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Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 

є державним навчальним закладом першого рівня акредитації, який веде підготовку 

молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання на основі базової та 

повної загальної середньої освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки 

України. 

Чернівецький індустріальний коледж заснований у серпні 1940 року як 

Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів. На основі 

розпорядження Народного Комісара промисловості будівельних матеріалів від       

20 жовтня 1944 року і наказу по Чернівецькому технікуму промисловості 

будівельних матеріалів від 27 жовтня 1944 року Чернівецький технікум 

промисловості будівельних матеріалів перейменовано на Чернівецький 

індустріальний технікум. 

У серпні 2007 року технікум наказом Міністерства освіти і науки України 

перейменований в Державний вищий навчальний заклад „Чернівецький 

індустріальний коледж". Цим наказом Міністерство відзначило плідну роботу 

педагогічного колективу за попередні роки.  

Юридична адреса: м. Чернівці, вул. Садова, 8; тел./факс (0372) 524956; 

іден.код 00284055, р/р 35228297003526 МФО 820172 в  Державній казначейській 

службі України м. Київ; e-mail: chikcv@gmail.com, веб-сайт:http://chic.cv.ua 

Основні напрямки діяльності коледжу:   

а) підготовка згідно з договірними зобов’язаннями  висококваліфікованих 

фахівців   для Західного регіону України; 

б) формування важливих професійних якостей особистості, розвиток 

мотивації навчання, цільова спрямованість на вищу ступінь професійної підготовки; 

в) науково-методична робота з впровадженням в навчальний процес 

прогресивних методів навчання, програмно-модульного навчання; 

г) реалізація культурно-освітнього, виховного; 

д) фінансово-господарська; 

ж) розвиток зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівня 

акредитації.  

Коледж має укладені договори про ступеневу освіту з Чернівецьким 

національним університетом ім. Ю. Федьковича, Установчий договір Української 

академії друкарства від 05.09.2007 р., Національним університетом “Львівська 

політехніка” на підставі установчих договорів про створення навчального 

комплексу, затвердженого Міністерством освіти і науки України (відповідно до 

наказів № 422 від 25.11.1996 року та № 201 від 12.06.1996 року) Чернівецький 

індустріальний коледж та Національний університет “Львівська політехніка”  в 1996 

році створили навчальний комплекс “Індустрія”, в рамках якого у 2001 році при 

коледжі був створений навчально-консультаційний центр НУ “Львівська 

політехніка”, в якому навчаються випускники коледжу за базовими напрямами 

«Автоматизація та компютерно-інтегровані технології», «Електротехніка», 
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«Економіка та підприємництво», «Менеджмент організацій», «Системна інженерія», 

«Комп’ютерна інженерія», «Видавничо-поліграфічна справа».   

Чернівецький індустріальний коледж, як юридична особа, включений до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № АА 

864843 від 31.10.2013 року) та до Державного реєстру вищих навчальних закладів 

України (довідка № 25-Д-718 від 25.02.2010 року). 

Протягом звітного періоду з метою перевірки якості надання освітніх послуг 

було здійснено перевірку: 

- згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.02.2017р.  

№254-А «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія провела 

експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо 

акредитації спеціальності 5.03050801 «Фінанси та кредит». У результаті зазначеної 

перевірки було встановлено, що програми освітньої діяльності та умови їх 

здійснення щодо підготовки фахівців відповідають вимогам акредитаційної комісії 

до освітньо-професійних програм такого рівня і забезпечують державну гарантію 

якості вищої освіти.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2017 року №574 «Про 

затвердження Статуту Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж» було затверджено Статут Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (нова редакція). 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» та Акту узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 11.12.2015 року 

навчальний заклад з 2016 року здійснює прийом та підготовку за новими галузями 

та спеціальностями: 

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності 

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

075 Маркетинг 

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 

121 Інженерія програмного забезпечення 

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

18 Виробництво та технологія 186 Видавництво та поліграфія 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 

 



4 

З 1998 року підготовка молодших спеціалістів ведеться також на заочному 

відділенні. 

Прийом студентів на заочну форму навчання з 2016 року на підставі 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» та Акту узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем Молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 11.12.2015 року 

здійснюється за такими спеціальностями: 

075 Маркетинг 

121 Інженерія програмного забезпечення 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Всі відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» 

розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України. 

Було проведено переоформлення ліцензії на безстрокову (наказ МОНУ від 

20.01.2017 року №12-л) та переоформлення сертифікатів Міністерства освіти і науки 

України про акредитацію спеціальностей. 

Усі спеціальності  акредитовано. Державному вищому навчальному закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж»  видано такі сертифікати:  

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” - серія НД 

№2593721від 23.10.2017 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення” - серія НД № 2593718 від 

23.10.2017 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” - серія 

НД № 2593724 23.10.2017 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 151 „Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” - серія НД 

- І № 2570076 від 08.07.2014 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 075 „Маркетинг” - серія НД № 2593720 від 23.10.2017 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 186 „Видавництво та поліграфія” - серія НД №  2593723 від  

23.10.2017 року; 
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 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 242 „Туризм” - серія НД № 2593722 від  23.10.2017 року; 

 сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності 123 „Комп'ютерна інженерія” - серія НД №  2593719 від 23.10.2017 

року. 

Коледж має право: 

- на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України з 

ліцензованим обсягом 120 осіб; 

- на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних із 

одержанням повної загальної середньої освіти (наказ ДОН від 22.12.2014р. №298, 

ліцензія серія АА №247860). 

Коледж має ліцензію на право підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за наступними напрямами і спеціальностями: 

Таблиця 1 

Підготовка молодших спеціалістів 

Код та найменування  

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
Термін дії 

ліцензії 
Акредитовано 

Денна Заочна 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
30 - 01.07.2027р. 02.03.2017р. 

075 Маркетинг  25 10 01.07.2019р. 03.06.2014р. 

242 Туризм 25 - 01.07.2018р. 27.06.2013р. 

121 Інженерія 

програмного забезпечення  
30 30 01.07.2026р. 01.03.2016р. 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
30 - 01.07.2018р. 26.04.2013р. 

186 Видавництво та 

поліграфія 
25 - 01.07.2018р. 29.03.2013р. 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

50 15 01.07.2019р. 03.06.2014р. 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

25 10 01.07.2019р. 03.04.2014р. 

 

Освітній процес 2016-2017 року здійснювався в Державному вищому 

навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» у відповідності до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та розвиток молоді в 
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Україні»; у відповідності до  Національної доктрини розвитку освіти України в XXI 

столітті та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України; 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних 

стандартів вищої освіти, Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» та розпорядчих документів Департаменту 

освіти і науки ЧОДА, Ради директорів ВНЗ I-II рівня акредитації Чернівецької 

області. 

Діяльність Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж» та всіх його структурних підрозділів представлена цілісною 

системою спланованої роботи, що викладена у документі «План роботи Державного 

вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» на 2016-2017 

навчальний рік», який був укладений з урахуванням поданих пропозицій циклових 

комісій та керівників структурних підрозділів. 

Структурними підрозділами коледжу є два відділення, що забезпечують 

освітній процес і адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують 

соціально-побутові потреби. Коледж з його структурними підрозділами функціонує 

як єдиний освітній комплекс. У коледжі існує педагогічна, методична та 

адміністративна ради. Вони діють на підставі затверджених положень, які складено 

у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та методичної рад 

проводяться не менше одного разу на два місяці відповідно до затверджених планів 

роботи коледжу. Засідання адміністративної ради проводиться,  як правило, один 

раз на тиждень. У коледжі практикується проведення малих педрад, на розгляд яких 

виносяться питання стану викладання окремих дисциплін, професійно-практичної 

підготовки тощо.  

Методичною радою розглядаються питання методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу, роботи циклових комісій, творчих груп, видавничої 

діяльності тощо. 

Адміністративна рада розглядає поточні проблемні питання і приймає рішення 

щодо їх виконання, а також звіти керівників підрозділів про роботу за окремими 

напрямами. 

Протягом звітного періоду прийнято та оновлено ряд важливих 

документів, які регламентують і регулюють діяльність коледжу: 

- Статут коледжу; 

- Концепція освітньої діяльності; 

- Правила внутрішнього розпорядку; 

- Колективний договір. 

Оновлено, розроблено і затверджено кілька важливих Положень, зокрема: 

- Положення про комісію із соціального страхування; 

- Положення про інші джерела власних надходжень; 

- Положення про службу охорони праці; 

- Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу 
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«Чернівецький індустріальний коледж». 

Найважливішими принципами, що були покладені в систему управління 

педагогічним колективом, були: 

- формування дієздатного колективу, системи підбору, підготовки, 

ефективного використання кадрів, що сприяє покращенню якісного складу 

працівників коледжу; 

-делегування окремих повноважень і завдань заступникам директора та 

завідувачам відділень; 

- координація роботи в колективі з метою самореалізації кожного працівника 

на своєму робочому місці; 

- здійснення комплексного контролю за результатами діяльності працівників.  

Колектив Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж» ставив і ставить за мету виконання головних завдань: 

- здійснення освітньої діяльності, яка відповідає державним стандартам вищої 

освіти; 

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- зміцнення зв’язків з роботодавцями; 

- забезпечення всестороннього розвитку особистості, виховання студентів у 

дусі українського патріотизму і поваги до закону; 

- створення здоров’язберігаючого середовища; 

- створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та 

студентів; 

- широке впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний  

процес. 

Я, як керівник навчального закладу, протягом звітного періоду доповідав: 

- про виконання умов контракту на зборах трудового колективу; 

- про виконання умов колективного договору на профспілкових зборах; 

- про підсумки роботи за навчальний рік на засіданнях педагогічної ради; 

- про поточні питання на засіданнях адміністративної ради; 

- колектив інформувався про результати фінансово-господарської 

діяльності на виробничих нарадах. 

Звіт про діяльність коледжу був представлений в Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної держадміністрації та на Раду директорів І-ІІ рівнів 

акредитації Чернівецької області. 

Таким чином, звіт директора про виконання контрактних зобов'язань є 

узагальненим. 
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1. Формування контингенту студентів 

 

Навчальний процес на початок 2017-2018 н. р. охоплював 755 студентів, з них: 

710 осіб за денною формою навчання, 45 осіб за заочною формою навчання.  

Контингент студентів формується згідно із заходами, які схвалюються на 

засіданні педагогічної ради на початку навчального року. Серед учнів шкіл і 

професійно-технічних навчальних закладів розповсюджується інформація про 

освітню діяльність коледжу. Створюються стенди в школах міста та районах області 

з інформацією про коледж. Видаються та розповсюджуються рекламно-

інформаційні буклети з інформацією про коледж та спеціальності, за якими 

проводиться підготовка фахівців. Щорічно проводиться День відкритих дверей. 

Завідувачі відділеннями разом із завідувачами кабінетами і лабораторіями 

представляють існуючу матеріальну базу, комп'ютерні класи та ознайомлюють з 

новою методикою викладання програмного матеріалу. Сюди входить використання 

прикладних комп'ютерних програм та застосування нових інноваційних технологій. 

Для абітурієнтів організовані підготовчі курси з дисциплін, які винесені на вступні 

випробування. 

При організації прийому студентів адміністрація коледжу дотримується вимог 

основних нормативно-правових актів, а саме законів України „Про освіту”, „Про 

вищу освіту”, наказів Міністерства освіти і науки України „Про затвердження умов 

прийому до вищих навчальних закладів України”, Правил прийому до коледжу, 

Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу 

„Чернівецький індустріальний коледж”. 

В основі всієї профорієнтаційної роботи, в результаті якої формувався 

контингент студентів, була відповідно розроблена єдина програма. 

Найпоширенішими формами профорієнтаційної роботи у звітному періоді були: 

- проведення Дня відкритих дверей;  

- попередня співпраця викладачів  коледжу з адміністрацією та учнями шкіл 

міста Чернівці та області; 

- запрошення учнів та вчителів шкіл області на різнопланові заходи, що 

проводились в коледжі; 

- організація екскурсій для учнів шкіл міста та області містом Чернівці 

студентами коледжу; 

- розміщення інформації, її поповнення та оновлення на Web-сайті коледжу; 

- зовнішня реклама – щити, стенди, буклети, проспекти; 

- особисті контакти викладачів коледжу з адміністрацією шкіл, класними 

керівниками, випускниками шкіл, екскурсії школярів до коледжу, проведення 

спільних спортивних змагань. 

Ефективно працювали представники випускних груп, випускники попередніх 

років, виступаючи в школах та під час проведення Днів відкритих дверей в коледжі.  

Традиційно перед вступною компанією з 01.10.2016 по 30.05.2017 та з 
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04.02.2017 по 30.05.2017 р. працювали курси з підготовки до вступу. Загальна 

кількість слухачів становила  95 осіб, всі вони стали студентами коледжу. Слухачі 

курсів вступали до коледжу на загальних умовах. 

У коледжі створено постійно діючий профорієнтаційно-консультаційний 

центр, де із вступниками проводиться роз’яснювальна робота щодо обрання 

майбутньої спеціальності; умовами вступу до коледжу. 

Така система профорієнтаційної роботи разом з добре поставленою роботою 

приймальної комісії забезпечила 100% виконання обсягів прийому, які доводилися 

Міністерством освіти і науки України.  

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів складає 240 осіб. У 

2017 році було прийнято 234 особи: з яких – 162 особи за держзамовленням та 72 

осіб за кошти фізичних осіб, що на 18 осіб більше порівняно з 2016 роком. Середня 

чисельність студентів в групах становить 25 осіб. 

Зарахування вступників відбувалось на основі вступних випробувань з 

предметів – українська мова, математика, географія та за результатами сертифікатів 

УЦОЯО. 

Коледж  готує спеціалістів, як за державним замовленням, так і за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких становить 77,9% за державним 

замовленням та 22,1 % за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

Таблиця 2 

Показники формування контингенту студентів 

№  

п/п 
Показник 

Роки 

2016 рік 2017 рік 

1. 
Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 

- денна форма навчання 

240 

240 

240 

240 

2. 

Прийнято на навчання, всього (осіб)  

• денна форма 

• в т.ч. за держзамовленням:  

• нагороджених медалями,  

• таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію  

• зарахованих на пільгових умовах  

216 

189 

171 

- 

90 

 

3 

234 

222 

162 

- 

95 

 

2 

 

Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 01.10.2017 р. 

становить 755 студентів. Коледж щорічно виконує державне замовлення на 

підготовку фахівців. Структура спеціальностей та обсяги підготовки фахівців 

відповідають вимогам та потребам  Західного регіону України.  

Сумарний контингент студентів, які здобувають повну загальну середню 

освіту в коледжі станом на 01.10.2017 р. становить 356 студентів (І-ІІ курс).  

На підставі наказу МОНУ від 17.06.2010 року № 587 здобуття повної загальної 
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освіти у ВНЗ І-ІІ р.а. здійснюється протягом 2-ох років. Станом на 01.10.2017 р. на 

першому курсі навчається 192 студенти, з них за рахунок державного замовлення – 

146 студентів та за рахунок юридичних та фізичних осіб – 46 осіб; на другому курсі 

навчається всього 164 особи, з яких за рахунок державного замовлення – 146 

студентів та за рахунок юридичних та фізичних осіб – 18 осіб. Організація 

освітнього процесу в коледжі відбувається в першу зміну.  

 

2. Результати вступної кампанії 

 

Робота приймальної комісії коледжу організована із дотриманням чинного 

законодавства України із чіткою регламентацією посадових обов’язків. Журнали 

реєстрації заяв вступників пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою і 

заповнені згідно вимог.  

Контингент студентів коледжу формується з випускників загальноосвітніх 

закладів міста Чернівці (47%), міст та сіл Чернівецької, Івано-Франківської і 

Тернопільської областей (53%).  

Середній бал абітурієнтів складає  8,4 балів.  

