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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 

КОЛЕДЖ» 

 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 

розташований за адресою: вул.Садова, 8, м.Чернівці, 58001. Електронна пошта: 

chikcv@gmail.com. Сайт: http://chic.cv.ua. Телефон/факс (0372) 52-49-56. 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00284055. 

Чернівецький індустріальний коледж засновано в серпні 1940 року, як 

Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів, який діяв до початку  

1941 року. 

На основі розпорядження Ради Народних комісарів УРСР від 02 серпня 1944 

року за №775  було відновлено діяльність Чернівецького індустріального технікуму 

промисловості будівельних матеріалів. 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 

є суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх 

потреб особи, суспільства і держави. 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 

здійснює освітню діяльність за І рівнем акредитації і веде підготовку молодших 

спеціалістів за денною та заочною формами навчання на підставі безстрокових 

ліцензій Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 20.01.2017 року 

№12-л та наказ МОНУ від 17.10.2019 р. № 971-л), сертифікатів Міністерства освіти і 

науки України про акредитацію спеціальностей (075 «Маркетинг» - серія КД № 

25010457 від 12.06.2019 р., 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології» - серія КД  № 25009438 від 12.06.2019 р., 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» - серія КД № 25009439 від 12.06.2019 р., 121 

«Інженерія програмного забезпечення» - серія НД №2593718 від 23.10.2017 р., 123 

«Комп’ютерна інженерія» - серія КД №25006365 від 20.06.2018 р., 242 «Туризм» - 

серія КД №25006367 від 20.06.2018 р., 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» - серія НД №2593721 від 23.10.2017 р., 186 «Видавництво та 

поліграфія» - серія КД № 25006366 від 20.06.2018 р.), Статуту коледжу, 

затвердженого  Міністерством  освіти і науки України наказом №574 від 10.04.2017 

року. Чернівецький індустріальний коледж, як юридична особа, включений до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № АА 

864843 від 31.10.2013 року). 

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України. 

mailto:chikcv@gmail.com
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Основними завданнями коледжу є забезпечення громадян України 

можливістю здобуття вищої освіти на рівні державних вимог за кваліфікаційними 

рівнями відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Положення про організацію освітньої діяльності», «Національної доктрини 

розвитку освіти України в ХХІ ст.». 

Протягом 2019 року у коледжі продовжувалася робота, спрямована на 

розширення доступу громадян для здобуття вищої освіти, підвищення її якості і 

впровадження новітніх інформаційних технологій; реалізацію нових підходів до 

формування регіонального замовлення на підготовку і випуск фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст; поліпшення соціального забезпечення 

педагогічних працівників та студентів коледжу. 

Діяльність коледжу була спрямована на реалізацію державної політики в 

галузі освіти. Робота будувалась відповідно до Положення про організацію 

освітного процесу у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 

індустріальний коледж», затвердженого та введеного в дію наказом по коледжу 

№29-аг від 17.06.2016 р., Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу. 

Коледж працює за новими навчальними планами та освітніми програмами.   

Сьогодні коледж здійснює підготовку на денному відділенні з таких 

спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;    

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;                     

075 Маркетинг;                      

072 Фінанси, банківська справа та страхування;                   

242 Туризм;          

123 Комп’ютерна інженерія; 

121 Інженерія програмного забезпечення;          

186 Видавництво та поліграфія.   

З 1998 року підготовка молодших спеціалістів ведеться також на заочному 

відділенні 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. 

Основні напрямки діяльності коледжу:   

а) підготовка згідно з договірними зобов’язаннями  висококваліфікованих 

фахівців   для Західного регіону України; 
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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) культурно-освітня, виховна; 

д) фінансово-господарська; 

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

акредитації.  

У структурі коледжу є 2 відділення: 

1) відділення «Інформаційних технологій, фінансів, маркетингу, туризму»  для 

спеціальностей 075 «Маркетинг»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

242 «Туризм»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 121 «Інженерія програмного 

забезпечення»; 

2) відділення «Автоматизації, видавництва та поліграфії, електричної 

інженерії»  для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 186 

«Видавництво та поліграфія».   

Викладачі коледжу розподілені у семи циклових комісіях: 

1) комісія туризму, іноземних мов; 

2) комісія спеціальних економічних дисциплін; 

3) комісія програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії; 

4) комісія загальноосвітніх дисциплін; 

5) комісія природничих дисциплін та фізичного виховання; 

6) комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 

7) комісія стандартизації та метрології. 

Загальна чисельність працівників коледжу складає 110 осіб, з них 50 

педагогічних працівників. Заклад освіти проводить підготовку молодших 

спеціалістів на денному відділенні на основі базової та повної загальної  середньої 

освіти. Коледж готує спеціалістів як за регіональним замовленням, так і за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких становить 74,8% за державним 

замовленням та 25,2 % за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 01.10.2019 р. 

становить 755 студентів. Коледж щорічно виконує регіональне замовлення на 

підготовку фахівців. Структура спеціальностей та обсяги підготовки фахівців 

відповідають вимогам та потребам  Західного регіону України.  

Перелік спеціальностей та загальна характеристика ДВНЗ «Чернівецький 

індустріальний коледж»
  
наведені в  таблицях 1.1, 1.2, 1.3.
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Таблиця 1.1  

Перелік спеціальностей Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

Шифр  та 

найменування 

галузі знань 

Код та 

найменування  

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
Термін дії 

ліцензії 
Акредитовано 

Денна Заочна 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

30 - безстроково 02.03.2017 р. 

075 Маркетинг  25 10 безстроково 06.06.2019 р. 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 
25 - безстроково 03.04.2018 р. 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення  

30 30 безстроково 01.03.2016 р. 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
30 - безстроково 03.04.2018 р. 

18 Виробництво 

та технології 

186 Видавництво та 

поліграфія 
25 - безстроково 03.04.2018 р. 

14 Електрична 

інженерія 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

50 15 безстроково 06.06.2019 р. 

15 

Автоматизація 

та приладобуду-

вання 

151 Автоматизація 

та комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

25 10 безстроково 06.06.2019 р. 
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Таблиця 1.2. 

Загальні показники розвитку Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж»  

(за станом на 01.10.2019 р.) 

№ 

п/п 

Показник Значення 

показника 

1. Рівень акредитації ВНЗ 1 

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 8 

3. Кількість спеціальностей, акредитованих  

за:  

- 1 рівнем  

- 2 рівнем  

- 3 рівнем  

- 4 рівнем 

 

 

8 

- 

- 

- 

4. Контингент студентів на всіх курсах: навчання  

• на денній формі навчання;  

• на інших формах навчання (заочна форма) 

755 

693 

62 

5. Кількість факультетів (відділень) 2 

6. Кількість кафедр (предметних комісій) 7 

7. Кількість співробітників (всього)  

• в т.ч. педагогічних 

110 

50 

8. Серед них:  

- докторів наук, професорів, осіб/% 

- кандидатів наук, доцентів, осіб/%  

- викладачів вищої категорії, осіб/% 

 

0/0% 

4/8,0% 

29/58,0% 

9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м. 7911/4910 

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 8759,6 

11. Кількість посадкових місць в читальних залах 120 

12. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 

- у тому числі з виходом в Інтернет 

250 

+ 
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Таблиця 1.3. 

Загальна характеристика Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

 

Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 305 

- молодший спеціаліст 305 

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 693 62 

у т.ч. за формами навчання:    

- денна 693 - 

- заочна  - 62 

Кількість навчальних груп 30 4 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців, разом: 

8 4 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем:    

- молодшого спеціаліста 8 4 

Кількість кафедр предметних (циклових) комісій, 

разом: 

7 7 

з них випускових: 5 3 

Кількість факультетів (відділень), разом: 2 2 

Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 4910 4910 

з них:   

- власні: 4910 4910 

- орендовані: - - 

Площі, які здаються навчальним закладом в 

оренду (кв. м) 

104,1 104,1 

Інше  - - 

 

У червні 2019 року було успішно акредитовано спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та освітньо-професійну програму спеціальності 

075 «Маркетинг». 

