коледжу, традиційну систему каталогів і 

картотек, оформлення виставок навчально-методичної літератури, презентацій, 

проведення літературно-музичних вечорів спільно з викладачами закладу та 

самостійно згідно з планом проведення масових заходів. 

Розпочата робота із встановлення автоматизованої бібліотечної 

інформаційної системи Koha, зокрема, створення електронного каталогу.  

У роботі бібліотеки постійно враховуються перспективні варіанти 

використання сучасних технологій для доступу до інформаційних ресурсів, 

розробляються нові методики для допомоги викладачам і студентам, а головне – 

вивчається читацький контингент, його потреби та інтереси в інформаційному 
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просторі. Функціонування університетської локальної комп’ютерної мережі 

забезпечує студентам і викладачам можливість безлімітного доступу до 

глобальної мережі Internet та Wi-Fi. 

У бібліотеці університету станом на червень 2021 року за єдиним обліком 

обслуговується 582 користувачі Фахового коледжу. 

 
 

2. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

Визначальним принципом роботи Фахового коледжу упродовж 2020–2021 

навчального року стало формування для здобувачів та науково-педагогічних 

працівників освітнього середовища як місця зростання, становлення та 

удосконалення. Забезпечення сучасним обладнанням та комфортними умовами 

навчання, можливість перебувати в середовищі, де кожен, хто навчається, може 

отримати найважливіше – свободу знань, а не обмежені правила академічності, 

можливість спробувати свої нахили за кількома спеціальностями дають змогу 

закладу бути потужним освітнім осередком не тільки у межах Івано-

Франківського регіону, а й всієї України. Показником цього є студенти з Дніпра, 

Тернополя, Полтави, Закарпаття, Черкас та інших областей, які радо долучилися 

до лав студентства закладу. 

З метою забезпечення якісного прийому студентів у Фаховому коледжі 

розроблені плани заходів щодо профорієнтаційної та агітаційної роботи.  

Контингент студентів формується в межах ліцензованого обсягу за рахунок 

учнів та випускників загальноосвітніх шкіл області, обласного центру та інших 

областей України (Таблиця 2.1). 

Зарахування студентів до Коледжу відбувається за результатами 

конкурсного відбору, який здійснюється на підставі затвердженого 

Міністерством освіти і науки України переліку сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти, необхідних для вступу, і Умов прийому до Коледжу 

від 28 грудня 2020 року, розроблених згідно з наказом МОН України № 1342 від 

30 жовтня 2020 року. 

Аналіз вступної кампанії 2020–2021 навчального року у Фаховому коледжі 

показав такі результати: 

 кількість поданих заяв на денну форму – 434, на заочну – 20; 

 зараховано на навчання на денну форму – 233 здобувачі освіти, на 

заочну форму – 15; 

 загальна кількість здобувачів освіти на денній формі – 601, на заочній 

– 28. 
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Таблиця 2.1. Розподіл за регіонами випускників 9-х класів, які одержали 

базову загальну середню освіту і продовжують навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти 
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А Б 1 2 3 4 5 6 
Усього (сума даних рядків 02-28) 01 183 183 - - - 183 

у тому числі: 

Автономна республіка Крим 
02 - - - - - - 

Вінницька 03 - - - - - - 
Волинська 04 1 1 - - - 1 

Дніпропетровська 05 - - - - - - 
Донецька 06 - - - - - - 

Житомирська 07 - - - - - - 
Закарпатська 08 4 4 - - - 4 

Запорізька 09 - - - - - - 
Івано-Франківська 10 164 164 - - - 164 

Київська 11 - - - - - - 
Кіровоградська 12 - - - - - - 

Луганська 13 - - - - - - 
Львівська 14 2 2 - - - 2 

Миколаївська 15 - - - - - - 
Одеська 16 2 2 - - - 2 

Полтавська 17 -   - - - 
Рівненська 18 - - - - - - 

Сумська 19 - - - - - - 
Тернопільська 20 8 8 - - - 8 

Харківська 21 - - - - - - 
Херсонська 22 - - - - - - 

Хмельницька 23 - - - - - - 
Черкаська 24 1 1 - - - 1 

Чернівецька 25 - - - - - - 
Чернігівська 26 - - - - - - 

м. Київ 27 1 1 - - - 1 
м. Севастополь 28 - - - - - - 

Крім того, з інших держав 29 - - - - - - 
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3. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Формуванню контингенту студентів передує профорієнтаційна робота, 