Навчальний заклад проводить підготовку молодших спеціалістів на денному 

відділенні на основі базової та повної загальної  середньої освіти.  

Зарахування вступників (базова загальна середня освіта) відбувалось на основі 

вступних випробувань з предметів українська мова, математика, географія. 

Зарахування вступників (повна загальна середня освіта) відбувалось на основі 

конкурсу сертифікатів УЦОЯО – українська мова та література, математика, фізика, 

історія України, географія. 

Приймальною комісією до Міністерства освіти і науки своєчасно подається 

електронна база даних щодо виконання місць державного замовлення. Своєчасно за 

формою МОН 2-3нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального 

року». Зауважень до термінів подання і достовірності статистичної звітності немає. 

Протягом звітного періоду приймальна комісія і предметні екзаменаційні 

комісії працювали чітко, злагоджено, об'єктивно. Екзаменаційні матеріали для 

вступних випробувань вчасно затверджені, складені в достатній кількості, за 

об'ємом і змістом відповідають вимогам навчальних програм загальноосвітньої 

підготовки. За звітній період  апеляцій від абітурієнтів не надходило. Умови, які 

стосувалися нормативно-правового забезпечення діяльності приймальної комісії, 

були виконані та відповідали чинному законодавству. Коледж дотримується 

ліцензійних умов. 

Для забезпечення ефективності, об'єктивності та відкритості вступної кампанії 

в коледжі вступні іспити проводяться виключно на основі тестових технологій. 

На всі спеціальності, за якими здійснюється прийом студентів, є державне 

замовлення.  
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Таблиця 3 

Динаміка прийому студентів за звітні роки станом на 1. 10 наступна: 

 2016 2017 

Всього зараховано 216 234 

В тому 

числі: 

державне замовлення 171 162 

контракт 45 72 
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контракт

Рис. 1 Структура прийому до коледжу 

 

Таблиця 4 

Дані про конкурс на денну форму навчання 

 
2016 2017 

Державне замовлення 171 162 

Контракт 45 72 

Подано заяв 649 709 

Конкурс 2,7 2,9 
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Рис. 2 Конкурсна ситуація 

 

Завдяки продуманій організації роботи Приймальної комісії план прийому 

студентів виконано, середній конкурс в коледжі у 2017 р. становив 2,9 особи на одне 

місце. 

Таблиця 5 

Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей 

 

Шифр та назва спеціальності 2016 рік 2017 рік 

186 „Видавництво та поліграфія” 
2,9 2,7 

121 „Інженерія програмного забезпечення” 3,3 3,7 

123 „Комп'ютерна інженерія” 3,3 3,7 

242 „Туризм” 1,6 2,2 

075 „Маркетинг” 1,6 2,1 

141 „Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка” 
2,4 2,3  

151 „Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології” 
2,5 3,1  

072 „Фінанси, банківська справа та страхування” 1,8 2,0 
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072 „Фінанси, банківська справа та страхування”

 
Рис.3 Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей 

Таблиця 6 

Дані про контингент студентів за період 2016-2017 рік наступний: 

 

На 1.10 кожного року 2016 2017 

Загальна чисельність студентів 731 755 

В тому 

числі: 

державне замовлення 596 588 

контракт 135 167 

Денна форма навчання 686 710 

В тому 

числі: 

державне замовлення 596 588 

контракт 90 122 

Заочна форма навчання 45 45 

В тому 

числі: 

державне замовлення - - 

контракт 45 45 
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Рис. 4  Динаміка чисельності студентів денної форми навчання 

 

Для подальшого успішного навчання важливо знати рівень знань 

першокурсників з дисциплін, які не є в переліку вступних екзаменів. В коледжі 

практикувалися відповідні зрізи знань з належними висновками стосовно 

вирівнювання готовності груп до навчання. За відповідним графіком проводилися 

додаткові заняття і консультації. Це тільки елементи великої роботи з питань 

збереження контингенту. Згадана проблема постійно перебуває в полі зору 

адміністрації. Вивчалися психологічні особливості студентів, проводилася 

відповідна робота з батьками.  

Питання збереження контингенту студентів коледжу обговорювалися на 

засіданнях педагогічної, методичної,  адміністративної рад, з’ясовувалися та 

узагальнювалися причини відрахування студентів, шляхи та методи усунення. З 

метою виявлення проблем проводилися анкетування, бесіди з психологом, 

керівниками груп, викладачів зі студентами. 

Для збереження контингенту студентів розроблено заходи із адаптації груп 

нового набору. В основному вони виконуються. На базі кабінетів проводяться 

консультації з предметів згідно встановленого графіка. З метою визначення проблем 

проводиться анкетування, за результатами якого планується робота керівника групи 

із адаптації. У коледжі працює 8 гуртків щодо підтримки талановитої молоді, що дає 

можливість створення належних умов для її навчання: іноземної мови (англійська та 

німецька мови); історії, математичний гурток «Інтеграл», хімії та екології 

навколишнього середовища, «Рідне слово», «Комп'ютерна творчість», Кіножурнал 
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«За здоровий спосіб життя».  

У гуртках приймають участь 135 студентів I-IV курсів. 

Засідання гуртків присвячені різним історичним датам міста та країни.  

Проведені засідання до Дня коледжу, до Дня партизанської слави, засідання про 

«Рух опору у роки Другої світової війни на території України», до Дня міста – 

«Вулицями «Маленького Відня»», до Дня визволення України від фашистських 

загарбників, засідання  на тему «Українське козацтво, лицарство, традиції, воєнне 

мистецтво».   

Для забезпечення оптимальних умов успішного навчання студентів, 

виконання графіка навчального процесу, ліквідації академічних заборгованостей 

створено графік консультацій у вільний для студентів час. Для заочного відділення 

такі консультації проводилися в суботу. Під постійним контролем знаходилося:  

- виконання графіка навчального процесу; 

- робота гуртків, секцій; 

- терміни виконання завдань самостійної роботи; 

- відвідування занять студентами; 

- наявність та ліквідація академічних заборгованостей. 

Для збереження контингенту студентів значна увага приділялася 

організаційно-методичним заходам: забезпечення читальної зали методичними 

матеріалами, електронними носіями лекцій, тестів, опорних конспектів; 

забезпечення бібліотеки достатньою кількістю підручників, посібників; вільний 

доступ до мережі Інтернет. 

 

3. Організація освітнього процесу 

 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

ведеться згідно з стандартами освіти. 

З 01.09.2016 року введено в дію нові стандарти вищого навчального закладу 

опис освітньої програми (ОПП, ОКХ та засоби діагностики) із всіх спеціальностей. 

Розроблено нові навчальні плани та пояснювальні записки до них згідно вимог, які 

вказані у Постанові КМУ від 30.12.2015 року №1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», які 

включають: робочі програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану, 

описи навчальних дисциплін, заплановані результати навчання, програми, структури 

(тематичні плани) навчальної дисципліни, теми семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, індивідуальні 

завдання, методи контролю, схеми нарахування балів, рекомендовану літературу, 

інформаційні ресурси в інтернеті.  

Введені в дію нові комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану: навчальний контент; плани 

семінарських, практичних занять, завдання для лабораторних робіт, методичні 
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вказівки і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), дидактичне 

забезпечення самостійної роботи студентів, пакети контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін (питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь студентів), комплексні контрольні роботи; 

програми практичної підготовки, робочі програми практик, методичні матеріали для 

проведення атестації здобувачів. 

Предмети вивчаються у логічній послідовності, що сприяє реалізації 

міжпредметних зв'язків. Вивчення дисциплін фахового спрямування базується на 

знаннях, отриманих студентами під час вивчення фундаментальних дисциплін. 

У освітньому процесі широко застосовуються різні форми активізації 

навчальної діяльності студентів, зокрема, ділові ігри, проблемне навчання; заняття 

на виробництві, розгляд виробничих ситуацій з використанням відеофільмів та інше. 

Навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін розроблені  вищим 

навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і 

затверджені директором Державного вищого навчального закладу „Чернівецький 

індустріальний коледж”. Навчальні плани розглянуто і схвалено методичною радою 

коледжу. 

Загалом зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання співвідношення 

навчального часу між циклами підготовки, відповідність змісту підготовки 

державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, вирішення питань 

безперервності, наступності та ступеневості підготовки молодших спеціалістів. 

Основними напрямками освітньої діяльності коледжу є зміцнення зв'язку 

теоретичного навчання з виробництвом, розвиток гуманізації і демократизації 

навчально-виховного процесу, адаптація до вимог інноваційного розвитку 

суспільства з урахуванням модернізації вищої освіти та її інтеграції у європейський 

простір. 

Організація освітнього процесу, послідовність вивчення дисциплін, обсяг і 

рівень теоретичної та практичної підготовки молодших спеціалістів визначаються 

освітньо-професійними програмами та навчальними планами, затвердженими у 

визначеному порядку. На підставі навчальних планів щорічно розробляється графік 

навчального процесу, визначається педагогічне навантаження кожного викладача. 

Для кожної дисципліни навчального плану розроблені навчально-методичні 

комплекси, які представлені навчальною програмою; робочою навчальною 

програмою, що містить зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні 

форми її вивчення та обсяг, форми і засоби поточного і підсумкового контролю; 

методичними вказівками до виконання практичних, лабораторних завдань, і 

самостійної роботи студентів; варіантами контрольних робіт, екзаменаційними 

білетами, критеріями оцінювання знань студентів. Зі всіх дисциплін розроблені 

тексти лекцій як у паперовому, так і в електронному варіантах. Рівень 

забезпеченості методичними розробками навчальних дисциплін складає 100 %.  

Освітній  процес здійснюється державною мовою і ведеться у таких формах: 
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лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, індивідуально-консультаційна 

та самостійна робота студентів над навчальним матеріалом, контрольні заходи, 

практична підготовка.  

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 

навчально-методичного забезпечення стану викладання в коледжі, зокрема, досвіду 

впровадження новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, створенню 

електронних посібників, проблемам успішності студентів, питанням виховної 

роботи із студентами, роботі з батьками. 

Самостійна робота студентів організовується згідно методичних рекомендацій 

та вказівок, якими регламентовано різні форми самостійної роботи, в тому числі і 

вказівки для виконання практичних та лабораторних робіт. Інструктивно-методичні 

матеріали щодо проведення лабораторно-практичних робіт відповідають діючим 

програмам і забезпечують навчальний процес. З усіх дисциплін навчального плану є 

в наявності пакети матеріалів для проведення комплексних контрольних робіт, 

затверджених в установленому порядку. 

Виконанні студентами обов’язкових контрольних робіт проводиться по 

завершенню вивчення дисципліни та згідно з робочими програми. Аналіз їх 

виконання регулярно здійснюється на засіданнях предметних (циклових) комісій.   

Робочі програми розглядаються предметними (цикловими) комісіями та 

затверджуються завідувачами відділень. 

Для закріплення теоретичних знань студентами виконуються курсові роботи 

(проекти). 

У навчальному закладі розроблені тематики курсових робіт (проектів), 

методичні рекомендації для виконання курсових робіт (проектів), наскрізні 

програми практик, методичні рекомендації для виконання дипломних робіт 

(проектів). 

Підсумкова державна атестація молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

5.05010301 „Розробка програмного забезпечення”; 5.05150103 „Комп’ютерна 

обробка текстової, графічної та образної інформації”, 5.03050701 „Маркетингова 

діяльність”; 5.14010301 „Туристичне обслуговування”; 5.03050801 „Фінанси та 

кредит” включала державний комплексний екзамен з спеціальності. 

Для проведення державної атестації  розроблене методичне забезпечення 

державного екзамену, яке включає наступне: пояснювальну записку, перелік 

теоретичних питань для підготовки до екзамену з відповідних дисциплін, перелік 

типових практичних задач, рекомендовану літературу і критерії оцінювання. 

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів: 

o Тестова перевірка знань, що формують уміння студента орієнтуватися в 

основних питаннях майбутньої спеціальності.  

Теоретичні знання студентів під час державної атестації перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної системи 

програмованого опитування. 
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o Письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок. 

Підсумкова державна атестація молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд”; 5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва”; 5.05010201 „Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж” передбачала виконання дипломного проекту з спеціальності. 

Навчальний заклад розробив методичні рекомендації щодо написання 

дипломного проекту та засобів діагностики якості вищої освіти. 

Пояснювальна записка до дипломного проекту відображає цикл проектування 

і включає всі необхідні розділи.  

На державну підсумкову атестацію щодо здобуття повної загальної середньої 

освіти винесено наступні предмети: „Інформатика” - І курс – літня екзаменаційна 

сесія; „Математика” - ІІ курс – зимова екзаменаційна сесія; „Українська мова” - ІІ 

курс - літня екзаменаційна сесія. 

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про 

державну підсумкову атестацію у Державному вищому навчальному закладі 

„Чернівецький індустріальний коледж”.  

Державна підсумкова атестація з кожного предмета проводиться згідно 

розроблених програм. Проведення атестації відбувається під час зимової та  літньої 

екзаменаційних сесій на першому та другому курсах після закінчення вивчення 

відповідних предметів. Завдання для атестації розробляються предметними 

(цикловими) комісіями відповідно до навчальних програм і затверджуються 

директором коледжу. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою 

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів у системі 

загальної середньої освіти. 

Атестація здійснюється державними атестаційними комісіями з предметів. 

Комісії створюються не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації та 

затверджуються наказом по коледжу. 

До складу комісії входять: 

 голова комісії (керівник вищого навчального закладу або його заступник); 

 члени комісії (два викладачі, один з яких викладає даний предмет). 

Розклад роботи державної атестаційної комісії узгоджений з головою комісії, 

затверджується заступником директора з навчальної роботи і доводиться до 

загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку атестації. 

До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Списки студентів, 

допущених до її складання, подаються в державну атестаційну комісію завідувачем 

відділення. 

Втручання у проведення атестації та визначення її результатів особами, які не 

є членами комісії, не допускається. 
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Результати атестації заносяться до протоколу, встановленого Міністерством 

освіти і науки України (зразок, який підписують голова та члени державної 

атестаційної комісії). 

Протоколи державних атестаційних комісій про результати атестації та 

матеріали атестації зберігаються у вищому навчальному закладі 3 роки. 

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планами 

роботи педагогічної та методичної рад і планів роботи відділень. Матеріали 

контролю обговорюються на засіданні педагогічної та методичної рад;  

приймаються рішення щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. 

Стан навчально-методичного забезпечення в цілому відповідає державним 

вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст».  

Таблиця 7 

Якість знань та успішності студентів коледжу 

 2016 2017 

Якість державної підсумкової атестації 65% 63,7% 

Якість складання державних екзаменів 74,2% 71,1% 

Якість  захисту курсових робіт (проектів)   66,8% 75,4% 

Якість  захисту дипломних  проектів   70% 74,6% 
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Рис. 5. Динаміка якості захисту дипломних та курсових робіт (проектів) 
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Рис. 6. Динаміка якості складання державних екзаменів та державної 

підсумкової атестації 
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Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планами 

роботи педагогічної та методичної рад і планів роботи відділень. Матеріали 

контролю обговорюються на засіданні педагогічної та методичної рад і 

приймаються рішення щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. 

Згідно плану роботи на засіданнях адміністративної ради розглядались 

питання  про поселення студентів у гуртожиток та  їх адаптацію, підготовку до 

зимового періоду, про роботу кураторів груп з найбільшою кількістю пропусків, про 

дотримання правил техніки безпеки і організацію охорони праці, про підготовку 

техніки до зимового періоду, проект плану прийому студентів, про організацію 

освітнього процесу і умов проживання студентів, виконання педнавантаження 

викладачами на І та ІІ семестри, про підготовку до святкування Нового року і 

Різдвяних свят, про використання електроенергії, газу та води, про роботу кураторів 

груп, про результати екзаменаційної сесії та відвідування занять студентами за І-ІІ 

семестри, про роботу лаборантів, контроль навчальних занять адміністрацією 

коледжу, про роботу голів циклових комісій, про роботу студентського 

самоврядування, зв'язок з випускниками коледжу, працевлаштування випускників, 

про стан роботи з охорони здоров’я студентів та техніки безпеки в навчально-

виховному процесі, про роботу медпункту, про роботу бібліотеки, про порядок 

створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії, про підготовку 

до вручення дипломів. 