У лютому – березні 2019 року були зроблені самоаналізи та направлені 

акредитаційні матеріали спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» та освітньо-професійну програму спеціальності 075 «Маркетинг» 



9 

 

на розгляд Акредитаційної комісії. З 13 по 15 травня 2019 року відповідно до наказів 

МОНУ у коледжі працювали експертні комісії. Позитивні висновки експертних 

комісій направлені до Акредитаційної комісії та відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 06 червня 2019 року протокол №136 (наказ МОН України 

від 12.06.2019 року №821) вище зазначені спеціальності та освітньо-професійна 

програма були акредитовані. 

Згідно зі штатним розписом керівництво в коледжі здійснює директор. Посаду 

директора коледжу з жовтня 2013 року займає Чернівчан Василь Ярославович. 

Освіта вища (у 1982 році закінчив Чернівецький державний університет ім. 

Ю.Федьковича за спеціальністю «Фізика», кваліфікація: фізик, викладач), викладач 

вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України. Наказом 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 27 вересня 2019 р. №556/922-р 

Василь Ярославович був нагороджений грамотою та премією ім. Омеляна Поповича 

за успіхи у навчанні і вихованні молодого покоління, вагомий внесок у розвиток 

освіти. Стаж педагогічної роботи складає 36 років. 

 

2.  ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів відповідно до 

безстрокової ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 

20.01.2017 року №12-л) складає 305 осіб (240 осіб – денна форма навчання та 65 осіб 

– заочна форма навчання). Перевищення ліцензійного обсягу прийому на навчання 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» упродовж 2016-2019 рр. 

не було. 

Для організації роботи з прийому студентів кожен рік формується приймальна 

комісія коледжу, яка працює згідно з Положенням про приймальну комісію та 

Правилами прийому до закладу. Ці документи розроблені відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативних документів. 

Прийом до коледжу проводиться за регіональним замовленням та за кошти 

фізичних (юридичних) осіб. 

З метою забезпечення якісного прийому студентів у коледжі розробляються 

плани заходів щодо профорієнтаційної та агітаційної роботи. Організація і 

проведення прийому здійснюється згідно з вимогами законодавчих та нормативних 

документів. Для організації проведення прийому студентів наказом директора 

коледжу створюється відбіркова комісія.  

Підготовка до прийому студентів розпочиналась з вересня 2018 року. На 

засіданні педагогічної ради у жовтні 2018 року було затверджено план заходів щодо 

профорієнтаційної роботи на наступний рік. Усі викладачі закріплені для 
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профорієнтаційної роботи за районами і школами м. Чернівці і Чернівецької області, 

а також професійно-технічними закладами освіти. 

Основні форми профорієнтаційної роботи: 

- постійне оновлення web-сайту інформацією про освітній процес в коледжі; 

- День відкритих дверей; 

- демонстрування перспективності спеціальностей; 

- пропаганда багатоступеневої системи освіти; 

- проведення агітаційної роботи старшокурсниками у школах; 

- виступи представників коледжу по радіо, телебаченню, публікації у місцевій 

пресі. 

Коледж брав активну участь у ярмарках професій, які проводилися 

Чернівецьким міським та районними центрами зайнятості в різних регіонах області.  

Викладачі коледжу регулярно виступають на батьківських зборах у школах та 

професійно-технічних училищах міста, роз’яснюють умови прийому до коледжу та 

перспективність спеціальностей, беруть активну участь у проведенні Дня відкритих 

дверей. 

До агітаційної роботи залучаються студенти-старшокурсники, які у школах за 

місцем проживання проводять бесіди, зустрічі з випускниками. Важливе значення 

при проведенні профорієнтаційної роботи приділяється роз'ясненню 

перспективності спеціальностей та можливості продовження навчання. 

Із профорієнтаційною метою цикловими комісіями проводились тижні 

спеціальностей та декади циклових комісій. Викладачі, студенти і роботодавці 

зустрічались з випускниками шкіл на Дні відкритих дверей. Для профорієнтаційної 

роботи залучались також випускники закладу освіти.  

Важливою формою профорієнтаційної роботи є web-сайт, який було оновлено 

з метою поліпшення пошуку необхідної інформації вступниками та студентами 

коледжу. 

Засоби профорієнтаційної роботи – це листівки, буклети, флаєри, які 

рекламують всі напрямки діяльності коледжу, спеціальності, правила прийому. 

Коледж широко використовує засоби масової інформації: радіо, телебачення, газети, 

агітаційні стенди.  

У коледжі створено відділ професійно-кар’єрної орієнтації на базі постійно 

діючого кабінету приймальної комісії, де оформлено кваліфікаційні характеристики 

спеціальностей, що дає можливість у будь-який час дістати вичерпну інформацію 

про спеціальності, вимоги щодо професійної придатності, правила прийому. 

За минулий рік зауважень щодо роботи приймальної комісії не було. У 

приймальній комісії знаходяться контрольні показники прийому за формами 

навчання, наочно оформлено стенд надходження заяв, програми вступних екзаменів, 

критерії оцінювання знань, термін проведення співбесід, вступних випробувань, 
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зарахування. Наочно оформлено правила прийому до закладу освіти. У коледжі 

працюють 7-ми та 4-х місячні підготовчі курси, на яких слухачі вдосконалюють свої 

знання з математики, георгафії та української мови. 

Кожного року кількість слухачів підготовчих курсів збільшується, зокрема у 

2019 році їх пройшли 84 особи. Загальна динаміка відвідування цих курсів за 

останні два роки представлена на рисунку 2.1. 

 
 

Рис. 2.1.Динаміка відвідування підготовчих курсів за 2018 та 2019 роки 

 

Профорієнтаційна робота в коледжі – безперервний процес, тому не 

закінчується підготовкою вступу до коледжу, а продовжується зі студентами в 

період їх навчання.  

Підсумки роботи приймальної комісії розглядались на засіданні педагогічної 

ради.  

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів складає 305 осіб. У 

2019 році було прийнято 212 осіб, з яких 156 осіб - за кошти місцевого бюджету та 

56 осіб - за кошти фізичних осіб. Прийом студентів в розрізі форм навчання у 2019 

році становив 196 студентів денної форми навчання та 16 студентів заочної форми 

навчання. Середня чисельність студентів в групах становить 23 особи. 

Зарахування вступників відбувалось на основі вступних випробувань з таких 

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

УЦОЯО – українська мова та література, математика, фізика, історія України, 

географія.  

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 
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об'ємом і змістом відповідають вимогам навчальних програм загальноосвітньої 

підготовки. За звітній період  апеляцій від абітурієнтів не надходило. 

Таблиця 2.1 

Показники формування контингенту студентів 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2018 2019 

1. 
Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 

- денна форма навчання 

305 

240 

305 

240 

2. 

Прийнято на навчання, всього (осіб)  

• денна форма 

• в т.ч. за кошти місцевого бюджету:  

• нагороджених медалями  

• таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію  

• зарахованих на пільгових умовах  

200 

185 

150 

- 

78 

 

7 

212 

196 

156 

- 

84 

 

7 

 

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 компанії 

в коледжі вступні іспити проводяться виключно на основі тестових технологій. 

Контингент студентів коледжу формується з випускників загальноосвітніх 

закладів міста Чернівці та Чернівецької області (98%), Івано-Франківської і 

Тернопільської областей (2%).  

Середній бал абітурієнтів складає 8,8 балів.  

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

замовлення.  

Таблиця 2.2 

Динаміка прийому студентів за звітні роки станом на 01.10 

 

 2018 2019 

Всього зараховано 200 212 

В тому числі: 
місцевий бюджет 150 156 

контракт 50 56 
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Рис. 2.2. Динаміка прийому студентів до коледжу 

 

Таблиця 2.3 

Дані про конкурс на денну форму навчання 

 

 
2018 2019 

Місцевий бюджет 150 156 

Контракт 35 40 

Подано заяв 540 548 

Конкурс 2,92 2,91 

 

 
Рис. 2.3. Конкурсна ситуація 
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Завдяки продуманій організації роботи Приймальної комісії план прийому 

студентів виконано, середній конкурс у коледжі у 2019 р. становив 2,91 особу на 

одне місце. 

