
Христина Москаль - випускниця. 

Рогатинський аграрний фаховий коледж має престижну репутацію одного з 

найкращих коледжів  України та є дійсно прогресивним як для теперішніх, так і 

для майбутніх студентів. 

Ставши студенткою ветеринарного відділення, я була в захваті, що коледж 

прийняв мене на навчання. Розташований в одному з наймальовничіших 

куточків Івано-Франківської області з найстарішою і славною історією  

Прикарпаття. Будучи студенткою я добре навчалася, у мене була можливість 

обирати гуртки відповідно до моїх інтересів, активно працювати в студентській 

раді. Атмосфера коледжу завжди жива, тут можна відчути справжню 

присутність студентства. 

Ветеринарія – це любов. Це те, чим я живу. Хоча дехто й каже, що це погано, 

коли ти живеш роботою, але у мене по-іншому не виходить. Буває важко, 

втомлюєшся, але коли ніхто не помер, коли всі йдуть «на поправку», ти сидиш, 

п’єш каву і насолоджуєшся:  “Сьогодні був чудовий день”. 

Я практикуючий лікар  у  Львівській ветеринарній клініці “СоноВет”, провожу 

надскладні операції, адже моя спеціалізація офтальмологія, тішуся з того, що не 

помилилася у своєму виборі обраши Рогатинський аграрний фаховий коледж . 

 

  

Мирон Дубина – випускник. 
 
Після закінчення 9-го класу, необхідно було визначитися з вибором  хорошого 

ветеринарного коледжу, щоб в майбутньому стати справжнім професійним 

фахівцем, моїм вибором став один з найбільших та найповажніших в Галичині 

– Рогатинський аграрний фаховий коледж. Озираючись назад, я відчуваю 

гордість за свій вибір. 

Викладачі тут дуже доброзичливі, дають на  високому професійному рівні, як 

теоретичні, так і практичні знання. Колектив дружелюбний, вони дійсно дуже 

переймаються з приводу академічних успіхів та успіхів суспільного життя своїх 

студентів. Це дуже надихало нас.  

Період навчання в коледжі, ветеринарна практика і неодноразова участь в 

різних студентських заходах дали мені безцінний життєвий досвід. 

"Без тіні сумніву - мої очікування цілком виправдалися." Адже зараз я працюю 

практикуючим лікарем у ветеринарній клініці  “Добродій ” у місті Івано-

Франківську.  

 



Іванна Останків -  випускниця, приватний підприємець. 
 
Досягти успіху у своїй улюбленій професії я змогла завдяки навчанню у 
Рогатинському аграрному фаховому коледжі за спеціальністю “Ветеринарна 
медицина”. 
Компетентні, відкриті до спілкування, захоплені своєю справою викладачі  
допомогли мені стати успішною! 
Свою кар’єру я розпочала з відкриття власної ветеринарної аптеки у місті 
Івано-Франківську. Сьогодні можу надати  робочі місця випускникам з 
ветеринарною освітою для спільної роботи в сімейному бізнесі. 
Я дуже рада, що в свій час обрала саме таку спеціальність, адже я дійсно 
люблю свою роботу! Це професія, яка дає великі можливості та приносить 
задоволення! Адже я завжди мріяла піклуватися про тварин. 
Дякую усім викладачам, які дали мені величезний теоретичний багаж знань, 
практичних навиків! Кожен з них за весь період навчання став для мене не 
лише професійним наставником, а й добрим другом!  
Навчання у Рогатинському аграрному фаховому коледжі дало мені ті знання, 
які зробили мене затребуваним фахівцем на ринку праці! 
З гордістю і впевненістю можу рекомендувати цей навчальний заклад і, 
зокрема, спеціальність “Ветеринарна медицина” для майбутніх студентів! Стіни 
цього навчального закладу стануть для Вас “другим домом”, а викладачі та 
студенти – “другою сім’єю”! 
 
 

Григорчук Христина - студентка четвертого курсу відділення ветеринарної 
медицини. 

Мені дуже подобається навчатися у Рогатинському аграрному фаховому 
коледжі, тому що коледж здійснює свою діяльність на академічний престиж. 
Кожен викладач професійно викладає свою дисципліну, відповідно до потреб 
студентів і завжди готовий відповісти на будь-які запитання. Дуже ціную 
практичну складову, а це організована робота в клінічній амбулаторії для 
дрібних тварин, навчальній клініці та навчальному господарстві . Освітньо-
професійна програма складена таким чином, що ми маємо теоретичну і 
практичну підготовку одночасно, що сприяє гарному середовищу для навчання. 
Ми почуваємо себе комфортно в студентському містечку. Немає часу, щоб 
нудьгувати, оскільки студентське життя сповнене різноманітних заходів та 
святкових подій. У мене з’явилось багато нових друзів. Тому я в захваті від 
того, що  навчаюся на ветеринарному відділенні у Рогатинському аграрному 
фаховому коледжі. 
 
 
 
 
 
 
 



Ми брати Денис та Дмитро Кріцаки – студенти другого курсу ветеринарного 
відділення. Нашим вибором став Рогатинський аграрний фаховий коледж з 
багатьох причин: найкращий  коледж в питанні вивчення ветеринарії, є 
відповідна клінічна база, старі традиції, багатовікова історія, чудова 
інфраструктура та сучасна спортивна база дають можливість студентам 
проводити свій вільний час із задоволенням.  
Хоча ми далеко від дому, нас тепло зустріли, створені належні умови для 
навчання та проживання. Викладачі професіонали своєї справи, тому очікуємо 
здобути якісну освіту та стати гарними фахівцями, пройти багато практики та 
знайти нові знайомства.  
 

Богданна Майка – студентка першого курсу. 

Я вдячна Богу – за те, що не помилилася у виборі спеціальності "Ветеринарна 
медицина" та навчального закладу. Я неодноразово чула гарні відгуки про 
Рогатинський аграрний фаховий коледж до моменту мого вступу, але й мала 
змогу  в цьому переконатися в процесі навчання. Сподобалося усе: і аудиторії, і 
клінічна амбулаторія для дрібних тварин, а також цікаво було відвідати музей 
патологічної анатомії. 

Мене вразило таке дружнє відношення викладачів до нас. Тут завжди 
проводиться багато різних культурних і просвітницьких заходів, організованих  
адміністрацією коледжу та органами студентського самоврядування. Навчання 
тут дійсно дозволило мені потрапити в дружню студентську спільноту з 
історично багатим, автентичним українським підґрунтям. 
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