Важливе місце зайняли питання про виконання Закону «Про корупцію», 

підготовка до нового навчального року, педнавантаження, контроль за навчальним 

процесом, обговорення проблем навчального закладу, забезпечення освітнього 

процесу, матеріально-технічне забезпечення навчання  і проживання студентів, роль 

студентського самоврядування у вирішенні актуальних питань навчального закладу, 

про роль Ради гуртожитку у вирішенні актуальних питань мешканців, про роль 

вихователя у здійсненні виховної роботи з мешканцями  гуртожитку, відзначення 

Дня працівника освіти, підготовка до святкування Дня студента.  

Стан навчально-методичного забезпечення в цілому відповідає 

державним вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"молодший спеціаліст". Однак, слід продовжувати роботу з розробки методичних 

вказівок для самостійної роботи студентів. 

Аналіз структури і змісту типових та робочих навчальних планів 

продемонстрував, що співвідношення нормативних дисциплін гуманітарної та 

соціально-економічної, природничо-наукової, професійно-практичної підготовки 

відповідає вимогам освітньо-професійної програми. 

На основі навчальних програм в коледжі розроблені робочі навчальні 

програми, в яких конкретно відображено зміст тем лекційних, семінарських, 

практичних, лабораторних занять, самостійної роботи, форми вивчення матеріалу з 

розподілом навчальних годин. Зміст програм спрямовано на сучасний рівень 
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підготовки фахівців з урахуванням адаптації до змін соціально-економічного 

розвитку суспільства. 

Робочі навчальні програми виконуються в повному обсязі. 

Робота предметних (циклових) комісій в навчальному закладі спрямована на 

вирішення загальної методичної проблеми коледжу: формування професійної 

компетентності студентів через забезпечення високого рівня якості освіти шляхом 

раціонального використання набутого досвіду та неперервної інноваційної 

діяльності викладачів. 

Щороку, на першому засіданні методичної ради, голови предметних 

(циклових) комісій отримують рекомендації щодо основних напрямів роботи комісії 

на новий навчальний рік, які випливають з основної проблеми, над якою працює 

заклад, узгоджують методичну проблему року для кожної предметної (циклової) 

комісії та шляхи її вирішення, затверджують плани роботи. 

Вся робота документально оформляється в планах роботи предметної 

(циклової) комісії за такими розділами: 

 коротка довідка про предметну (циклову) комісію; 

 обсяг навчальної роботи предметної (циклової) комісії; 

 плани засідань предметної (циклової) комісії; 

 методичні та наукові семінари; 

 методична та наукова робота; 

 організаційна робота; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників. 

Організаційна робота комісії обговорюється на першому засіданні і включає: 

 Вироблення основних напрямів роботи та постановки методичних 

проблем. 

 Організація послідовного і глибокого вивчення викладачами циклу 

податкового законодавства та застосування цих знань в практичній  діяльності. 

 Організація взаємовідвідування занять викладачами та складання 

відповідного графіка. 

 Узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду викладання 

дисциплін і виховання студентів. 

 Організація написання методичних розробок, методичних вказівок щодо 

виконання курсових робіт, рефератів тощо. 

 Підготовка методичних матеріалів, їх рецензування та обговорення на 

засіданнях методичної ради коледжу. 

 Організація викладачів для участі в загальних навчально-методичних 

заходах. 

 Організація підвищення кваліфікації викладачів, проходження ними 

стажування у ВНЗ ІІІ, IV рівнів акредитації, або в центрах перепідготовки та на 

підприємствах різних форм власності. 
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 Організація роботи з обдарованими студентами, надання їм 

індивідуальної допомоги в розширенні та поглибленні знань з економічних 

дисциплін. 

 Організація самостійної навчальної діяльності студентів. 

 Вивчення індивідуальних особливостей відстаючих студентів для  

визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності студентів. 

 Підвищення загальної культури викладачів при викладанні навчальних 

дисциплін і вихованні студентів. 

Покращенню навчання та успішності студентів сприяє творчий підхід до їх 

роботи, застосування новітніх технологій в навчальному процесі, вирішення 

проблемних ситуацій, індивідуальний підхід.   

Комісії пропагують методи активного навчання. Викладачі предметної 

(циклової) комісії систематично проводять аналіз змісту навчальних програм, 

вносять до них зміни згідно діючого галузевого стандарту освіти, домагаючись 

логічності викладу змісту тем дисципліни, що вивчається, реалізації міжпредметних 

зв’язків. Розглядається інтеграція як система, що дає змогу виявити роль і місце 

кожної дисципліни, циклу, змісту, засобів, організаційних форм і методів навчання, 

засобів контролю тощо. Реалізація цього завдання  предметною (цикловою) 

комісією забезпечується наступними організаційними умовами: 

 Узгодженням навчальних планів і програм із навчально-методичною      

документацією. 

 Ознайомленням викладачів зі змістом програм і підручниками суміжних 

дисциплін. 

 Виявленням ролі та місця кожної дисципліни в реалізації міжпредметних      

зв’язків та засобів контролю. 

 Відповідністю навчально-виховних дій викладачів суміжних дисциплін. 

 Спільною методичною роботою викладачів, шляхом взаємовідвідування 

занять. 

У центрі уваги комісії – індивідуальна робота викладачів зі студентами, 

зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, 

методики індивідуальних консультацій.  

Під час навчання студенти повинні заглиблюватись в атмосферу творчості, 

пошуку нового, піддавати сумнівам сталі істини. Створення такої атмосфери – 

справа складна, але необхідна. І тому викладачі предметної (циклової) комісії 

творчо працюють в цьому напрямку. 

Викладачами комісії постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та 

методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи із 

студентами для формування професійної майстерності, шляхів виховання 

громадянської позиції. Чітко сплановані та якісно підготовлені заходи 

допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої 

активності та зацікавленості студентів, сприяють  формуванню їх наукового 
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світогляду, поглибленню знань. 

Самостійна робота студентів організовується згідно методичних рекомендацій 

та вказівок, якими регламентовано різні форми самостійної роботи, в тому числі і 

вказівки для виконання практичних робіт. З усіх дисциплін навчального плану  є в 

наявності пакети матеріалів для проведення комплексних контрольних робіт 

затверджених в установленому порядку. 

Керівниками курсових робіт складаються графіки виконання, в яких 

вказуються розділи і терміни виконання. Графіки розглядаються і схвалюються на 

засіданні циклових комісій, узгоджуються з завідувачем відділення і 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи. 

Викладачі перманентно працюють над вдосконаленням методичних 

комплексів, доповнюючи їх матеріалами досягнень науки, новими методичними 

розробками із застосуванням активних, інноваційних методів навчання. 

Предметні (циклові) комісії в коледжі традиційно щорічно проводять тижні 

спеціальності. Цей захід сприяє підвищенню рівня відповідальності кожного 

викладача комісії, згуртовує студентський та викладацький колективи. Викладачами 

проводяться відкриті заняття, зустрічі з випускниками,  провідними спеціалістами, 

профорієнтаційні бесіди з науковцями ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, студентські 

науково-практичні конференції. Ці заходи сприяють покращенню рівня викладання 

дисциплін, підвищенню і покращенню мотивації студентів щодо опанування свого 

фаху, підвищення рівня успішності,  формуванню  у них креативного мислення.  

Працюючи над методичною проблемою «Формування професійної 

компетентності студентів через забезпечення високого рівня якості освіти шляхом 

раціонального використання набутого досвіду та неперервної інноваційної 

діяльності викладачів», колектив продуктивно працював над удосконаленням 

навчально-методичних комплексів, використанням у семестровому та підсумковому 

контролі банку тестових завдань з навчальних дисциплін. Бібліотека забезпечувала 

доступ студентів до цього банку на паперових та електронних носіях. 

Студенти-заочники мали можливість користуватися створеними спеціальними 

електронними блоками методичних посібників з навчальних дисциплін відповідно 

до навчального плану.  

В коледжі склалася і неухильно витримувалася чітка система адміністрування, 

що передбачала аналіз, планування і контроль за виконанням. Відповідно до планів 

роботи та затверджених положень працювали педагогічна рада, науково-методична 

рада, інструктивно-методична рада, наради голів циклових комісій, циклові комісії. 

Позитивну динаміку організації навчального процесу задавав чітко 

спланований та облікований поточний тематичний контроль. Результати 

різнопланового контролю фіксувалися у відповідних протоколах, узагальнювалися в 

наказах, регулярно обговорювались на нарадах різного спрямування та рівня.  
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                              Таблиця 8 

Навчально-методичне забезпечення 

№ 

з/п 

Вид навчально-методичного 

забезпечення 
2016 рік 2017 рік 

1 Пакети для проведення комплексних 

контрольних робіт 
294 300 

2 Інструктивно-методичні картки до 

проведення практичних, лабораторних 

робіт 

270 275 

3 Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи 
446 472 

4 Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх підготовки 
114 118 

5 Методичні вказівки до виконання курсових 

робіт 
16 20 

6 Методичні вказівки з підготовки до 

комплексних державних екзаменів 
16 20 

7 Методичні вказівки з виконання 

контрольних робіт для студентів заочної 

форми навчання 

187 195 

8 Навчально-методичні посібники 45 50 

 

Протягом року  в коледжі працюють сім циклових комісій.  

        Таблиця 9 

 

№ 

з/п 

Назва циклової комісії 

1. Загальноосвітніх дисциплін 

2. Природничих дисциплін та фізичного виховання 

3. Спеціальних економічних дисциплін 

4. Туризму, іноземних мов 

5. Комп’ютерної інженерії 

6. 
Електричної інженерії, автоматизованих систем, 

метрології та стандартизації 

7. Видавництва та поліграфії 

 

На засіданнях циклових комісій розглядалися питання підвищення 

педагогічної майстерності викладачів, впровадження в навчально-виховний процес 
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новітніх педагогічних технологій, заслуховувались звіти викладачів, які 

атестуються, проводився аналіз якості написання курсових робіт, звітів з 

переддипломної практики, успішності та якості знань студентів. Обговорювались 

результати діагностичних та директорських контрольних робіт, тестові завдання для 

контролю навчальних досягнень студентів, методичних тижнів, проводився 

попередній розподіл педагогічного навантаження. 

Обмін досвідом циклових комісій відбувався шляхом проведення методичних 

і предметних тижнів, конкурсу на кращу методичну роботу серед циклових комісій.  

Працівники коледжу брали постійну участь у обласних методичних 

об`єднаннях викладачів, вихователів гуртожитків, завідувачів бібліотек, методистів, 

завідувачів відділень, заступників директорів.  

Викладачі коледжу є головами обласних методичних об’єднань 

викладачів хімії та біології – голова циклової комісії Мацейко С.В.; української 

мови та літератури – Антонюк Т.М. 

У навчальному процесі використовуються наступні пакети прикладних 

програм : 

1. Пакет програм Microsoft Office –  стандартний пакет прикладних програм 

для роботи з текстом, таблицями, базами даних, рисунками, зображеннями 

2. Adobe Photoshop - прикладна програма загального призначення для роботи 

з растровою графікою 

3. Програми WinRAR та WinZip – програми архіватори 

4. QTest – прикладна програма, яка дозволяє проводити перевірку знань 

студентів з будь-яких дисциплін 

5. BEST.ZVIT+ – програма для формування різноманітної звітності установ, 

підприємств та фізичних осіб 

6. Акцент – програма, призначена для комплексної автоматизації обліку 

діяльності підприємства 

7. Програма Auto CAD - призначена для побудови двовимірних та 

тривимірних креслень, формування електронного архіву креслень; кожне із 

створених в системі Auto CAD креслень легко редагується, що дозволяє швидко 

розробляти креслення-аналоги за кресленнями-прототипами. Для полегшення 

процесу випуску креслярської документації можна розробляти "бібліотеки 

стандартних елементів" 

8. Програма Electronics workbench - призначена для проектування аналогових 

і цифрових електронних схем. Велике число вбудованих в програму активних і 

пасивних елементів електронних схем, вимірювальних приладів і джерел сигналів 

дозволяє знімати параметри створених електронних схем у реальному масштабі 

часу, з достатньою, не тільки для навчальних цілей, але і для професійних розробок, 

точністю  

9. Програма Начала электроники - програма являє собою електронний 

конструктор, що дозволяє імітувати на екрані монітора процеси складання 
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електричних схем, дослідити особливості їх роботи, проводити вимірювання 

електричних величин так, як це робиться в реальному фізичному експерименті 

10. CPU-Z –– виводить на екран інформацію про процесор, материнську плату,    

оперативну пам 'ять 

11. AIDA –– виводить інформацію про процесор, материнську плату, 

оперативну пам’ять.  Карти вводу-виводу, графічну плату, жорсткі диски, принтери, 

сканери, проводить порівняльні характеристики з іншими системами 

12. EVEREST – утиліта, яка призначена для обслуговування персонального 

комп’ютера 

13.   Borland С++ – середовище програмування мовою С++, створення програм 

для обробки числової, символьної та графічної інформації 

14. Microsoft FrontPage – програма для автоматизованого створення веб- 

сторінок 

15. MySQL– програма для проектування та створення веб - баз даних. 

16.  КОМПАС – 3D – програма розробки графічних документів 

17. Мatlab 6.5 – пакет програм для моделювання, імітації та аналізу систем 

автоматизації 

18.  Splan – програма розробки графічних інженерних документів 

19. Аналітична система Project Expert – програма для розробки та 

обґрунтування бізнес-планів й оцінки інвестиційних проектів. Використовується для 

вибору оптимального плану розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини 

бізнес-плану, оцінки інвестиційних маркетингових проектів 

20. Marketing  Expert – система, що ефективно описує динамічну ринкову 

модель, систему оцінки якісних і кількісних параметрів ринку та їх взаємозв’язку.  

21. Парус Менеджмент і маркетинг - функціональна CRM-система, призначена 

для координації багатосторонніх зв'язків з реальними і потенційними клієнтами та 

централізованого управління продажами, маркетинговими проектами 

22. Комплексна система ЛІГА: ЗАКОН - використовується для правової 

підтримки підприємницької діяльності, передбачає можливості опрацювання в 

режимі on-line нормативної бази даних, аналітичної та господарської інформації з 

усіх видів господарської діяльності  

23. Feedgee – сервіс ефективного e-mail та sms маркетингу. Дозволяє 

проводити рекламні компанії шляхом розсилки рекламних звернень через мережу 

Інтернет, аналізувати їх ефективність 

При вивченні загальнотехнічних та спеціальних дисциплін 

використовуються такі навчальні і контролюючі комп'ютерні програми: 

1. Auto CAD – програма для побудови графічних зображень; 

2. sPlan 6.0 – програма для побудови електричних схем; 

3. Electronik Workbench – програма для побудови комп'ютерної схемотехніки; 

4. Object Pascal – середовище розробки програмного забезпечення; 

5. Delphi – середовище розробки програмного забезпечення; 
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6. QTest – тестова програма для студентів II -IV курсів; 

7. TestW – тестова програма для І курсів. 

Використовуються такі архіватори: 

       • ARJ 

• WTNRar 

• Zip Genius 

• Zip Fast 

• Win Ace 

• Power Zip 

• Power Archiver 

• PKZip 

Використовуються такі антивірусні програми: 

• Dr. Web 

• Avast 

• Nod 32 

• Kaspersky 

• Norton Antivirus 

• Panda 

Використовуються такі утиліти: 

• Super Utilities 

• SNM 

• Tune Up Utilities 

• Norton Utilities 

Комп’ютерна техніка використовується не тільки на практичних та 

лабораторних заняттях викладачами спеціальних дисциплін, але  і викладачами 

гуманітарних та соціальних дисциплін при проведенні різних видів занять.  