Таблиця 2.4 

Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей 

 

Шифр та назва спеціальності 2018рік 2019 рік 

186 Видавництво та поліграфія 2,5 3,3 

121 Інженерія програмного забезпечення 3,7 2,9 

123 Комп'ютерна інженерія 3,8 3,2 

242 Туризм 2,2 1,6 

075 Маркетинг 3 3,3 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
2,1 1,8 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології 
3,8 4,4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 2,6 2,8 

 

 
Рис.2.4. Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей 

 

Сумарний контингент студентів, які здобувають повну загальну середню 

освіту в коледжі станом на 01.10.2019 р. становить 344 студенти (І-ІІ курс).  На 

підставі наказу МОНУ від 01.06.2018 року № 570 здобуття повної загальної освіти у 

ВНЗ І-ІІ р.а. здійснюється протягом 2-ох років. Станом на 01.10.2019 р. на першому 

курсі навчається 176 студентів, з них за кошти місцевого бюджету – 140 студентів, 
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за рахунок юридичних та фізичних осіб – 36 осіб; на другому курсі навчається 

всього 168 осіб, з яких за кошти місцевого бюджету – 132 студенти, за рахунок 

юридичних та фізичних осіб – 36 осіб. Організація освітнього процесу в коледжі 

відбувається в першу зміну.  

Таблиця 2.5 

Дані про контингент студентів за період 2018-2019 років 

На 1.10. кожного року 2018 2019 

Загальна чисельність студентів 746 755 

В тому числі: 
за кошти місцевого бюджету 569 565 

контракт 177 190 

Денна форма навчання 695 693 

В тому числі: 
за кошти місцевого бюджету 569 565 

контракт 126 128 

Заочна форма навчання 51 62 

В тому числі: 
за кошти місцевого бюджету - - 

контракт 51 62 

 
Рис.2.5.  Динаміка чисельності студентів коледжу 

 

Для збереження контингенту студентів розроблено заходи із адаптації груп 

нового набору. 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 
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історії, математичний гурток «Інтеграл», хімії та екології навколишнього 

середовища, «Рідне слово», «Комп'ютерна творчість», кіножурнал «За здоровий 

спосіб життя». У гуртках беруть участь 135 студентів I-IV курсів. 

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. 

Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2019 році були 

повністю виконані. 

 

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Організація освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів базується 

на Законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань 

освіти. 

Основним нормативним документом, що забезпечує організацію навчального 

процесу за спеціальностями, є навчальний план. Навчальний план складений 

відповідно до вимог освітньо-професійних програм спеціальностей, освітньо-

професійних програм профільної середньої освіти. На підставі навчального плану 

складені робочі навчальні плани, де враховується предметна форма навчання: 

розподіл годин на аудиторні, теоретичні, практичні, лабораторні, семінарські 

заняття та години на самостійну роботу студентів.  

У навчальних планах підготовки молодшого спеціаліста реалізуються всі 

цикли підготовки даного освітньо-кваліфікаційного рівня. Перелік дисциплін 

навчального плану відображає сучасні тенденції в освіті. Навчальні та робочі 

навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами 

складено за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і 

включає цикл нормативних навчальних дисциплін,  цикл дисциплін самостійного 

вибору закладу освіти, цикл дисциплін за вибором студента.  

Навчальні дисципліни, що передбачені навчальним планом за освітньо-

професійною програмою, забезпечені навчальними програмами, в тому числі і 

адаптованими, розробленими викладачами закладу освіти відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності.  
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З кожної навчальної дисципліни у відповідності до навчальної програми 

дисципліни розроблені робочі навчальні програми, які містять виклад змісту 

навчальних дисциплін, послідовність, організаційні форми їх вивчення. Робочі 

навчальні програми розглядаються на засіданнях циклових комісій, затверджуються 

головою комісії і навчально-методичним кабінетом. 

За всіма дисциплінами, що вивчаються на спеціальностях створені навчально-

методичні комплекси, які включають навчальні та робочі навчальні програми, курси 

лекційних, практичних, семінарських занять, методичне забезпечення самостійної 

роботи студентів, засоби контролю знань, методичні рекомендації до написання 

курсових та дипломних робіт, навчальні підручники та посібники, технічні засоби 

навчання.  

Основними видами навчальних занять у коледжі є лекція, семінар, 

лабораторні та практичні заняття. Викладачами створено курси  лекцій, методичні 

рекомендації до проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, 

методичні вказівки до виконання курсових та дипломних  проєктів (робіт), пакети 

документів  до екзаменів та ін. Навчально–методичні матеріали розміщені на сайті 

коледжу: chic.cv.ua, dn.chik-task.com.ua, chik-task.com.ua. Усі складові навчальних 

контентів дисциплін наявні на паперових та електронних носіях. Електронні версії 

методичного забезпечення навчальних дисциплін занесені до електронної 

методичної бази коледжу (Web-сайт коледжу: http://chic.cv.ua). Вся навчально-

методична документація виконана державною мовою. 

Проблема вдосконалення змісту освіти та підвищення рівня професійної 

підготовки фахівців є предметом обговорення на засіданні циклових комісій, 

методичної та педагогічної рад коледжу. Так, зокрема, впродовж 2018-2019 років на 

засіданнях адміністративної, методичної та педагогічної рад розглядалися такі 

питання: шляхи покращення практичної підготовки фахівців (за спеціальностями), 

впровадження інтерактивних методів навчання при підготовці спеціалістів, 

працевлаштування випускників та їх адаптація тощо.  

Проводиться робота щодо якості організації освітнього процесу з 

використанням різновиду інноваційних методів навчання, уміння їх оптимально 

реалізовувати на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологійх, 

забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної роботи, 

підвищення ефективності самостійної роботи студентів, формування у них високих 

професійних і моральних якостей; залучення викладачів та студентів до наукової 

роботи. 

Одним із основних положень змісту підготовки фахівців  Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» є реалізація завдань 

безперервної освіти. Це створює широкі можливості для задоволення освітніх 

http://chic.cv.ua/
http://dn.chik-task.com.ua/
http://chik-task.com.ua/
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потреб випускника закладу освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст».  

Практична підготовка студентів за освітньо-професійними програмами 

спеціальностей здійснюється під час проходження студентами навчальної, 

технологічної та переддипломної практики. На кожен навчальний семестр 

розробляється зведений графік навчального процесу, в якому відображаються всі 

види практик, їх тривалість, бази проведення. Основним організаційно-методичним 

документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практик є наскрізна та 

робочі програми практик, що відповідають вимогам стандартів освіти, методичні 

рекомендації щодо проведення кожного виду практики. Зміст і послідовність 

практик визначається програмами, які розроблені викладачами відповідної циклової 

комісії та затверджені директором коледжу; на кожній ділянці практики програми 

мають рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких 

студенти мають досягти. Створені наскрізні програми практики, зміст яких 

відповідає вимогам до рівня практичної підготовки фахівців. Базами для проведення 

практики в першу чергу є підприємства, з якими укладено договори про 

співробітництво в галузі підготовки фахівців. З іншими підприємствами-базами 

практики коледж завчасно укладає договори на її проведення.  

Щороку у закладі освіти проводиться моніторинг діяльності структурних 

підрозділів коледжу, самооцінювання освітнього та виховного  процесу підготовки 

студентів. За підсумками цих досліджень та виявлених недоліків проведено 

педагогічні ради. На підставі організаційно-управлінських рішень, визначено 

алгоритми контролю, зазначено пріоритетні напрямки розвитку освітньої діяльності 

коледжу. 

У поточному навчальному році педагогічний колектив спрямовував роботу на 

зміни акцентів у освітньому процесі, не відмовляючись від традиційних форм, 

впроваджував інноваційні технології навчання, інтерактивні форми співпраці зі 

студентами, перетворюючи їх на активних суб’єктів навчання. 