план якої щорічно обговорюється на засіданні Педагогічної ради Коледжу і 

затверджується ректором. Окрім того, на базі закладу функціонує 

консультаційний кабінет приймальної комісії, працівники якого щоденно з 9.00 

до 17.00 год. надають інформацію про вступ.  

Профорієнтація здійснювалася упродовж усього навчального року. До 

агітаційної роботи залучалися студенти-старшокурсники, які у школах за місцем 

проживання проводили бесіди та зустрічі з випускниками. Важливе значення при 

проведенні профорієнтаційної роботи надавалося висвітленню перспективності 

спеціальностей та можливості продовження навчання. 

У системі профорієнтаційної роботи дирекція коледжу використовувала 

різноманітні форми і методи залучення молоді до вступу у Фаховий коледж, 

зокрема: 

 інформаційний пакет (розробляється щорічно перед початком 

агітаційної кампанії), який містить повідомлення про заклад освіти та 

особливості кожної спеціальності, зокрема: місце розташування Фахового 

коледжу, контакти, умови прийому студентів, планування освітнього процесу; 

 постійне оновлення сайту Фахового коледжу – 

https://college.ukd.edu.ua, розміщення інформації (відео- та фотоматеріалів) про 

події, що відбувалися та відбуваються в закладі; використання соціальних 

мереж (Facebook, Instagram та ін.) для інформування абітурієнтів; 

 залучення можливостей місцевих засобів масової інформації: 

телебачення «Галичина», «3 студія»; газети «Галичина», «Західний кур’єр»; 

 створення студентської агітаційної групи, яка проводила роботу 

щодо презентації Фахового коледжу серед учнів і випускників навчальних 

закладів; 

 проведення щорічних конференцій, конкурсів, олімпіад, спортивних 

змагань, на які запрошуються учні і випускники загальноосвітніх шкіл, що дає їм 

змогу ознайомитися з напрямами підготовки й оцінити переваги навчального 

процесу в закладі (Конкурси для обдарованої молоді на отримання грантів на 

навчання https://ukd.edu.ua/granti-i-konkursi; Школа має талант та ін.). 

 щорічна участь Фахового коледжу в ярмарках професій, які 

проводять центри зайнятості в різних регіонах області; 

 проведення Дня відкритих дверей (навіть у форматі онлайн) два рази 

в семестр, де відвідувачі – учні та їхні батьки – мали можливість ознайомитися 

з умовами вступу у Фаховий коледж, зустрітися з викладачами та керівництвом 

закладу, взяти участь у майстер-класах з різних спеціальностей. 

Таким чином, для збереження контингенту студентів дирекцією 

Фахового коледжу активно проводилася ефективна інформаційно-

роз’яснювальна робота серед абітурієнтів та громадськості щодо особливостей 

навчання та прийому до Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила». 

https://college.ukd.edu.ua/
https://ukd.edu.ua/granti-i-konkursi
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Зважаючи на поширення пандемії коронавірусу, основна освітня діяльність 

у Фаховому коледжі упродовж 2020–2021 навчального року була спрямована на 

забезпечення стабільного поточного освітнього процесу в дистанційному 

(синхронному) режимі. Відповідно було спроектовано та реалізовано два сценарії 

здійснення освітнього процесу: змішаний (у разі перебування Івано-Франківської 

області у помаранчевій зоні) та дистанційний ( перебування Івано-Франківської 

області в червоній карантинній зоні). Саме така організація сприяла 

забезпеченню виконання освітньо-професійних програм, відповідно до яких 

навчаються здобувачі освіти у Фаховому коледжі. 