 Комп’ютерна техніка використовується на лекційних заняттях  для перевірки 

рівня знань студентів (опитування з використанням тестових програм), викладення 

нового матеріалу та закріплення. 

У навчально-виховному процесі використовуються електронні посібники та 

прикладні комп'ютерні програми, хоча забезпечення ними ще потребує 

вдосконалення. 

Протягом звітного періоду всі вимоги щодо практичного навчання студентів 

виконані в повному обсязі. 

Для організації першого етапу практичного навчання в коледжі створені і 

працюють навчальні майстерні. 

Системність практичного навчання складається з 3-ох складових, які 

ґрунтуються на технологічній послідовності. 
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Перша складова передбачає формування у студентів здібностей необхідних 

для розуміння технологічних прийомів та елементів виробничих процесів, 

необхідних для теоретичного і практичного засвоєння навчальних дисциплін. Крім 

того здобуваються практичні навички необхідні для подальшого розвитку 

практичних навичок більш високого рівня. 

Друга складова. В ході практичного навчання студенти мають поглиблено 

оволодіти технологією відповідного виробництва, набути уміння і навички 

необхідні для одержання робітничої кваліфікації. 

Третя складова – це прийняття участі у виробничих чи управлінських 

процесах формування молодшого спеціаліста. У процесі вирішення окремих 

виробничих, технологічних, економічних та інших завдань, в ході формування 

матеріалів для виконання дипломного проекту утвердитися у власних потенційних 

можливостях, які необхідні для молодшого спеціаліста. 

На основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України предметні (циклові) комісії розробляють програми навчальних 

практик і затверджують директором коледжу у встановленому порядку. Програми 

навчальних практик відображають сукупність навчальних дисциплін та усіх видів 

практик з вказівкою термінів проведення відповідно до вимог ОПП, ОКХ та 

навчального плану. Терміни проведення та послідовність практик визначається 

навчальним планом і графіком навчального процесу, що складається щорічно і 

затверджується директором коледжу.  

Практична підготовка студентів здійснюється у відповідності з 

"Наскрізною програмою практик". На всі види практик, згідно навчального 

плану, розроблено робочі програми. Програми практики та завдання окремих видів 

практик відповідають змісту методичних рекомендацій, форм і методів контролю, 

вимогам до структури та змісту звітів. 

 

 

Система практичного навчання 

Перша складова заключається в отриманні 

професійних умінь і навичок 

Друга складова заключається у формуванні 

основних навичок професійної діяльності 

Третя складова заключається у прийнятті 

участі у виробничих та управлінських 

процесах 
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Виробничу і переддипломну практику студенти коледжу проходять на 

підприємствах міста Чернівці та Чернівецької області. 

Бази практики підбираються згідно з спеціальності і по можливості 

прогресивності підприємств з урахуванням нових технологій, новітнього 

обладнання і прогресивних методів виробництва. 

Головним завданням коледжу є практична підготовка студентів до обраної 

професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження різних 

видів практик: навчальної, технологічної та виробничої або переддипломної. 

Практика студентів здійснювалась відповідно до «Положення про проведення 

практики студентів у вищих навчальних закладах», нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, графіка навчального процесу.  

Базами проходження виробничих практик є ПАТ “Чернівецький 

олійножировий комбінат” м.Чернівці, ТОВ “Чернівецький завод теплоізоляційних 

матеріалів” м.Чернівці, ТОВ “Машзавод” м.Чернівці, ПАТ “Чернівецький 

хлібокомбінат” м.Чернівці, ПАТ “Розма” м.Чернівці, ПАТ “Городенківський 

спиртзавод” Івано-Франківська область, ПАТ “Коломийське заводуправління 

будматеріалів” м.Коломия, ТОВ “Снятинський цегельний завод” м.Снятин, ДП 

“Укрспирт” смт.Лужани, Корпорація “Скіф” м.Чернівці, ДП “Неполоковецький 

комбінат хлібопродуктів” смт.Неполоківці, КП “Чернівціводоканал” м.Чернівці, 

Слюсарна 

Механічна 

Електромонтажна 

Радіовимірювальна 

 

Навчальна друкарня 

 

Навчальні майстерні коледжу 

Паяльна майстерня 
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МКП “Чернівцітеплокомуненерго” м.Чернівці, приватні підприємства області, ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 4 м. Чернівці, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Чернівці, ЗОШ І-ІІІ ст. Косівський 

район, ПП Гречанюк В.І. м.Чернівці, ФОП Чагайда Р.В. м. Чернівці, ПП Допіряк 

О.А. м. Чернівці, КП «Сага» м. Чернівці, МПП ВКФ «Каскад Девелоперс Гроуп» м. 

Чернівці, ПФ «Спільна справа», ПП «Прайм Груп» м. Чернівці, ДППЗ 

«Чернівецький професійний будівельний ліцей», УВО УТОС м. Чернівці, 

Лашківський ЗНЗ, ПАТ «Чернівцігаз», ТОВ «Ант- Лтд» м. Чернівці, ПП Килимник 

О.В. м. Чернівці, ЧФ ПАТ «Укртелеком» ТП № 11 м. Чернівці, ПАТ «Гравітон», 

ДВНЗ «Буковинський університет» м. Чернівці, ПП Ніконова Г.І.,  Городенківська 

птахофабрика ПНВК «Інтер бізнес» Івано-Франківська область, Мале приватне 

виробничо-комерційне підприємство «АН Бель», ПП «Слава-Зем», ПП «Альфа еліт 

груп», ТОВ «Чернівці ремжитлобуд», ТОВ «Веста Стар», ТОВ «Лангейт», Мале 

колективне підприємство «Медтехніка-Аргентум», ПАТ  КБ «ПриватБанк» м. 

Чернівці, ПАТ «Райфазен Банк Аваль» м. Київ, ПАТ КБ «ПриватБанк» 

Берегометське відділення Вижницького району Чернівецької області, ТВ БВ № 

10008/093 м.Снятин Івано-Франківської області, філія «Ощадбанк», ПП «Жан Жак» 

Снятинського району Івано-Франківської області, ПАТ «Державний ощадбанк 

України» м.Чернівці. На виробничу практику студенти направляються згідно 

двосторонніх угод.  

Для проходження студентами випускних курсів технологічної та 

переддипломної практик укладено 108 договорів з господарствами, підприємствами 

області.  

Діяльність педагогічного колективу спрямована на забезпечення підвищення 

професійно-практичної підготовки фахівців, посилення партнерських зв’язків з 

роботодавцями, залучення їх до формування змісту освіти, відповідно до 

конкретних умов та потреб виробництва, проведення практики студентів на 

підприємствах, які мають потребу у випускниках відповідних спеціальностей.  

Переддипломна практика студентів проводиться, як правило, на місцях 

майбутнього працевлаштування. Вона є однією з важливих форм підготовки 

спеціалістів, а також загальним підсумком підготовки до державної атестації. За 

наявності вільних місць студенти зараховуються на штатні посади. Коледж завчасно 

укладає з базами практик угоди за формою, визначеною в наказі №93 Міністерства 

освіти та науки України. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами. 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі предметної 

(циклової) комісії. Розподіл студентів на практику проводиться в коледжі з 

урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи 

після закінчення навчання. Разом із завданням на практику студент отримує 

індивідуальне завдання, про виконання якого він звітує після закінчення терміну 

практики. Усі звіти оформлені належним чином та відповідно до вимог ДСТУ. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях предметної (циклової) 

комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу.  
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Методичне забезпечення переддипломної практики включає програму 

практики, зразки необхідних додатків та графік проходження практики, який 

затверджує керівник від бази практики. 

Зміст звітів про практику відповідає вимогам затвердженої програми 

переддипломної практики і формується шляхом описання діяльності установи з 

додаванням підтверджуючих документів, звітної документації та відповідних 

розрахунків. 

Методичне забезпечення переддипломної практики включає програму 

практики, зразки необхідних додатків та графік проходження практики, який 

затверджує керівник від бази практики. 

Зміст звітів про практику відповідає вимогам затвердженої програми 

переддипломної практики і формується шляхом описання діяльності установи з 

додаванням підтверджуючих документів, звітної документації та відповідних 

розрахунків. 

 

4. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 

 

Значну допомогу в організації навчально-виховного процесу та науково-

методичної роботи надавала бібліотека як структурний підрозділ коледжу. Протягом 

2017 року бібліотека коледжу  забезпечувала інформаційні потреби освітнього  

процесу, студентів, викладачів та працівників коледжу. Пріоритетними напрямками 

роботи бібліотеки  було формування власних інформаційних ресурсів, відповідно до 

запитів  користувачів; впровадження  у роботу інформаційних технологій, надання 

доступу через мережу Інтернет; впровадження в практику роботи бібліотеки 

інноваційних форм і методів; сприяння гуманізації освіти, формування у студентів 

вміння користуватись бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом. 

Необхідною умовою забезпечення інформаційних потреб користувачів у 

бібліотеці було формування бібліотечного фонду, як основи власного 

інформаційного ресурсу бібліотеки.  

Фонд бібліотеки Державного вищого навчального закладу нараховує 41740 

примірники та 3339 одиниць електронних підручників та посібників, які розміщені в 

електронній бібліотеці коледжу.  

Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і 

довідковою літературою складає: з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 

від 90 до 100%, з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін від 90 до 

100% в залежності від спеціальності. На одного студента денної форми навчання в 

середньому припадає 58,8 одиниць бібліотечного фонду. Поповнюється бібліотека 

літературою українською мовою.  

За 2017 рік загальний бібліотечний фонд було поповнено фаховою та 

загальноосвітньою літературою  на суму 13833 грн.. 
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Оформлено у навчальному закладі передплату на 14 фахових періодичних 

видань педагогічного спрямування. 

Бібліотека займає приміщення розміром 106 м
2
, 3 читальних зали площею 

205м
2
 на 120 посадкових місць, створено on-line бібліотеку та електронну бібліотеку 

з підключенням до мережі Internet на 78 посадкових місць. Бібліотечний фонд 

систематизовано, операції щодо обліку книг ведуться відповідно до вимог, 

оформлено картотеку підручників. Бібліотекарями оформлено тематичні полиці-

виставки, тематичні папки, добірки матеріалів до знаменних дат. Масова робота з 

читачами проводиться через бесіди, огляди книжкових виставок, бібліотечні 

заняття.  

Велика системна робота здійснюється в коледжі по забезпеченню навчального 

процесу навчальною, навчально-методичною та довідковою літературою. Особлива 

увага приділяється придбанню літератури українською мовою. 

Крім цього у спільному користуванні Чернівецького індустріального коледжу 

і НКЦ «Львівська політехніка» знаходяться 6200 підручників українською мовою. 

Для організації самостійної роботи студентів у бібліотеці коледжу є понад 600 

примірників методичних посібників для виконання лабораторних робіт, курсових та 

дипломних проектів, які розроблені викладачами і надруковані у типографії 

коледжу. 

Головні напрямки діяльності бібліотеки по обслуговуванню користувачів 

включали: покращення якості обслуговування, максимальне задоволення запитів 

користувачів, забезпечення навчального та виховного процесів необхідною 

літературою, популяризація нових надходжень. 

Посилену увагу працівники бібліотеки приділяли роботі зі студентами-

першокурсниками. Заздалегідь були підготовлені комплекти підручників для них і 

видавались згідно із графіком видачі літератури. Під час запису до бібліотеки 

студентів ознайомлювали з правилами користування бібліотекою. З метою вивчення 

запитів студентів у жовтні 2017 року серед усіх студентів першого курсу проведено 

анкетування, отримані відповіді лягли в основу комплектування фонду художньої 

літератури. 

Інформаційна і довідково-бібліографічна робота бібліотеки протягом звітного 

періоду була спрямована як на поповнення інформаційних ресурсів, так і на 

удосконалення системи інформаційних послуг, а саме: опанування й застосування 

ресурсів Інтернет в роботі бібліотеки; повне, оперативне й компетентне 

інформування користувачів відповідно до профілю їх діяльності; підготовку 

інформаційних та бібліографічних матеріалів; сприяння підвищенню інформаційної 

культури студентів. 

Ключовим принципом цієї ділянки роботи був і залишається принцип 

загальнодоступності інформації та її оперативності. 

Особливо важливою складовою роботи була виставкова діяльність. Великого 

значення бібліотека надавала назвам книжкових виставок та їх оформленню. 
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Книжковими виставками  та заходами до знаменних дат представлений цикл: 

«Україно, ти моя молитва» (до Дня Соборності); 

«День прав людини»; 

«Євроатлантична інтеграція України»; 

«Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України» (до Дня 

Конституції). 

Працівники бібліотеки дбають про відтворення героїчних сторінок минулого, 

до уваги користувачів бібліотеки було запропоновано наступні виставки: 

«Куток захисника Вітчизни»; 

«А ми тую козацьку славу збережемо». 

Увагу читачів привернули яскраві, з багатим інформаційним та ілюстративним 

матеріалом виставки: 

«Мова наша калинова»; 

«Журавлі Прикарпаття»; 

« Іван Боско – покровитель коледжу»; 

«Бережи здоров’я змолоду»; 

«Мій Рогатин»; 

«Герої не вмирають» (присвячується Небесній Сотні); 

«Свічка пам’яті» (Голодомор 1932 – 1933рр.). 

 Бібліотекарі велику увагу приділяють вшануванню пам’яті українських 

письменників: 

«Ні! Я жива. Я буду вічно жити!» (до Дня народження Лесі Українки); 

«Український письменник, художник, мислитель» (до річниці від дня 

народження і дня поховання Т.Г. Шевченка. Усний журнал); 

«Історія мого життя складає історію моєї Вітчизни» (Виставка творчих робіт 

студентів). 

Передача знань про природу через книгу, зосередження уваги на проблемах 

екології, розкриття естетичної цінності природи, екологічна просвіта представлена 

через такі виставки книг: 

«Зберегти життя на Землі»; 

«Екологічна освіта — основа третього тисячоліття». 

Найдорожчі цінності українського народу – мова, жінка, мати, родина, пісня. 

Протягом року були організовані такі виставки: 

«Мова моя колискова» (до Міжнародного дня рідної мови); 

«Мати – берегиня роду» (до Дня матері). 

Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені релігійним святам і 

народним традиціям: 

яскрава виставка книжок, студентських проектів та методичні матеріали 

працівників коледжу «24 квітня – Світле Христове Воскресіння», акція «Склади 
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сироті великодній кошик»; 

виставка літератури «Нехай святиться ім’я твоє». 

Щороку з нагоди  Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеці коледжу 

проводилось загальноколеджівське свято. Цього року відбувався захід під назвою 

«Із книгою та словом порідніться». 

 

5. Педагогічна та методична ради 

 

У коледжі функціонують педагогічна і методична ради. Вони діють на підставі 

затверджених положень, які складені у відповідності до чинного законодавства. 

Засідання цих рад проводяться один раз в два місяці відповідно до затверджених 

планів роботи. 

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних 

питань діяльності Державного вищого навчального закладу „Чернівецький 

індустріальний коледж”, яка керується законами України „Про освіту”, „Про вищу 

освіту”, Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти 

та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності. 

Основними завданнями педагогічної ради є: 

- забезпечення підготовки конкурентноспроможних молодших спеціалістів  з 

таких напрямів та спеціальностей: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

075 Маркетинг; 

123 Комп’ютерна інженерія; 

121 Інженерія програмного забезпечення; 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

186 Видавництво та поліграфія; 

242 Туризм. 

- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного 

виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку; 

- системне підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

- розробка ефективної системи навчально-методичного забезпечення освіти 

студентів коледжу; 

- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення 

здоров’я студентів. 

Педагогічна рада створюється у складі директора, заступників директора, 

завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, вихователя гуртожитку, 

завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського 

самоврядування. 

Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності – заступник 

директора з навчальної роботи.  
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Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 

навчально-методичного забезпечення стану викладання, зокрема, досвіду 

впровадження новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, створенню 

електронних посібників, проблемам успішності студентів, питанням виховної 

роботи із студентами, роботі з батьками. 

Функціями педагогічної ради коледжу є розгляд та обговорення: заходів з 

виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів 

Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України; стану і підсумків 

навчально-виховної та методичної роботи; аналізу роботи відділень, циклових 

комісій і кращих викладачів; стану викладання загальноосвітніх предметів, фахових 

дисциплін та успішності студентів; забезпечення фізичної підготовки і здійснення 

заходів щодо зміцнення здоров'я студентів; підсумків семестрових, перевідних та 

державних екзаменів, аналізу показників навчально-виховної, виробничо-

господарської діяльності, дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу; 

роботи кабінетів і лабораторій; плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної 

бази коледжу; питання підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників навчального закладу; питання охорони праці в коледжі; питання 

працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх 

років; пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів; 

питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, академічної заборгованості, пропуски занять без поважних 

причин. 

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання 

роботи навчального закладу. 

Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який 

затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу. 

Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше 

одного разу в два місяці. Порядок денний заздалегідь вивішується в навчальній 

частині та на дошці оголошень. Засідання педагогічної ради ретельно готується. 

Напередодні педагогічної ради секретар повідомляє всіх членів цього 

дорадчого органу, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини 

відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за 

виконанням ухвалених рішень. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в 

них беруть участь дві третини її складу за списком. Участь членів педагогічної ради 

в засіданні обов'язкова. Кожний член ради зобов'язаний брати активну участь у 

роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення. Кожне 

ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних 

за виконання, затверджується відкритим голосуванням. Протоколи засідань 

підписує голова та секретар педагогічної ради. Книга протоколів є документом 

постійного збереження і знаходиться в архіві навчального закладу протягом десяти 

років. 
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Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором 

і є обов'язковими для всіх працівників і студентів навчального закладу. Голова 

педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і 

підсумки перевірки ставить на обговорення наступних засідань. 

Методична робота – важлива ланка системи безперервного навчання 

педагогічних кадрів. Методична робота носить систематичний, цілеспрямований 

характер. З метою її ефективності, на підставі аналізу роботи за попередній 

навчальний рік і з урахуванням завдань, що стоять перед предметною (цикловою) 

комісією, викладачі виробляють основні напрями роботи, формують проблему, над 

якою працюватимуть протягом поточного навчального року. 

Методична рада визначає основні напрямки методичної роботи коледжу, 

сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує 

заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення 

якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації 

методичної і навчально-виховної роботи. 

Методична рада коледжу упродовж 2016-2017 р.р.  зосереджувала увагу на 

вирішенні таких проблем, як результат застосування новітніх технологій, 

підвищення рівня методичної підготовки педагогів до оновлення змісту освіти,  

удосконалення навчально-виховного процесу в коледжі, а також роль діагностики 

навчання та оптимізація навчально-виховного процесу коледжу, які вирішувались 

шляхом застосування новітніх технологій у навчально-виховному процесі, науково-

методичній роботі викладачів, підвищення професійного рівня, педагогічної 

майстерності та загальної культури, вдосконалення системи контролю навчально-

виховного процесу та оптимізації навчально-виховного процесу в сучасних умовах. 

 Останніми роками з метою пропаганди передового педагогічного досвіду 

викладачів в коледжі вже традиційно проводиться виставка „Передового 

педагогічного досвіду”, де предметні (циклові) комісії за окремими напрямами 

презентують свої розробки і своє бачення з метою обміну досвідом. 

У коледжі продовжується проводитись робота щодо ефективного 

використання в навчальному процесі інтерактивних комп’ютерно-

телекомунікаційних технологій навчання. В цілому у навчальному закладі частка 

дисциплін, при викладанні яких використовуються інформаційні технології 

навчання  складає 100%.  

Згідно Положення про методичну раду коледжу здійснюється планування 

засідань ради, де: 

- розглядаються заходи по виконанню інструктивних матеріалів вищих 

організацій; нормативні матеріали коледжу та заходи з методичної і навчально-

виховної роботи; 

- визначення основних напрямів методичної роботи коледжу на 

навчальний рік; 
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- визначення основних шляхів удосконалення методичної  роботи в 

коледжі; 

- сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм 

організації навчання у навчальний процес; 

- розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності 

викладачів, оволодіння педагогічним мінімумом молодими викладачами; 

- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду; 

- контроль і координація роботи предметних (циклових) комісій; 

- розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів для їх 

практичного поширення та застосування; 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну 

досвідом та передовими технологіями навчання. 

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Підбір кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу Законів про працю в 

Україні», наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок наймати та 

звільняти працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності» від 

03.08.1993 р., нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки 

України. 

Таблиця 10 

Характеристика педагогічних кадрів наведена в наступній таблиці 

 2016 рік 2017 рік 

Всього педагогічних працівників, з них: 56 57 

штатних педагогічних працівників 51 50 

В т.ч.   

Викладачі вищої категорії 30 29 

З них: викладачі-методисти 4 5 

старші викладачі 3 2 

викладачі І категорії 10 15 

викладачі ІІ категорії 11 6 

Спеціалісти 2 0 

Педагогічні працівники, які працюють за 

сумісництвом 

5 7 

Доктори наук 1 1 

Кандидати наук 2 5 
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Рис. 7 Тенденції зміни кількості педагогічних працівників за кваліфікаційними 

категоріями 

 

Адміністрацією проводиться робота з удосконалення системи добору кадрів. 

На зборах трудового колективу обговорені та щорічно затверджені списки осіб 

зарахованих до кадрового резерву на посади директора, його заступників та 

завідувачів відділень. 

 

7. Атестація педагогічних працівників 

 

Атестація педагогічних працівників відповідно до вимог «Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України, від 06.10.2010 р. №930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 р. за № 1255/18550, змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16.08.2013 р. за № 1417/23949 проводиться 

щорічно. 

Документація з атестації оформляється згідно діючих вимог у повному обсязі. 

Для проведення атестацій затверджується директором план роботи 

атестаційної комісії, план заходів закладу щодо підготовки та проведення атестації 

педагогічних працівників, план проведення семінарів з питань атестації. 

У коледжі діє перспективний план підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників до 2018 року. 

У період з 2016 по 2017 рр. пройшли підвищення кваліфікації 25 працівників: 
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Таблиця 11 

 

Аналіз роботи  педагогічних  працівників,  які  атестуються, здійснювався на 

основі детального опрацювання та узагальнення усіх напрацьованих і 

систематизованих за два або п'ять років матеріалів. На цій основі робився висновок 

про рівень професійної майстерності педагога, ріст його творчої майстерності, 

реалізацію принципів демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу. 

Результати обговорювались на засіданні атестаційної комісії та на педагогічній раді. 

При такій організації проведення атестації в коледжі створюються умови для 

підвищення педагогічної майстерності викладача, розвитку його творчого інтелекту, 

загальної культури, впровадження в навчальний процес та виховання студентів 

досягнень сучасної педагогічної науки і практики, подолання застарілих стереотипів 

в педагогіці. 

Засідання атестаційної комісії оформляється протоколами. В протоколах 

дається перелік  запитань до атестованих, їхні відповіді. Ухвала по атестації 

кожного викладача приймається окремим голосуванням. 

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Навчально-матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси 

навчальною площею – 4910 м
2
. Власна навчальна площа – 4910м

2
. Коледж має: один 

чотирьохповерховий гуртожиток загальною площею 3001м
2
 і житловою площею 

1367м
2
, де проживають 191 студент; дві навчальні майстерні площею 377м

2
, 

медичний  пункт, дві котельні, два буфети на 142 посадкові місця, бібліотеку 

площею 106 м
2
 з загальним фондом 41740 томів та 3 читальних зали площею 205м

2
 

на 120 посадкових місць, створено on-line бібліотеку та електронну бібліотеку з 

підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць із загальною кількістю у 

електронних підручників та посібників 3339 одиниць. Всі споруди знаходяться в 

задовільному стані. Три навчальні корпуси та гуртожиток підключені мережі 

№ 

п/п 
Вид підвищення кваліфікації 

2015-2016 н.р. 

(чол.) 

2016-2017 н.р. 

(чол.) 

1 Курси підвищення кваліфікації 

при Чернівецькому інституті 

післядипломної педагогічної 

освіти 

4 8 

2 Стажування на кафедрах ВНЗ ІІІ-

ІV р.а. 
16 10 

3 Стажування на виробництві 5 7 

Всього: 25 25 
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безровідного доступу до мережі Internet технологією Wi-Fi.  

Навчальна площа на одного студента складає більше 6,9 м
2.
 Для організації 

навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання 

створено 41 навчальну аудиторію та 18 лабораторій, які передбачені навчальними 

планами. Коледж має 11 комп’ютерних кабінетів на 250 посадкових місць, є 30 

комп’ютерів (виробництва менше 2 років). Загалом всі кабінети, лабораторії та 

майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, 

навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-

практичних робіт. Для виконання курсових та дипломних проектів виділяються 

кабінети. Балансова вартість закупленого за останні 3 роки обладнання для  

кабінетів, лабораторій та  майстерень, складає 330,6 тис. грн. 

За останні три роки закуплено бібліотечні виставкові шафи – 2 шт., кольорові 

телевізори – 2 шт., обладнання для комп’ютерних класів; струйний принтер А3 

EPSON – 1 шт., копіювальний апарат CANON 2418 – 1 шт.; придбано для аудиторії 

«Хімія» меблі, столи та стільці; лазерний принтер А-3 - 1 шт., лазерний принтер – 2 

шт.; системних блоків – 15 шт., моніторів 19
″ 

- 1 шт., копіювальний апарат «Canon 

2100» - 1шт., серверне обладнання для комп’ютерних класів – 2 к-ти . В коледжі 

створено чотири нових лабораторії з персональною обчислювальною технікою, для 

яких закуплено навчально–налагоджувальні стенди EV8031/AVR, мікропроцесорні 

регулятори та індикатори технологічні мікропроцесорні, блоки управління і блоки 

перетворень сигналів та комплектуючі пристрої до них фірми «Мікрол 2005», 

реконструйовано лабораторію «Електропостачання та електрообладнання». 

Збільшення аудиторного фонду за останні роки проводилось за рахунок 

перепланування окремих площ закладу з метою їх більш ефективного використання 

в освітньому процесі. 

Гуртожиток, де проживають студенти, відповідає санітарно-технічним 

нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним устаткуванням та 

іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. Житлово-побутові умови 

задовільні.  

Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і 

довідковою літературою складає: з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 

від 90 до 100%, з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін від 90 до 

100% в залежності від спеціальності. На одного студента денної форми навчання в 

середньому припадає 58,8 одиниць бібліотечного фонду. Поповнюється бібліотека 

літературою державною мовою.  

Щорічно в коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка 

наявного обладнання і матеріалів. Передача та списання морально та фізично 

застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, 

який затверджується директором коледжу. 

Матеріальна база коледжу постійно оновлюється. Наявність матеріально-

технічної бази, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем 
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дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання студентів 

коледжу. 

Для якісної організації підготовки студентів коледжу, які проживають у 

гуртожитку, створено on-line бібліотеку та електронну бібліотеку з 

підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць із загальною 

кількістю електронних підручників та посібників 3339 одиниць. 

Інформація про соціальну інфраструктуру наведені в таблиці. 

Таблиця12 

Інформація про соціальну інфраструктуру 

№ 

п/п 

Найменування об’єкта соціальної 

інфраструктури (показника, нормативу) 
Кількість  

Площа 

(кв.м) 

1 Гуртожитки для студентів 1 3001 

2 Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку 
- 8  

3 Їдальні та буфети 2 101,4 

4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях та 

буфетах  
12 

- 

5 Актові зали 1 102 

6 Спортивні зали 
 

537,31  

7 Плавальні басейни - - 

8 Інші спортивні споруди: 

- стадіони; 

- спортивні майданчики; 

- корти; 

- тощо. 

 
- 

+ 

- 

 

9 Студентський палац (клуб) - - 

10 Інші - - 

 

9. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування 

 

Виховна робота в коледжі спрямована на виконання основних положень 

Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Концепції  

національного виховання студентської молоді, Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року. 

Головною метою виховання студентської молоді на сучасному етапі є 

формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, 

європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної 

динаміки, підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, 

взаємозалежному світі. 

Завданнями виховного процесу є:  
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- формування рис громадянина України, національної свідомості та людської 

гідності,  глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції 

України, Законів України, державної символіки, державної мови; 

- прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і 

звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань 

світової культури; 

- створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації 

творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних 

здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, 

художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності; 

- формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, 

справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, 

сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей; 

- виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх 

обов’язків; 

- забезпечення прав, свобод та законних інтересів студентів;  

- усунення негативного впливу на молодь з боку сім’ї та соціального 

оточення. 

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи коледжу, 

відділень, гуртожитку. Своєчасно проводяться  години спілкування, тематика яких 

розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 

визначних дат історії держави, області, міста. 

 Пріоритетом виховання визнано забезпечення громадянського, патріотичного, 

морального, трудового виховання, формування здорового способу життя, соціальної 

активності, відповідальності та толерантності. 

Виховна робота в коледжі здійснюється за наступними напрямками:         

1.  Національно-патріотичне виховання; 

2. Інтелектуально-духовне виховання; 

3. Громадянсько-правове виховання; 

4. Моральне виховання; 

5. Екологічне виховання; 

6. Естетичне виховання; 

7. Трудове виховання; 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Питання виховної роботи  постійно аналізуються і обговорюються на 

засіданнях адміністративної та педагогічної рад коледжу. З метою забезпечення 

результативності виховної роботи  адміністрація, відділення, органи студентського 

самоврядування постійно здійснювали контроль за реалізацією плану основних 

культурно-виховних заходів коледжу. 

З метою вдосконалення навиків виховної роботи в коледжі працює методичне 

об’єднання керівників груп, на якому: 
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проводяться зустрічі  викладачів з практикуючими психологами Департаменту 

освіти і науки ЧОДА, провідними викладачами педагогічного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, працівниками 

правоохоронних органів;  

обговорюються питання впровадження інноваційних технологій для 

виховання цілісної гармонійної особистості, що має чіткі громадянські позиції. 

Під час зимових канікул регулярно проводяться науково-практичні 

конференції керівників груп, де розглядаються питання  сучасного виховання 

студентської молоді, роль керівника групи у формуванні особистості нового 

покоління, „Особливості національного виховання на сучасному етапі”. 

Особлива  робота спрямовувалася на вивчення особистості студента, 

виявлення активу груп, формуванню згуртованого колективу групи, засвоєння 

студентами особливостей навчальної діяльності та правил проживання в 

гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі 

вивчення дисциплін та спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста. 

Щорічно проводиться робота з адаптації першокурсників до навчального процесу у 

коледжі. З цією метою проводяться наступні години спілкування: „Статут коледжу”, 

„Правила внутрішнього розпорядку”, „Права і обов’язки студентів”;   „Правила, за 

якими ми живемо”;  „Правила проживання у гуртожитку”; „Спілкування без 

конфліктів”. Систематично проводився аналіз успішності та відвідування 

навчальних занять студентів. 

З метою вивчення питання адаптації психолог коледжу проводить соціологічні 

дослідження, з подальшими рекомендаціями керівникам груп, викладачам-

предметникам, студентам нового набору та їх батькам. 