Особливої уваги надано особистісно-орієнтованому навчанню, впровадженню 

та використанню інформаційних технологій та використанню можливостей 

локальної мережі коледжу та Internet. 

Здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності педагогічних 

працівників, стану викладання дисциплін. З цією метою протягом минулого року 

відвідувались різноманітні навчальні заходи. Надавалась методична допомога та 

рекомендації щодо підвищення якості викладацької роботи, застосування 

результативних форм і методів, інноваційних методик. 

Систематизовано та проаналізовано роботу викладачів, поновлено методичну 

базу різноманітними розробками з досвіду їх викладацької діяльності. 
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Навчальною частиною та заступником директора з навчальної роботи 

постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації, дотриманням 

графіка навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх практичної 

частини за якістю лабораторно-практичних робіт. Проводились зрізи навчальних 

досягнень студентів засобом проведення директорських контрольних робіт. 

Протягом навчального року вдосконалювався науковий потенціал коледжу. 

Викладачі коледжу плідно працюють в напрямку розвитку наукового 

потенціалу коледжу, залучаючи до цієї роботи талановиту студентську молодь. Під 

керівництвом викладачів коледжу студенти брали участь у науково-практичних 

конференціях. 

Викладачі коледжу відповідно до щорічних індивідуальних планів 

підвищують свою професійну активність. За 2019 рік викладачі та студенти коледжу 

брали участь в семінарах, науково-методичних, науково-практичних Internet-

конференціях та мають підготовлено та опубліковано 35 наукових статей, взяли 

участь у 12 наукових конференціях за темами фахового спрямування. 

За звітний період викладачі та студенти Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький індустріальний коледж» активно проводили наукову 

діяльність. 

Проведення студентських конференцій та наукових семінарів:  

семінар «Що треба знати при працевлаштуванні»; 

спецсемінар дослідницького типу; 

диспут  «Відповідальність за життя. Евтаназія – милосердя чи злочин?»; 

брейн-ринг «Знавці християнської етики»; 

міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційні системи і 

технології 2019»; 

«Будуємо Україну разом»; 

«Будуємо безпечне освітнє середовище»; 

«Спеціальність “Туризм” очима студентів 2019; 

«Наукові пікніки з Ніколою Теслою»; 

брейн-ринг з англійської мови; 

«Сучасний веб-сайт як інтерактивно-комунікативна структура»; 

семінар-тренінг «Територія молодіжного підприємництва», що проводився 

Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації спільно з центром громадської 

активності «Синергія»; 

соціально-психологічний тренінг на правову тематику «Знай свої права та 

права інших людей»; 

вебінар «Реагування на інциденти інформаційної безпеки. Досвід полювання 

на загрози»; 

забезпечення відмовостійкості інформаційних систем; 

http://chic.cv.ua/seminar-shho-treba-znaty-pry-pratsevlashtuvanni/
http://chic.cv.ua/spetsseminar-doslidnytskogo-typu/
http://chic.cv.ua/mizhvuzivska-naukovo-praktychna-konferentsiya-informatsijni-systemy-i-tehnologiyi-2019/
http://chic.cv.ua/mizhvuzivska-naukovo-praktychna-konferentsiya-informatsijni-systemy-i-tehnologiyi-2019/
http://chic.cv.ua/buduyemo-ukrayinu-razom/
http://chic.cv.ua/buduyemo-bezpechne-osvitnye-seredovyshhe/
http://chic.cv.ua/spetsialnist-turyzm-ochyma-studentiv-2019/
http://chic.cv.ua/naukovi-pikniky-z-nikoloyu-tesloyu/
http://chic.cv.ua/brejn-ryng-z-anglijskoyi-movy/
http://chic.cv.ua/konferentsiya-suchasnyj-veb-sajt-yak-interaktyvno-komunikatyvna-struktura/
http://chic.cv.ua/zabezpechennya-vidmovostijkosti-informatsijnyh-system/
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як захистити себе у своїй країні, використовуючи міжнародно-правові 

стандарти та механізми; 

100-річчя Соборності України; 

гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних 

процесів реформування освіти в Україні; 

веб-квест «Разом до найкращого інтернету»; 

сучасні технології розробки веб-сайтів. 

Круглі столи:  

до Дня книги та авторського права; 

з дослідницею українсько-канадських родоводів; 

з експертами Національного банку України; 

тригонометричні авторалі; 

Станція під назвою життя; 

презентації книги «Вчені України у світовій науці» знаного  буковинця, 

українського фізика, історика науки, доктора  фізико-математичних наук, 

професора  Василя  Андрійовича  Шендеровського; 

сучасні інформаційні технології та їх вплив на суспільство; 

з нагоди Всесвітнього дня заощаджень; 

Український Букет Народів. 

Студенти коледжу брали участь у Технофесті; Букфесті; Буковинському 

туристичному ярмарку; екскурсії на Бурштинську ТЕС; зустрічі з представниками 

військового комісаріату, заходах міста до знаменних дат. 

Викладач англійської мови Столяр Н.В. разом із студентами коледжу 

розпочали пілотний проєкт «Англійська мова без кордонів». Метою проєкту є 

удосконалення мовних навичок студентів, знайомство з культурою, звичаями та 

традиціями народів світу. Студенти коледжу співпрацюють зі студентами з 

Алжирської Народної Демократичної Республіки, які теж вивчають англійську мову.  

Студент групи КТ-11 Труфин Михайло зайняв ІІІ місце ІІ (обласного) етапу X 

Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів закладів вищої освіти 

Чернівецької області, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2018/2019 

н.р. 

Студенти коледжу брали участь у Студентському науковому workshop «Атлас 

європейських цінностей» серед студентів закладів вищої освіти Чернівецької 

області. 

Студенти групи КІ-31 Ярошовець Денис та Стоколос Володимир, брали 

участь у ІІ (обласному) етапі XІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів  закладів вищої освіти Чернівецької області, 

які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р. 

http://chic.cv.ua/yak-zahystyty-sebe-u-svoyij-krayini-vykorystovuyuchy-mizhnarodno-pravovi-standarty-ta-mehanizmy/
http://chic.cv.ua/yak-zahystyty-sebe-u-svoyij-krayini-vykorystovuyuchy-mizhnarodno-pravovi-standarty-ta-mehanizmy/
http://chic.cv.ua/100-richchya-progoloshennya-aktu-zluky-unr-i-zunr/
http://chic.cv.ua/gumanitarnyj-aspekt-pidgotovky-molodshyh-spetsialistiv-u-konteksti-suchasnyh-protsesiv-reformuvannya-osvity-v-ukrayini/
http://chic.cv.ua/gumanitarnyj-aspekt-pidgotovky-molodshyh-spetsialistiv-u-konteksti-suchasnyh-protsesiv-reformuvannya-osvity-v-ukrayini/
http://chic.cv.ua/veb-kvest-razom-do-najkrashhogo-internetu/
http://chic.cv.ua/suchasni-tehnologiyi-rozrobky-veb-sajtiv/
http://chic.cv.ua/kruglyj-stil-do-dnya-knygy-ta-avtorskogo-prava/
http://chic.cv.ua/kruglyj-stil-z-doslidnytseyu-ukrayinsko-kanadskyh-rodovodiv/
http://chic.cv.ua/zustrich-z-ekspertamy-natsionalnogo-banku-ukrayiny/
http://chic.cv.ua/trygonometrychni-avtorali/
http://chic.cv.ua/prezentatsiya-proektu-ukrayinskyj-buket-narodiv/
http://chic.cv.ua/ekskursiya-na-burshtynsku-tes/
http://chic.cv.ua/zustrich-z-predstavnykamy-vijskovogo-komisariatu/
http://chic.cv.ua/zustrich-z-predstavnykamy-vijskovogo-komisariatu/
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Студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

зайняли ІІІ місце у економічній вікторині серед студентів закладів вищої освіти, що 

відбулася в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в 

регіонах. 