У співпраці із першим проректором ЗВО «Університет Короля Данила» 

(далі – Університет) Михайлом Косьмієм, радником ректора Петром 

Остафійчуком та заступником першого проректора Миколою Лицуром було 

вирішено ряд завдань щодо забезпечення освітнього процесу: 

 затверджено (кореговано упродовж навчального року відповідно до 

карантинних умов) графік освітнього процесу на 2020–2021 н.р.;  

 затверджено навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників Фахового коледжу на 2020–2021 н.р.;  

 затверджено навчальні плани на 2020–2021 н.р.;  

 взято участь у підготовці необхідних ліцензійних матеріалів з 

ліцензування спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», 

«Менеджмент» у сфері фахової передвищої освіти; 

 розроблено 12 навчальних планів для підготовки здобувачів освітньо-

професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр Фахового коледжу, які 

синхронізовані з навчальними планами для підготовки здобувачів за освітнім 

ступенем – бакалавр;  

 розроблено та затверджено відповідно до державних стандартів фахової 

передвищої освіти освітньо-професійні програми за 10 спеціальностями. 

 

Для забезпечення ефективності освітнього процесу: 

 внесено зміни до «Положення про систему оцінювання знань 

студентів Коледжу ПВНЗ Університету Короля Данила»; 

 було проведено активну комунікацію зі студентами (1 раз у два тижні 

з кожним курсом окремо – комунікаційне заняття), своєчасно надавалися 

відповіді на звернення студентів; 

 проведено моніторинг міжсесійного контролю знань та результатів 

зимової та літньої екзаменаційних сесій; 

 забезпечено своєчасну підготовку розпорядчих документів щодо 

проведення підсумкової атестації молодших спеціалістів у 2021 році; 

 згідно із наказом ректора Університету організовано роботу 6 

екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації; 

 проаналізовано роботу екзаменаційних комісій та визначено якість 

підготовки випускників Фахового коледжу. 
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На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

успішно пройшли атестацію у формі комплексного екзамену та склали на 

відмінно – 31% здобувачів, добре –31%, задовільно – 37,8%. Середній бал склав 

– 3,9. 
Зведені результати підсумкової атестації денної форми навчання 

(освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) 

                

Спеціальності 

Одержали оцінки 
Абсолютна 

успішність 

Якість 

навчання 

Середній 

бал "відмінно" "добре" "задовільно" "незадовільно" 

% % % % 

Комплексний атестаційний екзамен 

Право 16,36 27,27 56,36 0,00 100,00 43,64 3,60 

Фінанси, банківська 

справа і страхування 
20,00 70,00 10,00 0,00 100,00 90,00 4,10 

Дизайн 71,43 14,29 14,29 0,00 100,00 85,71 4,57 

Архітектура та 

містобудування 
36,84 39,47 23,68 0,00 100,00 76,32 4,13 

Будівництво і цивільна 

інженерія 
16,67 50,00 33,33 0,00 100,00 66,67 3,83 

Інженерія програмного 

забезпечення 
16,67 16,67 66,67 0,00 100,00 33,33 3,50 

Всього 31,06 31,06 37,89 0,00 100,00 62,11 3,93 

 

Показники якості навчання за результатами підсумкової атестації 

(молодший спеціаліст) 

 
Успішне завершення освітнього процесу за 2020–2021 навчальний рік було 

здійснено шляхом виконання таких завдань: 

 здійснено замовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для 

164 здобувачів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021 

році;  

 подано документи на попереднє замовлення свідоцтв про повну загальну 

середню освіту для 210 здобувачів, які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти у 2022 році;  

 підготовлено дипломи та додатки до дипломів для 174 молодших 

спеціалістів 2021 року випуску. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

У Фаховому коледжі Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» для 

забезпечення освітнього процесу 2020–2021 навчального року на належному 

науковому-методичному рівні розроблено повні комплекти необхідних методичних 

матеріалів, що відповідають сучасним вимогам до підготовки молодшого 

спеціаліста / фахового молодшого бакалавра, враховують потреби ринку праці до 

професійної підготовки та особистості фахівців. 