Національно-патріотичне виховання спрямоване на розвиток історичної 

пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до Батьківщини, 

громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю Вітчизни й 

готовність працювати на її благо, захищати та зміцнювати міжнародний авторитет 

країни.  

Виконання поставленого завдання здійснювалося шляхом проведення 

виховних заходів присвячених Дню Незалежності України,  Дню знань, Дню 

коледжу, Дню міста, Дню рідної мови, річниць з дня народження Т.Г. Шевченка та 

інших видатних українських особистостей; проводяться годин спілкування на теми 

„Громадянин України – звучить гордо”, „Краще  поганий мир, ніж хороше 

протистояння”, „Герої Крут”, „Що таке національна гідність”, „Україна: шляхи змін 

та розвитку”,  „Державні та національні традиції”, „Україна – європейська країна”, 

„Україна і НАТО”; бесід до Дня Соборності України.   

З метою національного виховання студентів в коледжі працює історико-

інформаційний лекторій  на заняттях якого студенти знайомляться з  історичними 

фактами, традиціями українського народу, мають можливість пізнавати країну не 

тільки в аудиторіях, а й під час подорожей в інші міста України та Буковини. 
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Студенти  здійснюють подорожі у м. Львів, м. Кам'янець-Подільський, м. Хотин, м. 

Вижниця.  

Студенти  коледжу беруть активну участь у заходах приурочених до 

святкування Дня міста , Буковинського Віче, у мітингах з нагоди виведення військ з 

Афганістану,  флешмобах до Дня вишитої сорочки, Дня прапора, Дня Незалежності 

України. Здійснюють культпоходи до музеїв та виставочних залів: літературно-

меморіальних музеїв О.Кобилянської та Ю. Федьковича, М. Івасюка, музей 

військової історії краю; краєзнавчого музею, екскурсії до Чернівецького 

національного університету ім. Ю.Федьковича – об’єкту світової спадщини 

ЮНЕСКО. 

Інтелектуально-духовне виховання в коледжі спрямоване на розвиток 

пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;  виховання потреби 

самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у 

практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова 

професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання 

здатності формувати та відстоювати власну позицію.  

Реалізується даний напрямок через проведення студентських конференцій, 

круглих столів, зустрічей з цікавими людьми краю. За звітний період на базі 

навчального закладу пройшли наступні конференції: Міжнародна конференція 

„Новітні тенденції регіонального маркетингу у Франції та Україні” за участі 

представників французької асоціації „Konstella network” Грегорія Тищука та Дарини 

Саїнчук, Міжвузівські конференції  „Реклама навчального закладу” за участі 

студентів маркетологів і викладачів Камянець-Подільського індустріального 

коледжу та „Географія: Виклики сучасності”. Студентські конференції, які 

проводились у навчальному закладі „Проблеми становлення та розвитку страхового 

ринку та страхування  в Україні”, „Актуальність іноземної мови для туризму у 

європейських країнах”, „Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму”, 

„Інформаційний код та енергетика слова”, „Холодна війна. Глобальні проблеми 

сучасності”,  „Вплив хімічних речовин на здоров’я людини та навколишнє 

середовище”, „Цікавинки про математику”,  „Фізика – наука майбутнього”. 

Проведено круглі столи:  „Історія виникнення грошей”, „Життя молоді у 

США”, „ Освіта в США” за участі представника Корпусу миру з питань роботи з 

молоддю Девідом Хейгом,  „Життя та діяльність М. Амосова”, інтелектуальні ігри:  

„Що? Де? Коли? ”  (з життя та творчості  Т.Г. Шевченка) ”, „Евріка” (для знавців 

математики, „Брей-ринг” (фізика, астрономія, математика, народознавство),   

вікторини: „Творчість українських письменників  про Велику вітчизняну війну”, 

„Математика”, „Твої права”. 

Конкурси: „Офісне програмне забезпечення”, презентацій  „Чернівецький 

індустріальний коледж”, „Кращий математик групи”.  

Громадянське виховання спрямоване на формування у студентської молоді 

поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції, 
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законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку 

перед Україною, суспільством; формування політичної та правової культури 

особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху; становлення етики міжетнічних відносин та 

культури міжнаціональних стосунків здійснювалося шляхом проведення виховних 

бесід із студентами на теми: „Від формування правомірної поведінки до правової 

культури громадянина України”, „Політична культура. Якою вона повинна бути?”, 

„Моральні принципи досягнення успіху”, „Моральний ідеал і його місце в житті 

людини”, „Моральна мотивація вчинку”, „Особиста відповідальність — пріоритетна 

риса громадянина”, „Без правової культури немає правової держави”, „Особисті 

потреби та вимоги суспільства”, „Мій громадянський обов’язок, мої честь і гідність 

та як їх захистити”; „Право кожного на свободу виявлення своєї творчої 

індивідуальності”,  „Права надаються для виконання обов’язків”, „Що таке 

ксенофобія і як з нею боротися? ”, „Уроки міжнародної толерантності.  Толерантне 

ставлення до студентів іноземців, представників національних меншин. ” 

З метою виховання правової культури студентської молоді та поваги до прав і 

свобод людини та громадянина, розширення правових знань та вмінь, застосування 

на практиці законів держави в коледжі працює Правовий лекторій,  до діяльності 

якого залучаються  працівники  юстиції та міського центру соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді.  Засідання Правового лекторію проходять раз на місяць, 

програма передбачає розгляд таких актуальних питань як: „Права і обов’язки 

студентів та громадян країни”,  „Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх”, „Поняття злочину, види злочинів”, „Декларація прав людини”, 

„Злочини проти громадського порядку”. 

Вже традиційним став Тиждень права, за участі адвоката Семків В., який 

надає безкоштовні консультації для студентів коледжу. Для студентів, що 

голосуватимуть вперше, проводяться  зустріч з працівником юстиції з питань 

виборчого права Гойдою А.І., юристом міського центру соціальних служб для 

молоді     Калашніковою К.О. В рамках Тижня права серед студентів проходить 

конкурс презентацій на тему „Права людини”. 

Згідно рішення адміністративної ради раз на місяць у всіх групах проводяться 

виховні години, на яких  піднімаються і обговорюються питання  прав людини,  

відповідальності за поведінку та вчинки студентів: „Права людини”;  „Декларація  

прав людини”; „Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод”; 

„Права і обов’язки студентів”; „Права, свободи та  обов’язки людини та 

громадянина”; „Молодь та  її конституційні права”,  „Виборче право”;  „Злочини 

проти громадського порядку”, „Правосвідомість громадянина”, „Чи варто завжди 

дотримуватись букви закону”,  „Свобода чи вседозволеність”,  „Моральні цінності 

громадянського суспільства”. 

Для студентів гуртожитку проводяться зустрічі з дільничним та  працівниками 

правоохоронних органів з метою попередження правопорушень у громадських 
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місцях.  Проводиться кінолекторій з питань шкідливого впливу тютюнопаління та 

алкогольних напоїв; демонструють кращі  студентські презентації конкурсу „Права 

людини”.  Раз на місяць, по вівторках о 18
00

, лектори  благодійної організації 

„Змінюючи світ” проводять бесіди з мешканцями гуртожитку на морально-етичні 

теми та культуру поведінки. 

З метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки студентів, 

попередження проявів правопорушень та злочинності в студентському середовищі у 

коледжі працює рада профілактики правопорушень. 

Моральне виховання спрямоване на розвиток високих моральних якостей і 

переконань, що виявляються в моральних нормах поведінки в усіх сферах 

життєдіяльності та забезпечують активну життєву позицію молодої людини. 

формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 

Моральне виховання здійснюється через усі лекційні курси, діяльність усіх 

підрозділів, роботу кураторів, викладачів, а також формування в колективах 

студентів атмосфери вимогливості, принциповості, чесності, відповідальності та 

взаємодопомоги. Моральне виховання пронизує всю систему позааудиторної 

роботи: проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти 

першокурсників; святкування Дня коледжу; залучення студентів до 

профорієнтаційної роботи; години спілкування; проведення бесід, лекцій з 

антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організацію вечорів, концертів; 

діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів до участі в 

акціях гуманістичного характеру.  

Студенти коледжу приймають участь у волонтерських рухах для здійснення 

благодійних акцій.  

Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури 

особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи й орієнтує людину на 

збереження та відновлення природи як середовища існування всього живого.  

Щорічно студенти коледжу беруть участь у проведені місячників благоустрою 

міста, прибираючи парк ім. Т.Г. Шевченка, який було визнано екологічною зоною 

міста.  Прибирають студенти і  територію навчального закладу, сприяючи її  

озелененню та  окультуренню. 

Волонтери, з числа студентів коледжу беруть участь в екологічних акціях, які 

проводить міська рада та студентський парламент по прибиранню зелених зон міста: 

берег р.Прут, історико-культурних пам’яток - Костел Пречистого Серця Ісуса. 

З метою розвитку у студентів естетичних смаків, поглядів, формування 

естетичного ставлення до дійсності, творчої активності в коледжі організовуються 

конкурси художньої самодіяльності, виставки  до дня народження Т.Г. Шевченка. 

Вісім студентів коледжу стали лауреатами  обласного конкурсу  творчості 

„Тарасовими стежками” у різних номінаціях. Традиційними стали культпоходи на 
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вистави  драматичного театру, проведення зустрічей у літературно-музичних, 

театральних вітальнях, зустрічі з діячами літератури та мистецтва. Відбувалися  

зустрічі студентів з письменниками  Буковини  В. Ільчуком, Ю. Муляром,                         

В. Вознюком, М. Лазаруком,  І.О. Логіновою, Х.Венгринюк, В.Васканом. Щорічно 

проходять конкурси читців поезій Т.Г. Шевченка, та конкурси читання віршів на 

іноземній мові (Байрона, Шекспіра), в цьому році пройшов захід вшанування памяті 

Небесної сотні.  

З метою розвитку  творчих здібностей  проводяться конкурси стінних газет до 

Міжнародного Дня туризму, Дня коледжу, Дня міста, Дня рідної мови, Дня 

народження Т.Г.Шевченка, при проведенні тижнів дисциплін: „Фізика”, 

„Астрономія”, „Математика”, річниць з дня народження видатних діячів мистецтва 

України. 

Формування активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною 

майстерністю, діловими якостями, почуттям відповідальності, шанобливим 

ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов ринкових відносин, 

до підприємницької діяльності та конкуренції відбувається за участю  студентів в 

роботі наукових гуртків, конференцій, олімпіадах. 

За звітній період у коледжі було проведено: «Туристичні принади Буковини - 

парад родзинок» - круглий стіл; «Реальний туризм» - семінар-тренінг за участі 

директора туроператора «Європа плюс», тур агентства «Вікторія»; Спортивно-

виховний захід «До Дня козацтва»; «Перший крок до моєї професії» - круглий стіл 

за участі випускників фахівців галузі «Моя майбутня професія - програміст» - 

круглий стіл за участі  випускників фахівців галузі; Міжнародна конференція 

«Туризм. Єкологія. Маркетинг»  за участі викладачів та студентів Ботошанського 

економічного коледжу; «Екологічні проблеми України» - круглий стіл; «Туризм 

2017: туристичні атракції Європи» - круглий стіл англійською мовою за участі 

студентів Ботошанського економічного коледжу; Конференція «Використання 

сучасних ІТ технологій в поліграфії»; навчально-виховний захід «Перший крок до 

майбутньої професії»; круглий стіл «Пивний алкоголізм» за участі наркологів; 

круглий стіл «Що ми знаємо про СНІД» за участі студентів БМДУ; проведення І 

етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Т.Шевченка; «Грамотне і безпечне користування сучасними 

банківськими послугами» семінар-тренінг за участі працівників банківських 

установ; «Сучасні методи пошуку роботи» семінар-тренінг за участі працівників 

обл. центру зайнятості; Семінар-тренінг «Доходи і витрати сімейного бюджету»; 

навчально-виховний захід в рамках Всеукраїнського тижня фінансової грамотності 

та Всесвітнього Дня заощаджень; круглий стіл «Інфляція та заощадження»; 

проведення І етапу ХVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені                       

П. Яцика; всеукраїнський радіо диктант; круглий стіл «Є. Коновалець «У вогні 

перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю»»; 

життєвий та творчий шлях М. Івасюка – круглий стіл за участі працівників 
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бібліотеки ім. М. Івасюка; круглий стіл «Безпека на дорозі - безпека життя» за участі 

працівників ППС; круглий стіл «Толерантність та її значення в сучасному 

суспільстві»; круглий стіл «Нас надихають подвиги героїв»; круглий стіл  «Україна 

країна нескорених» за участі учасників дій на Майдані; обласна міжвузівська  

науково-практична конференція «Україна на шляху самоствердження (1917-

1921рр.)»; круглий стіл «Як захищати свої права» за участі  адвокатів «Дудка і 

компанія»; спортивно-виховний захід «До Дня Збройних сил України»  за підтримки 

Обласного відділення НОК України (присутній – І.Т. Гешко) та Обласного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (присутній – Г.Г. Мазурашу); захід 

«Доля жінки через призму романів XIX ст. або чотири реальні історії переміщень 

часом, країнами, мріями, розпачами»; круглий стіл «Волонтер – мирний воїн»; 

олімпіада з математики; круглий стіл «Правомірна поведінка  і юридична 

відповідальність»  за участі заступника начальника управління Охорони 

громадського порядку; методичне об’єднання заступників директорів з виховної 

роботи «Морально-естетичне виховання студентської молоду »; круглий стіл До Дня  

Небесної сотні; круглий стіл «Українські жінки в боротьбі за незалежність»; 

круглий стіл «Актуальність  поглядів Т.Г. Шевченка»; круглий стіл Стандарти 

НАТО Україна космічна держава; тижні спеціальностей; семінари тренінги «Як  

досягати успіху» за участі психолога; круглий стіл «Робота за кордоном (торгівля 

людьми)»; Круглий стіл «Пізнай себе»  в рамках Всеукраїнських Сковородинських 

навчань; круглий стіл «Сімейні цінності»; семінар-тренінг  «Як управляти стресом»; 

круглий стіл  «В пам’яті на завжди їх подвиги»; конференція «Європа очима  наших 

студентів»; олімпіада з української мови. 

Серед студентів коледжу  пройшли конкурси „Кращий знавець майбутньої 

професії” (присвячені Дню енергетика). Проведено презентації кращих курсових 

робіт спеціальності „Розробка програмного забезпечення”, „Туристичне 

обслуговування”. 

Систематично відбуваються зустрічі з випускниками коледжу, фахівцями з 

підприємств і установ, які завдяки наполегливій праці та знанням досягли успіху в 

професійній діяльності. Проводяться екскурсії на підприємствах міста та області. 

З метою сприяння працевлаштування студентів проводяться зустрічі з 

працівниками центру зайнятості та заступником начальника територіальної 

державної інспекції з питань праці в Чернівецькій області. 

Особлива увага приділяється питанню  пропаганди здорового способу життя, 

виконанню Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу 

тютюну на здоров’я населення, боротьбі з вживанням алкогольних напоїв та 

наркотиків  шляхом залучення   лекторів благодійних організацій  „Змінюючи світ” 

та  „Місія милосердя”,  лікаря  наркологічного диспансеру Філіпової І.І., психолога 

благодійного фонду «Нова сім’я» С.Федоряк, яка проводить тренінги 

«Репродуктивне здоров’я сім’ї»,  конкурсів студентських робіт „Молодь за здоровий 

спосіб життя” (презентацій та плакатів),  спортивних змагань, проведенням 
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кінолекторію з питань шкідливого впливу тютюнопаління та алкогольних напоїв, 

тематичних експозицій в бібліотеці коледжу.   