Викладачі коледжу є учасниками:  

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28.02.2019 р. наукова 

стаття «Фізична культура – невід’ємна складова у підготовці висококваліфікованих 

фахівців»);  

Форуму психодрами Української спілки психотерапевтів (28-29.09.2019 р.);  

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика 

інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (21.03.2019 р.); 

Освітньому лекторію для викладачів закладів вищої освіти «Економічний 

експрес», що відбувся в рамках програми інформаційних днів Національного банку 

України в регіонах (03.10.2019 р.);  

ХII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, аналіз, 

прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління» (07.11.2019р. 

наукова стаття «Основні елементи впровадження дистанційного навчання у закладах 

передвищої фахової освіти»); 

Регіональної конференції «Охорона праці: захищене і здорове покоління» 

(24.04.2019 р. доповідь «Використання інформаційних технологій у процесі 

викладання та вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ І-ІІ р.а.»); 

ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові 

дослідження: теорія, методологія, практика» (22-23.02.2019 р. наукова стаття 

«Використання прикладних програм у викладанні спецелектротехнічних 

дисциплін»); 

Методичної студії «Методичні розробки основних напрямків узагальнення та 

систематизації математичної компетентності старшокласників у системі підготовки 

у ЗНО» (19.02.2019 р.); 

Буковинських фізичних зустрічах викладчів фізики та астрономії (07.06.2019 

р. пошукові роботи «Сміттєпереробна галузь в Україні», «Альтернативні джерела 

енергії»); 

ХXIV Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю 

підготовки фахівців» (18-19.04.2019 р. наукова стаття «ІТ-технології оцінювання 

рівня компетентності студентів»); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарний аспект 

підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування 

освіти в Україні» (24.01.2019 р. наукова стаття «Виховання толерантності в 

студентському середовищі»). 
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Викладачі коледжу є укладачами: 

навчально-методичного посібника «Загальні положення спортивної 

підготовки юних волейболістів»; 

навчально-методичного посібника «Адаптивне фізичне виховання»; 

методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Маркетинг»; 

методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Маркетингові дослідження»; 

методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Фінанси, грошовий обіг та кредит, фінансовий ринок»; 

методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Автоматизація технологічних процесів»; 

методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Основи метрології і засобів технологічного контролю»; 

методичних рекомендацій для виконання дипломних проектів з спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

методичних рекомендацій для виконання лабораторних та практичних робіт з 

дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»; 

методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Туристичне країнознавство»; 

методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт для груп І курсу 

з предмету «Інформатика»; 

методичних рекомендацій для виконання курсового проекту з дисципліни 

«Комп’ютерні системи та мережі»; 

конспект лекцій та самостійного вивчення з дисципліни «Web-дизайн»; 

завдання та методичні рекомендації для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Web-дизайн»; 

завдання та методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Комп’ютерно-видавничі комплекси та мережі»; 

конспект лекцій та самостійного вивчення з дисципліни «Комп’ютерно-

видавничі комплекси та мережі»; 

конспект лекцій та самостійного вивчення з дисципліни «Організація 

комп’ютерних мереж»; 

конспект лекцій та самостійного вивчення з дисципліни «Комп’ютерні 

системи і мережі»; 

конспект лекцій та самостійного вивчення з дисципліни «Інструментальні 

засоби візуального програмування»; 

методичних рекомендацій для виконання лабораторних та практичних робіт з 

дисципліни «Інструментальні засоби візуального програмування»; 
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методичних рекомендацій для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Інструментальні засоби візуального програмування». 

Проективна методика «Вулкан» для діагностики та корекції емоційної сфери 

дітей віком до 6 років та підлітків,  схвалена та рекомендована до використання в 

роботі з учнями, студентами, батьками, педагогічними працівниками закладів 

освіти. 

Викладачі коледжу є співавторами наукових публікацій: 

Orienteering in the system of recreational and health-improving activity of student 

youth Journal of Physical Education and Sport 19 (Supplement issue2),  Art 71, 2019, 

pp.489-494, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © 

JPES (Scopus);  

The influence of table tennis training on the physical condition of schoolchildren 

aged 13-14 years Journal of Physical Education and Sport 19 (Supplement issue2),  Art 72, 

2019, pp.495-499, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 

8051 © JPES (Scopus); 

The complex effects of health – improving fitness on the physical condition of 

student Journal of Physical Education and Sport  (Scopus), що включені до 

бібліографічної і реферативної бази даних “Scopus” включених до бібліографічної і 

реферативної бази даних “Scopus” ; 

Рухова активність у структурі мотиваційно-ціннісних орієнтацій підлітків. 

Фахове наукове видання «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному 

суспільстві» ISSN 2220-7481; 

Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану 

студентів. Фахове наукове видання «Фізична культура. Вісник Прикарпатського 

університету ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», Івано-Франківськ, 2019 р.; 

Підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови в технічних 

вузах. Фахове наукове видання «Science, research, development #13, philology, 

sociology and culturology», Берлін, 30-31.01.2019 р.; 

Суспільний устрій та право на українських землях за Польсько-Литовської 

доби.  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2019 р.; 

Methods and systems of diffuse tomography of optical anisotropy of biological 

layers. Фахове наукове видання «Proceeding of spie 11087, Biosensing anf 

Nanomedicine XII», 2019 р.; 

Multifunctional polarization mapping system of networks of biological crystals in 

the biagnostics of pathological and necrotic changes of human organs. Фахове наукове 

видання «Proceeding of spie 11087, Biosensing anf Nanomedicine XII», 2019 р. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Якість знань та рівень навчальних досягнень студентів забезпечує система 

методичної роботи в коледжі, яка координує викладацьку діяльність і сприяє 

вдосконаленню педагогічної майстерності, обміну педагогічного досвіду, 

направленого на підготовку студентської молоді до обраної спеціальності. 

З метою співпраці з навчальними закладами області викладачі коледжу брали 

участь у обласних методичних об'єднаннях. Під час роботи методичних об'єднань 

викладачі мали змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної роботи 

закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації області, а також донести та обговорити 

результати на зборах циклових комісій. Брали участь у роботі обласних методичних 

об’єднаннях викладачі  Мацейко С.В., Кієвець Г.Г., Циба Н.В., Антонюк Т.М., 

Матвєєв В.В., Фоглінський С.В., Посполітак О.В., Фалат Н.Р., Дудій Н.Я.,                 

Музика В.І., Константинова Ж.Г., Сідор Є.В., Смірнова Л.М., Нацюк В.Л.,                

Кузик М.В., Столяр Н.В., Вергілес Л.О. Наказом Ради директорів закладів фахової 

передвищої освіти Чернівецької області від 26.09.2019 року №12 «Про призначення 

керівників обласних методичних об'єднань та секцій закладів фахової передвищої 

освіти Чернівецької області на 2019/2020 р.н. викладачі коледжу призначені 

керівниками обласних методичних об'єднань, а саме Мацейко С.В. – викладачів 

хімії, біології та екології, Поцілуйко-Григоряк Г.В. – викладачів спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Антонюк Т.М. є головою 

Спілки голів обласних методичних об´єднань викладачів філологічних дисциплін 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста та членом 

Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади серед студентів 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 

2019/2020 навчальному році. 

Організація навчального процесу підготовки молодших спеціалістів базується 

на Законі України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу 

освіту», державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань 

освіти. 

У коледжі було розроблено Комплексний план роботи, у якому узагальнені 

плани роботи структурних підрозділів коледжу щодо організації освітнього процесу, 

основних напрямів виховної, методичної, виробничої роботи. Було розроблено 

єдиний графік внутрішнього контролю, який передбачав контроль за роботою всіх 

педагогічних працівників. Вивчались та своєчасно вносились зміни у навчальні 

програми з урахуванням досягнень науки, передового досвіду відповідної галузі 

знань. Усе методичне забезпечення навчальних дисциплін зосереджене у 

відповідних навчальних кабінетах та лабораторіях, навчально-методичному кабінеті. 
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Викладачі безпосередньо відповідали за його розробку та якість у паперовому та 

електронному вигляді. Контроль за виконанням навчального плану, навчальних 

програм здійснювали заступник директора з навчальної роботи, завідувачі 

відділеннями, голови циклових комісій. Методичне забезпечення відповідає усім 

вимогам освітньо-професійних програм. Вся навчальна документація розроблена 

державною мовою. 