Навчальний процесу у Фаховому коледжі здійснюється відповідно до вимог 

законів України за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних 

та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання 

(дискусій, відкритих творчих конкурсів та виставок тощо). 

Для удосконалення навчально-методичного забезпечення викладачами 

циклових комісій Фахового коледжу удосконалено та оновлено / розроблено: 

 робочі програми навчальних дисциплін (понад 400 дисциплін); 

 програми проходження практики (для усіх спеціальностей); 

 методичні вказівки до написання і тематики курсових робіт з відповідних 

дисциплін (для усіх спеціальностей);  

 методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного 

екзамену та програмові вимоги для підготовки до комплексного екзамену (для 6 

спеціальностей); 

 завдання для самостійної роботи студентів і методичні вказівки щодо їх 

виконання (для усіх спеціальностей); 

 засоби діагностики і контролю якості навчання (питання для проведення 

заліків, питання для проведення іспитів, пакети комплексних контрольних робіт 

(ККР) перевірки знань з дисциплін, критерії оцінки знань і умінь студентів (для 

усіх спеціальностей). 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін відповідно до кожної 

спеціальності обговорювалося на засіданні циклової комісії та було затверджено 

в установленому порядку Педагогічною радою Фахового коледжу, де і 

знаходиться у роздрукованому та електронному варіантах. 

Навчально-методична робота виконувалася на рівні вимог Педагогічної ради 

Фахового коледжу, навчального відділу, циклових комісій. Для цього 

проводилися засідання циклових комісій та Педагогічної ради Фахового коледжу 

(1 раз на місяць), методичні семінари та ухвалювалися рішення, спрямовані на 

організаційно-методичне забезпечення практичних робіт, курсового 

проектування та самостійної роботи студентів. Усі вимоги щодо навчання 

студентів є у вільному доступі на сайті Фахового коледжу 

https://college.ukd.edu.ua/educollege/. 

 

 
 

  

https://college.ukd.edu.ua/educollege/
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ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, 

використання потенціалу студентського самоуправління і спрямована на 

забезпечення розвитку гармонійної особистості, здатної до логічного мислення, 

самоаналізу, досягнення поставлених цілей. Саме такою школою лідерів для 

студентів-активістів є органи студентського самоврядування. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-

патріотичне виховання студентської молоді у поєднанні з вихованням 

толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, створення умов для 

фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів. 

Планування виховної роботи здійснюється на всіх рівнях коледжу. Тому у 

нашому навчальному закладі функціонує продумана система організації виховної 

роботи студентів. Належну увагу приділяють їй директор, заступники директора, 

завідувачі відділень, голови та члени циклових комісій, куратори академічних 

груп, студентське самоврядування.  

Основним документом виховної роботи є комплексний план на 2020–2021 

навчальний рік, який затверджено Педагогічною радою Фахового коледжу. На 

основі комплексного плану виховної роботи розроблені плани виховної роботи 

відділень, кураторів академічних груп, циклових комісій, бібліотеки, 

гуртожитків, студентської ради, гуртків. 

Виховна робота здійснювалася шляхом залучення студентів Коледжу до 

участі у виховних заходах університету та коледжу, у процесі залучення до 

проведення загальноміських студентських виховних заходів, організації роботи 

студентського самоврядування, індивідуальної виховної роботи зі студентами, 

проведення групових та курсових виховних годин, спортивно-масових заходів 

тощо. 

Для постійної комунікації зі студентами щотижня було організовано 

комунікаційні заняття для кожного курсу Фахового коледжу, під час яких 

студенти ділилися враженнями про освітній процес, висловлювали пропозиції та 

зауваження щодо проблем, з якими вони стикалися під час навчання.  

Важливою складовою виховної роботи Фахового коледжу є організація 

комунікації з батьками. Такі зустрічі було проведено двічі: у жовтні 2020 року та 

травні 2021 року. З батьками обговорювалися особливості освітнього процесу, 

зокрема системи оцінювання, особливості складання ЗНО у 2021 році, 

інформовано батьків про можливість відрахування студентів із закладу через 

невиконання вимог навчального плану, зокрема пропуски занять безпричинно чи 

неуспішність.  