Протидія факторам, які негативно впливають на здоров’я членів студентського 

колективу, реалізується на заняттях з фізичної культури, через діяльність 

спортивних секцій (волейболу, міні-футболу, легкої атлетики), роботу спеціальних 

медичних груп, проведення спортивних змагань, спартакіад, турнірів, спортивних 

зустрічей, туристичних походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, 

наркоманії тощо. 

В коледжі діє усний журнал-кінолекторій „Здоров'я молоді - здоров'я нації” на 

засідання якого запрошуються лікарі та працівники міського центру соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді. Лектори з числа студентів коледжу проводять 

заходи по пропаганді здорового способу життя. 

За ініціативи органів студентського самоврядування стали  традиційними  

акції „Молодь за здоровий спосіб життя”, „Ні наркотикам!”. Проводяться спортивні 

змагання між групами. 

У коледжі ведеться кропітка робота по формуванню студентського 

самоврядування. Головне завдання цієї роботи – надати можливість кожному 

студенту відчути, що саме він приймає рішення, важливі для власного колективу, 

саме від його пропозиції залежить багато в житті колективу всього навчального 

закладу, відділення, групи.   

Студентське самоврядування – це виявлення потенційних лідерів, вироблення 

в них навичок управлінської та організаційної роботи з колективом, формування 

майбутньої еліти нації. 

У коледжі створена рада студентського самоврядування, до якої увійшли 

представники 30 навчальних груп, щомісячно проводяться засідання,  ведеться  

робота згідно затвердженого плану роботи. 

Студентське самоврядування бере активну участь у підготовці та проведенні 

культурно-масових заходів (до Дня коледжу; посвяті першокурсників, проведенні 

дискотек, організації концертів - привітань студентам коледжу,  участі студентів в 

конкурсах художньої самодіяльності міста та області, старшокурсники проводили 

екскурсії по місту для гостей коледжу,  студентів нового набору та майбутніх 

абітурієнтів).  

Студрада коледжу проводить традиційні  конкурси: „Студент року” та „Краща 

кімната гуртожитку”.   

З метою вивчення адаптації студентів, пропозицій, щодо покращення умов 

навчання та проживання в гуртожитку  органи студентського самоврядування 

проводять соціологічні дослідження.  

З метою залучення студентів коледжу до здорового способу життя 

організовано  Тиждень здоров’я, в рамках якого кожний день був приурочений 

боротьбі з шкідливими звичками та пропагандою здорового способу життя. 

Проводиться акція „Цукерку за зламану сигарету”, змагання з міні-футболу між 



50 

групами коледжу.  З ініціативи студради коледжу здійснюються виїзди студентів на  

турбази області. Проведено Студентський хеловін під час якого відбулись конкурси 

стінгазет, гарбузів (особливо відзначилися студенти електрики - показавши свої 

професійні якості), а головне -  було проведено благодійну акцію „Канцтовари для 

дітей”.   

Студрада коледжу  залучає студентів до участі у трудових десантах 

оголошених Студентським парламентом Буковини по прибиранню історичних 

памяток міста, кладовищ, зелених зон міста. 

Студентське самоврядування має пряме відношення  до розгляду питань про 

заохочення студентів за успіхи у навчанні та громадській роботі. Щорічно з 

ініціативи студради преміюються студенти, які  проявляють  максимальну соціальну 

активність. 55 студентів коледжу -  постійні учасники заходів, які проводилися в 

коледжі та місті.  

Студрада коледжу  бере участь у залученні студентів до художньої 

самодіяльності, посвяти в студенти коледжу; до участі  в студентських толоках; 

Тижні доброти і благодійних акціях. За звітний період в коледжі були проведені акції 

милосердя „Від серця до серця”, „Подаруй дитині життя”, „Допоможи онко хворій 

дитині”, „Допоможи пораненому солдату”  та „Червоного Хреста”, „Допоможи 

воїнам АТО”.   

Студентська рада виконує не лише адміністративні функції, вона перш за все є 

представником та захисником прав студентів нашого коледжу. Так з метою 

покращення умов проживання в гуртожитку змінено графік користування душем, 

замінено тріснуті шибки у вікнах, зроблено певні удосконалення в місцях загального 

користування. 

У гуртожитку успішно працює студрада гуртожитку, яка бере участь у 

поселенні студентів, займається складанням графіків чергування, перевіркою 

санітарного стану кімнат студентів та місць загального користування, організацією 

дозвілля студентів та виносить на обговорення з адміністрацією питання 

покращення умов проживання в гуртожитку. 

 Студенти коледжу, які мешкають у гуртожитку раз на тиждень проводять 

тематичні кіносеанси. Наявність в гуртожитку мультимедійних засобів дозволяє 

проводити кіносеанси екранізацій програмних українських творів. 

Варто зазначити, що студентська рада активно співпрацює з керівництвом 

коледжу, допомагає в проведенні заходів, згідно плану виховної роботи коледжу.  

Студенти  коледжу беруть активну участь у заходах міста: до Дня міста, 

Буковинського Віче, у мітингах  до Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні,  у Віче з нагоди третьої річниці Євромайдану та початку Революції Гідності, у 

поминальних заходах до Дня памяті жертв голодоморів та 70-х роковин голодомору 

на Буковині та встановленні пам’ятного знаку жертвам голодоморів; привітанні з 

ювілеєм Голови Чернівецького осередку Братства ветеранів УПА Святослава 
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Мельничука; флешмобах до Дня вишитої сорочки, Дня прапора, Дня Незалежності 

України.   

З метою виховання поваги до прав і свобод людини та громадянина, 

розширення правових знань та вмінь, застосування на практиці законів держави в 

коледжі працює Правовий лекторій,  до діяльності якого залучаються  працівники  

юстиції та міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї  та молоді. Програма 

Правового лекторію передбачає розгляд таких актуальних питань як: «Права і 

обов’язки студентів та громадян країни»,  «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», «Поняття злочину, види злочинів», «Декларація 

прав людини»,  «Злочини проти громадського порядку». Пройшла низка заходів та 

круглий стіл  з  працівником Центру надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Довганюк І.В. з питань торгівлі людьми. 

Вже традиційним став Тиждень права, який  у 2016 році пройшов за участі 

начальника  патрульної поліції м. Чернівці Йосипіва О.П., адвоката Хобзея Р.В. та 

працівника Центру надання безплатної вторинної правової допомоги  в Чернівецькій 

області Потєхіною Ж. О.  На виховних годинах розглядалися питання «Права 

громадянина України», «Моральні цінності громадянського суспільства», «Твої 

права та як їх захистити» та інші.  

У травні та листопаді пройшли Тижні дорожнього руху за  участі начальника 

управління  патрульної поліції м. Чернівці Йосипіва О.П. та інспектора  патрульної 

поліції Пастуха І. 

Студенти коледжу приймали участь у волонтерських рухах для здійснення 

благодійних акцій. Провели благодійні акції: «Допоможи онкохворій дитині», «Від 

серця до серця», до Студента року, Дня дитини. Взяли участь у Тижні доброти, що 

проводився в місті Студентським парламентом.   Під час проведення акції  «Ти в 

світі не один» студенти відвідали притулок для неповнолітніх при ОДА, вручили 

подарунки (книги, розмальовки, канцтовари, солодощі тощо) та провели майстер 

клас по виготовленню новорічних прикрас.  З метою формування  розуміння 

громадського обов’язку, готовності студентів у будь-який час стати на  захист 

Батьківщини, оволодіти військовими і військово-технічними знаннями, розвитку 

бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних силах України 

у коледжі відбулися зустрічі студентів коледжу з працівниками Чернівецького 

міського комісаріату. Проведено виховні години «Герої АТО» та «Героїчні подвиги 

українських воїнів за Незалежність України», «Прагнення до свободи – вчора, 

патріотизм і незалежність – сьогодні, гідна Україна - завтра».  Відбулися зустрічі 

студентів із учасниками бойових дій: кіборгом - Сергієм Скальдом та учасником 

бойових дій під Дебальцеве – Олександром Паращуком, учасником бойових дій під 

Попасною та Артемівськом - Григорієм Окуляком; з учасниками бойових дій на 

території інших держав: Афганістану – Лозюком Ю.М. – членом правління 

Чернівецької міської організації Української спілки ветеранів Афганістану та 

учасником бойових дій в Анголі – Хобзеєм Р.В.  Студенти  вшанували пам'ять 
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Героїв Небесної Сотні  покладанням  квітів на могилу Василя Аксеніна. З вересня  у 

коледжі діє гурток «Влучний стрілець», де студенти набувають навичок поведінки 

під час бойових дій. Команда коледжу брала участь у   історичній військово-

патріотичній грі «Квест Козацької Покрови», присвяченій Дню українського 

козацтва, Дню захисника України та приуроченій Дню заснування Української 

Повстанської Армії. Команда отримала Грамоту  Цивільного корпусу «Азов»  за 

участь у грі, та посіла І місце в номінації «Збірка автоматичної зброї». Учасники 

команди нагороджені пам’ятними призами управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації та Цивільного корпусу «Азов». Відбулася екскурсія 

студентів до Чернівецького прикордонного загону з метою зустрічі з  воїнами та 

огляду бойової техніки. 

 

10. Робота в гуртожитку 

 

На балансі коледжу знаходиться один гуртожиток, загальною площею 3001м
2
 і 

житловою площею 1367 м
2
, де проживають 170 студентів. На одного студента 

припадає – 8,04 м
2
. 

Біля гуртожитку проведено благоустрій: вирізано старі дерева, заасфальтовано 

доріжку, насаджено квіти та декоративні кущі, освітлено фасад та сходи при вході; 

відремонтовано 32 кімнати, коридори, умивальники, кухні, душові, пральню; 

реставровано столи на кухнях. 

У фойє гуртожитку знаходиться робоче місце чергових, побутова кімната, 

обладнана столами і прасками, а також естетично оформлені стенди рад гуртожитку. 

У коледжі навчаються студенти із сільської місцевості. Більшість з них 

організовує своє харчування самостійно, привозячи або готову їжу, або продукти 

харчування. Для цього на кожному поверсі гуртожитку обладнані кухні, де 

встановлено по дві 4-х камфорні плитки, кухонні столи, діючі умивальники та нові 

бачки для харчових відходів. 

На кожному поверсі гуртожитку є умивальні кімнати, в яких подається 

холодна і гаряча вода. 

У гуртожитку обладнані тематичні кімнати для проведення гурткової роботи, 

естетично оформлені кімнати відпочинку, забезпечені достатньою кількістю крісел, 

відео та аудіоапаратурою. Саме тут проходять збори мешканців гуртожитку, 

перегляд цікавих телепередач, засідання клубів, зустрічі. 

На першому поверсі гуртожитку знаходиться медичний пункт та ізолятор. 

Його обслуговує один медичний працівник, який організовує перевірку санітарного 

стану кімнат, кухонь, про що робиться відповідний запис в санітарному бюлетені 

кожної кімнати. Крім того, у вихователя є обладнана аптечка. Дирекція 

щоквартально виділяє кошти на їх поповнення.  

Житлові кімнати розміщені, починаючи з другого поверху. Поселення 

здійснюється на основі ордерів. Всі мешканці мають перепустки на право входу в 
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гуртожиток. 

У практику увійшло укладати договір між адміністрацією та студентом, який 

регламентує поведінку, права і обов’язки  мешканця гуртожитку. Саме це дає змогу 

зберегти житлові кімнати в доброму санітарному стані. В гуртожитку коридори 

охайно побілені, прикрашені картинами і великою кількістю живих квітів. Студрада 

організовує та проводить конкурси на кращу кімнату, поверх гуртожитку. 

Майже третина студентів коледжу проживає у гуртожитку, у якому створено 

належні санітарно-побутові умови: 

- наявне холодне і гаряче водопостачання; 

- обладнано кімнати особистої гігієни та приготування їжі; 

- житлові кімнати за студентами закріплюються на весь період навчання у 

коледжі; 

- для самоосвіти, розширення світогляду студента кімнати самопідготовки 

забезпечено відповідною літературою. 

У гуртожитку теж діють органи студентського самоврядування, які 

представлені старостою гуртожитку, старостами поверхів гуртожитку, старостами 

кімнат. Регулярно засідає рада гуртожитку.  

Вихователь систематично проводить збори з мешканцями гуртожитку, під час 

яких студенти мають змогу ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, 

правами та обов'язками студентів коледжу. Проводяться інструктажі з техніки 

безпеки.  

В основі виховної роботи в студентському гуртожитку покладено Концепцію 

виховання дітей та молоді в національній системі освіти, комплексні заходи щодо 

реалізації молодіжної політики в Україні та інші нормативно-правові документи.  

Значна увага акцентувалася на адаптації, тобто пристосуванні студентів 

нового набору до нових незвичних умов. Це пов`язано з тим, що життя студента 

будується на інших нормах і правилах, які є відмінними від домашніх. 

Безумовно, основою виховного процесу є особливості дитини. Вихователь,  

поважаючи почуття власної гідності кожного студента, його індивідуальні життєві 

акценти, побажання, нахили, інтереси, характери створює сприятливі умови для 

його самовизначення, самореалізації та розвитку. 

Ведеться індивідуальна робота з студентами, схильними до порушення 

дисципліни правил проживання у гуртожитку. Студентів, які порушують правила 

проживання,  викликають на засідання студентської ради гуртожитку, проводяться 

індивідуальні бесіди, повідомляють батьків і кураторів групи.  

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах 

студентського самоврядування - студентської ради гуртожитку. У складі ради 

працюють навчально-виховна, інформаційна, естетична та господарча комісії. Члени 

студентської ради залучаються до участі в формуванні керівних органів і плануванні 

роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових заходів, 

організовують чергування у гуртожитку, вносять пропозиції  щодо заохочення 
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студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за 

загальноприйнятими  уявленнями у низці пріоритетних напрямків. Найбільш 

важливими серед них є громадянсько-патріотичне, морально-етичне, естетичне, 

фізичне, сімейне, екологічне. Ці напрямки тісно зв´язані, доповнюють однин одного 

і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить свої відображення у 

виховних заходах, які проводилися в гуртожитку. Головне покликання їх - 

пробудження й поглиблення інтересу студентів до різних галузей культури і видів 

діяльності. До пізнання себе і свого місці в колективі, виявлення і розвитку талантів 

і здібностей, стимулювання винахідливості, підприємливості і ініціативи, організації 

розумного дозвілля й відпочинку. 

Особлива увага приділялася проблематиці правового виховання. Проведено 

бесіди на теми: 

- «Склад правопорушень та його ознаки»; 

- «Юридична відповідальність»; 

- «Самогубство серед молоді та його застереження». 

Проводилася культурно-масова робота: 

- «Вечір знайомства» (де студенти нового набору демонстрували свої 

таланти); 

- «Брейн-ринг»; 

- «Поле чудес»; 

- «Суд над шкідниками здоров'я»; 

- «Андріївські вечорниці»; 

-  Зустріч Нового року;  

- Вертеп; 

- конкурс «Містер Х»; 

- конкурс «Міс гуртожитку»; 

- конкурс «Кохання з першого погляду»; 

- конкурс «Козацькі розваги». 

 

11. Спортивно-масова робота 

 

Спортивно-масова робота з фізичного виховання проводиться згідно плану 

спортивно-масової роботи з фізичного виховання і Положення про проведення 

змагань коледжу, яке затверджене директором коледжу. 

Спортивно-масова робота в коледжі за звітній період була направлена на 

здоровий спосіб життя, проведення організаційно-практичних заходів щодо 

реалізації завдань програми фізичного виховання - здоров'я нації. Кожен рік в 

коледжі проводяться спартакіади. 