У плані контролю передбачалась перевірка матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу, а також якість навчання за результатами заліків і 

екзаменів, результатами захисту курсових проєктів (робіт), дипломних проєктів та 

державних екзаменів. Перевірялась наявність і стан технічних засобів навчання і 

контролю, навчальне обладнання і розроблених до них методичних посібників, 

ефективність їх використання.  

Колектив викладачів удосконалював методику застосування технічних 

засобів, комп’ютерної техніки для розробки навчальних і наочних посібників. 

Протягом року було організовано відвідування занять, перевірено, як 

реалізовувалась мета кожного заняття, якість засвоєння матеріалу студентами на 

різних етапах його вивчення, проводились перевірочні та підсумкові контрольні 

роботи. Цей контроль здійснювали заступник директора з навчальної роботи, 

завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувач навчально-методичного 

кабінету. 

Результати перевірок дали можливість зробити висновок про зростання 

педагогічної майстерності викладачів, їх участь у вдосконаленні навчально-

методичної роботи і матеріально-технічної бази коледжу. Згідно з планом контролю 

проводились комплексні перевірки окремих напрямків роботи: роботи навчальних 

кабінетів, гуртків, циклових комісій спеціально економічних дисциплін, 

програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії, загальноосвітніх 

дисциплін, природничих дисциплін та фізичного виховання. 

Навчально-методична робота була спрямована на забезпечення підготовки 

молодших спеціалістів відповідно до рівня, встановленого освітньо-професійними 

програмами, тому питанню успішності студентів приділялась систематична увага. 

Підсумки результатів успішності підводились за семестр і за рік. Координуючим 

центром всієї методичної роботи у коледжі є методична рада, яка сприяє роботі 

педагогічної ради. До складу методичної ради входять провідні спеціалісти 

коледжу. На засіданнях методичної ради обговорювались актуальні методичні 

доповіді, рекомендації, які є обов’язковими для всього педагогічного колективу. 

Забезпечено організацію та методичну підготовку проведення дев’яти 

педагогічних і п’яти  методичних рад. 

Всі питання, які розглядались на радах, обов’язково ілюструвались 

прикладами з досвіду роботи кращих викладачів та голів циклових комісій, 
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супроводжувались мультимедійним забезпеченням та комп’ютерними 

презентаціями, яким передувала методична допомога та забезпечення. 

Центром методичної роботи в коледжі є навчально-методичний кабінет, в 

якому систематизовано всю програмно-методичну базу підготовки молодших 

фахівців, методичні розробки викладачів та науковців. Відповідно до навчальних 

планів і програм розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що 

забезпечують якісний рівень викладацької діяльності. 

У вересні проведено практичний семінар з головами циклових комісій щодо 

надання методичної допомоги та методичних рекомендацій з питань розробки та 

упорядкування навчально-методичних комплексів з дисциплін, програмно-

методичного забезпечення навчального процесу на всіх спеціальностях відповідно 

до сучасних вимог та стандартів вищої освіти України. 

27 червня 2019 року на засіданні методичної ради Чернівецького 

індустріального коледжу підведені підсумки методичної роботи. 

Всі викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, які 

обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів. 

Розвиткові творчої активності викладачів сприяло і застосування активних форм і 

методів роботи: обговорення статей, науково-методичної літератури,  участь у 

наукових конференціях. Реалізуючи методичну роботу, викладачі циклових комісій 

залучались до розробки навчальних планів, обговорювали питання забезпечення 

дисциплін методичною літературою, питань аналізу взаємовідвідування занять, 

питань впровадження міжпредметних зв’язків в навчальну діяльність, друку 

фахових праць з обраної тематики. Розпочата та має відображення в роботі 

циклових комісій діяльність з організації колективних та групових рівнів по 

реалізації внутрішньоколеджівської системи підготовки викладачів до інноваційної 

діяльності. 

Останніми роками з метою пропаганди передового педагогічного досвіду 

викладачів у коледжі щороку видаються «Вісники роботи циклової комісії», де 

предметні (циклові) комісії презентують свої розробки, підсумки роботи за 

навчальний рік і своє бачення з метою обміну досвідом. 

У коледжі продовжується проводитись робота щодо ефективного 

використання в навчальному процесі інтерактивних комп’ютерно-

телекомунікаційних технологій навчання. У цілому у навчальному закладі частка 

дисциплін, при викладанні яких використовуються інформаційні технології 

навчання  складає 100%.  
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Таблиця 4.1. 

Навчально-методичне забезпечення 

№ 

з/п 
Вид навчально-методичного забезпечення 2018 рік 2019 рік 

1 Пакети для проведення комплексних 

контрольних робіт 
320 335 

2 Інструктивно-методичні картки до проведення 

практичних, лабораторних робіт 
300 325 

3 Методичні вказівки до виконання самостійної 

роботи 
500 550 

4 Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх підготовки 
130 180 

5 Методичні вказівки до виконання курсових  та 

дипломних робіт (проєктів) 
25 30 

6 Методичні вказівки з підготовки до 

комплексних державних екзаменів 
22 25 

 

 
Рис.4.1. Навчально-методичне забезпечення, 2018 та 2019 роки 

 

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 фахову 

передвищу освіту», „Про вищу освіту”, Положенням про педагогічну раду коледжу 

та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності. 

Основними завданнями педагогічної ради є: 

- забезпечення підготовки конкурентоспроможних молодших спеціалістів; 
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- 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. 

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

директора з навчальної роботи. Робота педагогічної ради здійснювалась у 

відповідності до плану, який заслуховувався і обговорювався на засіданні 

педагогічної ради і був затверджений директором. До розробки плану педагогічної 

ради залучались керівники структурних підрозділів коледжу, голови циклових 

комісій, провідні фахівці. Колективний підхід до планування, урахування 

пропозицій забезпечили відображення в плані актуальних проблем навчання і 

виховання. 

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. 

Засідання педагогічної ради проводились згідно з планом, більшість з яких у 

формі засідань круглого столу, педагогічного консиліуму, творчих звітів 

педагогічних працівників та були оформлені протоколами. 

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 освітньої, 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 закладу 

освіти; 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. 
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Значна увага приділялась обговоренню питань удосконалення змісту освіти з 

підвищення професійної підготовки спеціалістів з різних спеціальностей, 

проводився аналіз методичного забезпечення курсового і дипломного проектування. 

У центрі уваги педагогічної ради знаходилось питання успішності студентів. За 

підсумками кожного семестру проводились засідання педагогічної ради, де 

обговорювались підсумки роботи всіх учасників освітнього процесу і визначались 

шляхи покращення підготовки майбутніх спеціалістів. 

Значну увагу педагогічна рада приділяла питанням охорони праці у коледжі та 

організації роботи спортивних секцій і оздоровчо-реабілітаційній роботі зі 

студентами на заняттях у спеціальних медичних групах. На її засіданнях 

обговорювались питання щодо форм та особливостей роботи керівників груп та 

органів студентського самоврядування коледжу з питань поліпшення успішності та 

запобігання правопорушень. 

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання 

роботи закладу освіти. 

Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором 

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

педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і 

підсумки перевірки ставить на обговорення наступних засідань. 

Значну роль у підвищенні професійної майстерності викладачів відігравав 

навчально-методичний кабінет, робота якого спрямована на:  

- систематичне оновлення змісту і методики освітнього процесу, 

інформаційної культури та самоосвіти; 

- використання активних форм та методів ведення навчальних занять; 

- впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації 

навчання в освітній процес;  

- розробку заходів щодо підвищення професійної майстерності викладачів і 

оволодінню педагогічним мінімумом викладачамипочатківцями; 

- вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; 

- впровадження інформаційних технологій навчання під час формування 

професійно-ділових якостей спеціаліста; 

- створення та оновлення електронної бази даних щодо методичного 

забезпечення предметів і дисциплін, які викладаються; 

- активізацію навчально-пошукової роботи студентів. 