Кураторами груп на початку навчального року було створено групи у Viber 

з батьками, у яких систематично упродовж року проводилося опитування батьків 

про проблеми дітей під час навчання, надсилалася інформація про успішність 

дітей чи пропуски занять. 

Заступником з виховної роботи Фахового коледжу було проведено 1 раз у 

два тижні зустрічі зі старостами академічних груп 
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За звітний період студенти Фахового коледжу брали активну участь у 

наукових та виховних заходах, зокрема: 

 День знань (01 вересня); 

 ранкова руханка в рамках святкування «Дня фізичної культури та 

спорту» (12 вересня); 

 тренінг «Психологічна робота зі студентами у розрізі навчальної 

діяльності» із залученням психолога університету, де усім учасникам було 

видано сертифікати про проходження тренінгу (19 вересня); 

 захід «Ніч в Університеті» (20 вересня). Стати частиною заходу мали 

змогу повнолітні студенти. У рамках «Ночі в Університеті» студенти прослухали 

лекції від відомого івано-франківського журналіста Тараса Зеня, знаного 

краєзнавця Прикарпаття Івана Бондарєва та викладача УКД Любомира Ілина;  

 туристична поїздка на гору Хом'як (29 вересня); 

 проведення анкетування студентів І курсів з метою вивчення їхніх 

індивідуальних особливостей та інтересів (упродовж вересня); 

 екскурсії до бібліотек м. Івано-Франківська для студентів 1-2 курсу 

(жовтень);  

 туристична поїздка для студентів у неймовірне місто Львів 

(4 жовтня);  

 «Козацькі забави» та змагання з армреслінегу (15 жовтня);  

 нагороджено 35 кращих студентів від Президії Університету в честь 

Дня студента (18 листопада);  

 розважальний вокальний конкурс між студентами та викладачами 

«Пісня для двох» (26 листопада).  

 турнір КВН «Кубок Короля Данила» між факультетами університету 

та коледжами (28 листопада);  

 проведено анкетування за семестр щодо рівня задоволеності 

інформаційною, консультаційною, соціальною та комунікаційною сферою; 

 новорічно-різдвяні зустрічі для студентів та викладачів, де панував 

дух Різдва та Новорічних свят (24 грудня);  

 тренінг «Ефективна комунікація в освітньому просторі» (4 лютого); 

 пам’ятні заходи, присвячені річниці «Героїв Небесної сотні», 

організовано похід в музей та змонтовано ролик для музею як подарунок 

(25 лютого);  

 захід, присвячений «Шевченківським дням» ‒ «Я так її, я так люблю» 

(10 березня);  

 підготовано відеоролик від студентів з нагоди святкування Дня 

матері (10 травня); 

 організовано урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 

2021 року (07 липня). 

Протягом навчального року організовуються та здійснюються: 

 комунікаційні (виховні) години; 

 зустрічі зі старостами навчальних груп з метою з’ясування атмосфери 
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та взаємовідносин між студентами та викладачами; 

 соціальні та комунікаційні заходи для студентів спеціальностей із 

залученням успішних людей за спеціальностями; 

 контроль за студентами, які проживають у гуртожитку університету; 

 участь в інших культурно-виховних регіональних та всеукраїнських 

заходах (за запрошенням); 

 кураторство всіх студентів, які навчаються на пільгових умовах в 

університеті чи коледжі (-100%, -50%, -30%, -10%). Консультації по написаннях 

відгуків про УКД, есе; 

 спеціальні комунікаційні години для студентів випускних курсів 

спеціальностей з метою популяризації та подальшого навчання в Університеті 

Короля Данила. 

Студентське самоврядування Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля 

Данила» ‒ це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і 

побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні 

університетом та коледжем. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в 

університеті та коледжах. Усі особи, які навчаються в навчальному закладі, 

мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні, а саме 

студентській раді. Серед основних завдань студентської ради є захист прав та 

інтересів студентів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

забезпечення виховання духовності та культури студентів їх участь в управлінні 

університетом та коледжами. 