Проводились змагання з таких видів спорту як легка атлетика, настільний 

теніс, шахи, міні-футбол, волейбол, баскетбол, крос, спортивне орієнтування. За 
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підсумками змагань команди коледжу за звітний період зайняли 6-10 місце з легкої 

атлетики, 5-8 місце з міні-футболу, з  настільного тенісу хлопці 5 місце, з шахів 4-5, 

з волейболу: хлопці – 5-8, дівчата 7-9. Загальне місце серед коледжів: хлопці – 5, 

дівчата 8-10.  

У коледжі функціонує клуб «Вихідного дня», де проводилися наступні заходи: 

1. День здоров'я; 

2. День туризму; 

3. Екскурсії містами України; 

4. Козацькі забави; 

5. «Богатирські ігри». 

Щорічно студенти коледжу беруть участь у спартакіаді Чернівецького   

обласного управління фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  

Адміністрація коледжу виділяє кошти на оренду стадіону «Буковина», 

придбання необхідного інвентарю та обладнання необхідного по дообладнанню 

власного спортивного комплексу. Спортивна база постійно оновлюється. 

 

12. Фінансово-господарська діяльність 

 

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі 

кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які 

розробляється бухгалтерською службою коледжу та затверджуються Міністерством 

освіти і науки України. Фінансування коледжу проводиться на нормативній основі 

за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування. 

Додатковими джерелами фінансування є: 

- кошти, одержані за підготовку фахівців відповідно до укладених договорів; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян. 

Загальне фінансування за 2017 рік становило 12637,2 тис. грн. 

 

 Таблиця 13 

Рік 
Загальний 

фонд, тис. грн. 

Спеціальний фонд 
Всього,   

тис. грн. 
спец кошти,  

тис. грн. 

благодійні 

внески, тис. грн. 

2017 10524,6 1570,6 542,0 12637,2 

 

Фінансово-економічне становище навчального закладу можна вважати 

задовільно стійким. 

Умови колективного договору дотримуються, Статут навчального закладу 

виконується. 

У коледжі всі підрозділи працюють з дотриманням законодавства, вживаються 
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заходи щодо вдосконалення управління закладом та зміцнення господарської та 

трудової дисципліни, створено належні умови праці. 

Забезпечено виконання навчальних планів і програм, дотримання штатно-

фінансової дисципліни. 

Вживаються заходи до запобігання проявам корупції та хабарництва. 

Державне майно зберігається та використовується відповідно до затвердженої 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. №203. 

Бухгалтерією коледжу здійснюється внесення платежів, обов’язкових внесків 

до державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків, не 

допускаються виникнення заборгованостей по заробітній платі. За спожиті 

енергоносії і комунальні послуги, в установленому порядку складається щорічний 

кошторис доходів і видатків, подається фінансова та статистична звітність. 

 

13. Розвиток соціальної сфери 

 

Студенти і співробітники коледжу мають належні умови для роботи і 

навчання. Всі аудиторії, лабораторії і кабінети повністю відповідають нормативним 

вимогам за освітленням, опаленням, якістю вентиляції і т.д. 

У приміщеннях коледжу працюють два буфети. За матеріалами опитувань 

студентів і співробітників харчування хороше, ціни доступні. Допуск до роботи 

здійснено на підставі дозволу санітарно-епідеміологічної служби м. Чернівці. 

Коледж надає допомогу в організації харчування, надає необхідні меблі. 

Для забезпечення нормальних побутових умов в гуртожитку виконано 

капітальний ремонт (побутових приміщень, кухонь, туалетів, душових). Для 

студентів придбано вісім сучасних холодильників, телевізори, обладнано кімнату 

для прасування білизни. 

Лікування студентів і співробітників здійснюється в міських лікарнях. Всі 

співробітники проходять необхідні профілактичні огляди в поліклініці 

профілактичних оглядів м. Чернівці.  

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій у 

державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28 грудня 

2016 р. № 1047 у коледжі розроблено та затверджено Правила призначення і виплат 

стипендій в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 

індустріальний коледж». 

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги, 

заохочення кращих з студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, 

спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється 

стипендіальна комісія. 

До складу стипендіальної комісії входять директор, представники фінансового 

підрозділу (головний бухгалтер, бухгалтер по стипендії), завідуючі відділеннями, 
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представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової 

організацій осіб, які навчаються.  

Кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування та первинну профспілкову організацію, становить не 

менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 

навчаються, Статутом коледжу.  

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, 

яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не 

суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій у коледжі. 

Стипендії призначаються студентам коледжу згідно з рейтингом успішності 

(далі — рейтинг), що складається на підставі виміру навчальних досягнень студентів 

за результатами семестрового контролю відповідного навчального семестру із 

врахуванням середнього балу складених іспитів за 5-бальною шкалою оцінювання. 

Рейтинг формується окремо по кожному відділенню, кожній спеціальності та 

за відповідним курсом. 

До рейтингу не включаються особи, які до дати завершення семестрового 

контролю не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни та 

мають заборгованість із захисту курсової роботи, навчальної практики. 

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж 

через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною 

комісією. 

Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися стипендія за результатами 

відповідного семестрового контролю, визначається педагогічною радою коледжу в 

однаковому розмірі для всіх відділень з урахуванням видатків на стипендіальне 

забезпечення. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості 

студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на 

певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного 

за датою закінчення семестрового контролю. 

Педагогічна рада коледжу встановлює ліміт стипендіатів, яким буде 

призначатися стипендія протягом першого року навчання до першого семестрового 

контролю. Рейтинг даної категорії формується на підставі конкурсного бала, 

отриманого ними під час вступу до коледж.  

Стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі 

позиції. 

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту 

стипендіатів. 

Відповідно до рішення стипендіальної комісії розмір призначеної академічної 
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стипендії збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результати навчання студенти 

коледжу займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 

академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. 

При вирішенні питання про призначення стипендії (в тому числі і при 

вирішенні питання про збільшення розміру стипендії) при рівній кількості балів 

претендентів пріоритет надається студенту, який: 

1) має вищий середній бал за національною шкалою оцінювання (2-5 балів) за 

поточний семестровий контроль; 

2) отримав вищий бал при захисті курсової роботи (за умови, що такий захист 

мав відбутися у поточному семестровому контролі всіма студентами, щодо яких 

розглядається питання); 

3) під час поточного семестрового контролю склав залік чи іспит із профільної 

дисципліни на більш високий бал; 

5) є членом студентського самоврядування; 

6) є членом ради студентів відділення або старостою курсу чи групи; 

7) є членом студентської ради гуртожитку коледжу; 

8) займав призові місця на спортивних змаганнях світового або європейського 

рівня під час навчання в коледжі; 

9) займав призові місця на спортивних змаганнях загальнодержавного рівня 

під час навчання в коледжі;  

10) займав призові місця на спортивних змаганнях обласного або міського 

рівня під час навчання в Коледжі; 

11) має меншу кількість (або відсутні)пропусків занять без поважних причин. 

Питання про надання пріоритету при призначенні стипендії вирішується 

стипендіальною комісією. 

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 

довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, 

визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у 

розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу 

навчального закладу. Рішенням директора коледжу таким особам встановлюється 

строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня 

припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення 

академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до 

цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється 

перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо 

стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої 

стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час 

ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється. 
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Таблиця 14 

Дані про отримання стипендії студентами  

 

 

 

 

 

 

 

 

В коледжі діє ряд соціальних програм спрямованих на матеріальну підтримку 

та заохочення студентів та працівників закладу. Серед них: 

- преміювання студентів; 

- надання матеріальної допомоги студентам, що її потребують; 

Особам із числа дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному 

забезпеченні до завершення навчання, виплачується щорічна допомога для 

придбання навчальної літератури ( в розмірі 3-ох соціальних стипендій) загальною 

сумою 18000грн., а також компенсуються фінансові витрати на придбання та 

поповнення предметів гардероба та текстильної білизни.  

Таблиця 15 

Інформація щодо соціальної підтримки працівників, викладачів та 

студентів профспілковою організацією 

 2017р. 

Надання матеріальної допомоги 

викладачам, та працівникам, 

- в грн.. 

- кількість осіб 

 

 

30000 

52 

Надання коштів на культурно-масові 

заходи 

23500 

 

Матеріальна допомога студентам здійснюється на основі діючого положення 

про надання матеріальної допомоги студентам, що потребують соціального захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 рік 

І сем ІІ сем 

Число студентів, що отримали академічну стипендію 279 185 

з них: підвищену 12 5 

Академічна стипендія Президента України 1 1 

Число студентів, що отримали соціальну стипендію 38 35 
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Таблиця 16 

Дані контингенту, що потребують соціального захисту 

Категорія 2017 р. 

І сем. ІІ сем. 

Всього 38 35 

Сиріт 5 5 

Інваліди 10 12 

3 малозабезпечених 14 10 

особи, батьки яких визнані 

учасниками бойових дій в зоні АТО 
9 8 

 

В коледжі проводиться профілактична робота щодо попередження 

захворювання та лікування студентів та працівників навчального закладу згідно 

графіку профілактично оглядової та студентської поліклінік. 

Всі студенти коледжу, що потребують гуртожитку, забезпечені місцем 

проживання. В гуртожитку проживає 170 чоловік. Сімейних пар в коледжі не має.  

Таблиця 17 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування 

 2015/2016 2016/2017 

Всього випущено фахівців 215 183 

В т.ч. за денною формою навчання 195 169 

заочна форма навчання 20 14 

В складі денної форми навчання: 

держзамовлення 
167 151 

контрактники 28 18 

 

14. Працевлаштування випускників 

 

Працевлаштування випускників коледжу здійснюється наступним чином. За 

рік до закінчення навчання оформляється контракт на працевлаштування між 

випускником коледжу і державним підприємством, установою, організацією 

(замовником) та навчальним закладом. Перший примірник контракту знаходиться в 

коледжі, другий – на підприємстві. За два місяці до закінчення коледжу відбувається 

засідання комісії по працевлаштуванню молодих спеціалістів, яка приймає 

остаточне рішення про направлення випускника до конкретного замовника, 

оформляється відомість персонального розподілу по кожній спеціальності окремо та 

оформлюються контракти, листи-відношення з підприємствами замовниками 

індивідуально на кожного випускника. 
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Після працевлаштування Чернівецький індустріальний коледж продовжує 

підтримувати зв’язок з випускником та замовником. Ці обов'язки покладено на 

завідувачів відділеннями. Слід відзначити, що ця робота завідувачів відділеннями 

проводиться недостатньо 

У 2017 навчальному році із 169 молодших спеціалістів, випускників денної 

форми навчання, розподілено за фахом 138.   

Колектив коледжу, адміністрація підтримують зв'язки з випускниками різними 

формами спілкування (конференції-зустрічі, надання методичної допомоги по місцю 

праці, листування).  

В коледжі постійно проводяться зустрічі з представниками підприємств, 

установ і організацій, в яких були працевлаштовані випускники коледжу з метою 

моніторингу якості роботи випускників та формування пропозицій щодо 

покращення якості навчального процесу. Представники замовника беруть участь в 

святкуванні «Дня коледжу» яке відбувається 11 жовтня кожного року є своєрідною 

рекламою, що сприяє працевлаштуванню випускників. 

 

15. Тематичний перелік робіт Чернівчана Василя Ярославовича 

 

Видання навчальних посібників 

1. Стахів П.Г., Коруд В.П., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. 

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник – 

Львів: Магнолія плюс, 2005. – 225 с. 

2. Стахів П.Г., Коруд В.П., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. 

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник – 2-

ге видання – Львів: Магнолія плюс, видавець СПДФО ВМ Піча, 2006. -225 с.   

3. Стахів П.Г., Коруд В.П., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. 

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник – 

Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 225 с. 

Гриф МОН України (лист № 14/18.2-1270 від 09.06.2004р.) 

 

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні 

1. International Conference «Problem of decision making under uncertainties» 

(PDMU - 2007) May 21-25, 2007 ABSTRACTS  

1.1 (Чернівчан В.Я.) Асимптоматика оператора стрибкової процедури з 

дифузним збуренням. 

2. Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації 

динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» (місто Чернівці, 17-

21 жовтня 2010р.) 

2.1 (Чернівчан В.Я.) Процедура стохастичної оптимізації в напівмарківському 

середовищі. 



62 

3. VII Міжнародна наукова конференцію «Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації» (м. Кам’янець-Подільський  31 березня 

2016р.) 

3.1 (V.Ya.Chernivchan) Random evolution with small diffusionin Marcov Media  

4. Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня 

народження М.П.Ленюка (м.Чернівці, 28-30 жовтня 2016р.) 

4.1 (Чернівчан В.Я.) Випадкова еволюція з асимптотично малою дифузією. 

 

16. Забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці 

 

У цьому напрямку систематично проводиться відповідна робота, яка 

реалізується службою охорони праці на чолі з директором коледжу. Так, у звітному 

періоді розроблено комплекс заходів: 

- із дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, покращення стану охорони праці, запобігання випадків 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (відображені у 

додатках до Колективного договору); 

- із запобігання побутового травматизму і його профілактики серед 

студентів; 

- із підвищення відповідальності і покращення знань з охорони праці і 

техніки безпеки в коледжі проводимо навчання та іспити з безпеки життєдіяльності 

серед викладачів, лаборантів, співробітників; 

- забезпечено гуртожиток порошковими вогнегасниками (20 шт.); 

- із роботам, які пов’язані з забрудненням, і де можливий вплив шкідливих 

речовин забезпеченню засобами індивідуального захисту, змиваючими та 

знешкоджуючими речовинами; 

- по проведенню щорічних обов’язкових медичних оглядів працівників; 

- з метою покращення температурного режиму здійснено ремонт 

опалювальних систем в навчальних корпусах № 1 та № 2 на суму 38,2 тис. грн.; 

- з метою покращення умов праці викладачів і вдосконалення методів 

навчання, частково аудиторії обладнані меблями та технічними засобами навчання 

на загальну суму 132,8 тис. грн. 

- для виконання заходів із охорони праці витрачено коштів 1,0 тис. грн.; 

- навчальні корпуси та гуртожиток були забезпечені медикаментами на суму 

2,0 тис. грн.; 

За результатами проведених перевірок стану охорони праці в коледжі 

порушень не встановлено. Зокрема, було відмічено про належне виконання заходів, 

передбачених колективним договором, відповідне забезпечення безпечного 

проведення навчального процесу, забезпечення повітряно-теплового режиму, 

безпечної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, пропаганди знань з 
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охорони праці. 

Службою охорони праці коледжу проведено більше 300 вступних 

інструктажів з охорони праці і пожежної безпеки, проведено навчання та перевірку 

знань працівників з питань безпеки життєдіяльності. Відповідальні особи, які 

відповідають за електро- та газогосподарство пройшли навчання у Чернівецькому 

навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального господарства. Відповідальні 

особи за пожежну безпеку пройшли навчання в навчальному пункті Чернівецького 

управління Міністерства надзвичайних ситуацій. 

Керівництвом коледжу проводиться перевірка стану охорони праці в 

студентському гуртожитку. Контролюється хід і терміни виконання вимог 

санітарно-епідеміологічної служби і служби пожежного нагляду. 

Щорічно організовано проводиться медичний огляд працівників. 

З метою покращення санітарного стану, дотримання екологічних нормативів 

здійснюється своєчасний вивіз сміття від усіх об'єктів коледжу. Витрати на ці 

потреби у звітному періоді становили 11,1 тис. грн. 

Територія навчального закладу і будівлі забезпечені відповідними 

попереджувальними знаками та первинними засобами пожежогасіння. Працівники 

відповідних професій, відповідно до діючих норм, забезпечуються засобами 

індивідуального захисту. Всі навчальні кабінети, лабораторії, гуртожиток, спортзал 

забезпечені укомплектованими медикаментами (аптечками). 

Директор пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у Міністерстві освіти і науки України 12 травня 2016 року. 

 

 

 

 

Директор коледжу       В.Я Чернівчан 