Особлива увага в коледжі приділялась питанням взаємовідвідування занять, 

проведенню відкритих занять, бінарних занять, відкритих наскрізних захистів 

курсових проєктів (робіт). Викладачі провели 7 відкритих занять та 15 відкритих 

виховних заходів, під час яких продемонстрували достатній рівень викладання та 

інноваційні методи навчання й виховання.  
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Важливим напрямом є методична робота викладачів: проведення занять з 

використанням інноваційних технологій навчання, участь у конференціях, роботі 

циклових комісій, підготовці навчально-методичних розробок.  

Методики викладання удосконалювалися при відвідуванні відкритих занять, а 

також під час проходження стажування та підвищення кваліфікації, самоосвітою.  

Навчально-методичний кабінет і бібліотека здійснювали підбір відповідної 

літератури фахового і методичного спрямування, проводили консультації, бесіди. 

Організована робота психолого-педагогічного семінару «Шлях до майстерності», на 

засіданнях якого вивчались принципи співробітництва викладача і студентів, 

педагогічної етики, нові форми, методи, інноваційні технології навчання. 

З метою популяризації знань серед студентів, розвитку інтересу до навчання у 

коледжі проводилися предметні тижні та декади циклових комісій, під час яких 

студенти разом з викладачами були учасниками круглих столів, тренінгів, брейн-

рингів, конференцій тощо. Готуючись до участі у цих формах роботи, студенти 

набували навичок та вмінь пошуку навчальних матеріалів, систематизування і 

проведення аналізу, узагальнення та прийняття рішень. Студенти вчились 

працювати з картотекою в бібліотеці, користуватись електронною бібліотекою та 

спілкуватись.  

У коледжі були проведені олімпіади з математики, програмування, англійської 

мови, української мови та інформатики. 

Систематично удосконалювалась робота з методичного забезпечення 

курсового та дипломного проектування зі спеціальностей. Тематика курсових та 

дипломних проєктів визначалась випускними цикловими комісіями, мала 

індивідуальний характер. Завдання на курсові та дипломні проєкти передбачали 

творчу роботу кожного студента у відповідності до конкретно існуючих умов 

виробництва, з забезпеченням економічної ефективності пропозицій, прийнятих у 

курсовому або дипломному проекті, при безумовній відповідності документації 

проекту затвердженим стандартам; відрізнялись один від одного об’єктом 

проектування, вихідними даними, умовами. Керівники дипломних проектів 

призначались з найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів коледжу. До 

дипломного проектування залучались також висококваліфіковані спеціалісти 

підприємств міста. 

З метою розробки заходів по підвищенню якості підготовки спеціалістів 

результати проектування та висновки голів Державних екзаменаційних комісій про 

якість державних екзаменів та дипломних проектів обговорювались на засіданнях 

циклових випускаючих комісій, методичній та педагогічній радах.  

Навчальний процес проводиться на персональних комп’ютерах під 

керуванням операційних систем Windows з використанням сучасних засобів 

проектування САПР Компас, САПР AutoCad, САПР P-CAD, програмних пікетів для 
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побудови електронних та електричних схем, систем керування базами даних, 

прикладних графічних пакетів AdobePhotoshop, CorelDraw, процесорів підготовки та 

оформлення документів, візуальних середовищ програмування VisualStudio, 

RADStudio, Eclipse, PascalABC.net та інших, інформаційної технології Інтернет та 

багатьох інших. 

Освітній процес забезпечено навчальною та довідковою літературою, яка є у 

бібліотеці, фаховими періодичними виданнями з усіх спеціальностей відповідно до 

критеріїв і вимог до акредитації підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

Важливим елементом у роботі бібліотеки є постійне поповнення та оновлення 

електронної бібліотеки, яка вже налічує понад 3399 електронних підручників. 

В 2018/2019 н.р. виконано вимоги навчальних планів і здійснено випуск 

молодших спеціалістів з усіх спеціальностей. Забезпечено виконання планів 

прийому студентів.  

Згідно плану роботи на засіданнях адміністративної ради розглядались 

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

зимового періоду; про роботу кураторів груп з найбільшою кількістю пропусків 

занять без поважних причин; про дотримання правил техніки безпеки і організацію 

охорони праці, про підготовку техніки до зимового періоду, проєкт плану прийому 

студентів на 2019 р.; про організацію освітнього процесу і умов проживання 

студентів, виконання педнавантаження викладачами за І та ІІ семестри; про 

підготовку до святкування Нового року і Різдвяних свят; про використання 

електроенергії, газу та води; 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. 

Таблиця 4.2 

Аналіз підготовки молодших спеціалістів 

№ 

п/п 

Показник Роки 

2018 2019 

1. Кількість випускників (всього) 183 177 

2. Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою 

(всього) 

10 22 

3. Частка випускників, які склали державний іспит чи 

захистили дипломні проєкти на «відмінно» та «добре» (%) 

74 71,4 
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Рис.4.2. Аналіз підготовки молодших спеціалістів 

 

Таблиця 4.3 

Якість знань та успішності студентів коледжу 

 2019 

Якість складання державних екзаменів 72,3% 

Якість захисту курсових робіт (проєктів)   
61,6% 

Якість  захисту дипломних  проєктів  
70,5% 

 

 
Рис.4.3 Якість знань та успішності студентів коледжу 
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Для якісної підготовки студентів до складання Державної підсумкової 

атестації у формі Зовнішнього незалежного оцінювання в коледжі запроваджено 

оплачувані факультативи з дисциплін, що виносять на ЗНО; мінімізація залучення 

другокурсників до участі у загальноколеджівських заходах за кілька місяців до 

складання ЗНО. Та змушені констатувати, що цієї роботи недостатньо. За 

цьогорічними результатами коледж займає 37 місце сере 62 закладів середньої 

освіти. 

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

підготовка до нового навчального року, педагогічного навантаження, контроль за 

навчальним процесом, обговорення проблем закладу освіти, забезпечення 

навчально-виховного процесу, матеріально-технічне забезпечення навчання  і 

проживання студентів, роль студентського самоврядування у вирішенні актуальних 

питань закладу освіти, про роль Ради гуртожитку у вирішенні актуальних питань 

мешканців, про роль вихователя у здійсненні освітньої роботи з мешканцями 

гуртожитку, відзначення Дня працівника освіти, підготовка до святкування Дня 

студента. 

В цілому у коледжі: 

1. Проведені акредитації з спеціальностей 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 075 Маркетинг, 151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології. 

2. Проведено ліцензування та пероформлено ліцензію закладу освіту щодо 

права здійснення фахової  передвищої освітньої діяльності.  

3. У навчальних планах передбачено збільшення годин на вивчення 

англійської мови за професійним спрямуванням та фахової іноземної мови. 

4. У навчальних планах введено нові спецкурси з професійної підготовки, 

введено нові факультативи. 

5. Запроваджено  оплачувані факультативи з дисциплін, що виносять на ЗНО. 

6. Розроблені та введені в дію нові освітні програми із зазначенням 

професійних компетентностей та програмних результатів з усіх спеціальностей.  

7. Розроблено та введено в дію освітні програми профільної середньої освіти 

для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 

та відповідні навчальні плани для студентів. 

8. Викладачі беруть активну участь в обласних методичних об’єднаннях, 

проведенні олімпіад. 

9. За рахунок зміни графіку навчального процесу та введення елементів 

дистанційного навчання здійснюється значна економія енергоресурсів. 

10. Проведено перевірку знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності викладачів та працівників коледжу. 

11. Оновлено та створено умови для роботи сайту коледжу. 
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5. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

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. 

Освітній процес у коледжі забезпечують 50 педагогічних працівників (в тому 

числі 2 за сумісництвом). 

У коледжі створені проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей. 

Якісний склад проєктних груп та груп забезпечення спеціальностей складається з 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, і які не 

входять до жодної групи забезпечення закладу освіти в поточному семестрі. Склад 

цих груп в цілому відповідає Ліцензійним умовам. 

Таблиця 5.1. 

Характеристика педагогічних кадрів 

Кількість науково-педагогічних працівників 50 

Кількість професорів 0 

Кількість кандидатів наук 4 

Кількість доцентів 3 

Кількість викладачів вищої категорії 29 

Кількість працівників, які працюють за сумісництвом 2 

 

 
Рис.5.1. Характеристика педагогічних кадрів 
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Адміністрацією коледжу 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. 

При цьому склад групи забезпечення відповідає таким вимогам: частка осіб, 

що мають вищу категорію складає 75 %. 

У 2019 році в Державному вищому начальному закладі «Чернівецький 

індустріальний коледж» було проведено атестацію педагогічних працівників для 

забезпечення якісного процесу підготовки молодших спеціалістів. 

Атестація проходила у відповідності до «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473 (із змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року №1135). На 

підставі цього документу розроблено «Положення про атестацію педагогічних 

працівників Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж» від 03.09.2014 року. 

Було проведено 5 засідань атестаційної комісії, на яких обговорювалися, 

затверджувалися плани роботи і заходів щодо підготовки та проведення атестації 

педагогічних працівників. 

У березні відбулися заключні засідання атестаційної комісії, на яких 

розглядалися результати проведеної роботи педагогічних працівників за 

міжатестаційний період. Відповідно до затвердженого плану і графіка, атестовано 

13 педагогічних працівників, з них: атестовано і присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст другої категорії» – 1 особі; «Спеціаліст першої категорії» - 1 

особі, «Спеціаліст вищої категорії» - 2 особам. 

Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої 

категорії» - 5 осіб та присвоєно педагогічне звання «Викладач - методист» - 2 

особам. Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «Спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «Викладач - методист» - 4 особи. 

Продовжено роботу з питань підвищення професійної кваліфікації згідно 

«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», затвердженого наказом 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 р. №48, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.03.2013 року №488/23020. 

Протягом навчального року пройшли стажування та курси підвищення 

кваліфікації 14 викладачів на кафедрах Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича, НТУ «Харківський політехнічний інститут», ВНЗ Укоопспілка 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», туристична агенція «Прага-тур», 

ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», ПрАТ «Чернівецький завод №3», з 
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якими укладено договори про співпрацю; в Чернівецькому інституті післядипломної 

педагогічної освіти.  

Таблиця 5.2 

 
Рис.5.2. Динаміка проходження стажування та курсів підвищення кваліфікації 

викладачами коледжу 

 

6. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 

Особливе місце в освітньому процесі коледжу займає фізичне виховання. 

Набутий значний досвід спортивно-масової, клубної роботи щодо формування 

здорового способу життя: зустрічі з спортсменами та лікарями міста, лекції, бесіди, 

масові спортивні змагання, конкурси, естафети, турніри. Все це елементи у питанні 

збереження і зміцнення здоров’я, профілактики правопорушень серед молоді. У 
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№ 

п/п 
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2018 р. 

(чол.) 

2019 р. 
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2 1 
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Всього: 10 14 
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позаурочний час студенти мають можливість відвідувати заняття із 2 спортивних 

секцій, в яких займається 90 студентів.  

Протягом навчального року проведені лекції для студентів нового набору на 

теми: 

- «Фізична культура в навчальному закладі»; 

-  «Куріння, алкоголь і здоров’я»; 

-  «Біг і здоров’я» 

та cпортивно-масові заходи: 

- «День фізкультури і спорту»; 

- Легкоатлетичний крос; 

-«Козацькі забави». 

Студенти коледжу взяли участь в загальноміських змаганнях, присвячених 

Дню українського козацтва з військово-прикладних видів спорту,  де посіли І місце. 

Проводиться секційна робота (працюють секції волейболу та спортивного 

орієнтування), студенти коледжу займаються у спортивному залі атлетизму, діє 

багатоступенева система спортивно-масових змагань. Студенти коледжу беруть 

активну участь у коледжівських змаганнях з легкої атлетики, легкоатлетичного 

кросу, настільного тенісу, шахів, армреслінгу, футболу та волейболу. 

За останні роки в коледжі навчалися і навчаються успішні студенти-

спортсмени, які прославили місто, область, країну виступаючи на чемпіонатах, 

кубках України та світу: Божеску Валентин – чемпіон світу по армреслінгу у ваговій  

категорії 55 кг, бронзовий призер у ваговій категорії 60 кг, Вовк Ярослав – призер 

Чемпіонату Європи з рукопашного бою, володар Кубку України, чемпіон України з 

рукопашного бою, Банасяк Марія - гравець волейбольного клубу «Буковинка» (бере 

участь у чемпіонаті та кубку України з волейболу Вища ліга України), Радощук 

Штефан – призер Чемпіонату України із бразильського джиуджицу, Кирилюк Вадим 

– чемпіон Украни по панкратіону.   

Протягом 2019 року кафедра фізичного виховання проводила спартакіаду 

коледжу серед студентів коледж з шести видів спорту.  

Збірні команди коледжу беруть участь у змаганнях серед студентів коледжів 

Чернівецької області з таких видів спорту: баскетбол (юнаки, дівчата) – 07.03.2019 

р. та 10.03.2019 р., волейбол (юнаки, дівчата) – 04.04.2019 р. та 09.04.2019 р., легка 

атлетика – 23-24.04.2019 р., футбол (юнаки, дівчата) – 15-17.11.2019 р. та 22-

24.10.2019 р., настільний теніс – 12-13.11.2019 р., армреслінг – 27.11.2019 р.,шахи – 

10.11.2019 р. 
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Таблиця 6.1. 

Результати роботи кафедри фізичного виховання коледжу за 2019 рік 

Спортивні секції Обласні  змагання Місце 

Футбол змагання по футболу в залік XV обласних 

спортивних ігор студентської молоді 

закладів вищої освіти 

І 

міські змагання серед коледжів ІІІ 

Армреслінг  змагання по армресліну в залік XV 

обласних спортивних ігор студентської 

молоді закладів вищої освіти 

ІІ 

Баскетбол чоловіки Першість серед ВНЗ І-ІІ р.а. ІІІ 

Баскетбол жінки змагання по баскетболу в залік XV 

обласних спортивних ігор студентської 

молоді закладів вищої освіти 

ІІІ 

 

Протягом року  студенти коледжу брали участь у спротивно-масових заходах 

міста та області: 

 перехідний кубок по мініфутболу серед студентів економічних 

спеціальностей – посіли І місце, 24.04.2019 р.; 

 першість коледжу з мініфутболу – 24.05.2019 р.; 

 першість коледжу з волейболу – 24.05.2019 р.; 

 змагання, присвячені відкриттю спортивного майданчика – 24.05.2019 

р.; 

 студентська миля – 31.05.2019 р.; 

 флешмоб стрибки у довжину з місця – 27.09.2019 р.; 

 турнір з мініфутболу до Дня міста – 12.10.2019 р.; 

 турнір з настільного тенісу – 16.11.2019 р. 

У засобах масової інформації міста та області, на сайті коледжу, соціальних 

мережах постійно протягом року висвітлюються спортивні здобутки нашого 

колективу.  

Викладачами кафедри у 2019 році було зроблено поточний ремонт 

спортивного залу. У травні за сприяння адміністрації коледжу відкрито спортивний 

ігровий майданчик. 

Адміністрація коледжу забезпечує інвентарем для якісного проведення 

навчальних занять та спортивною формою і спортивним інвентарем для проведення 

секційних занять та спортивно-масових заходів та сприяє розвитку спорту і 

залучення молоді до здорового способу життя. 
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7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Навчально-матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси 

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

2
. Коледж має один 

чотирьохповерховий гуртожиток загальною площею 3001 м
2
 і житловою площею 

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

2
, 

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

площею 106 м
2
 з загальним фондом 41454 томів та 3 читальних зали площею 205 м

2
 

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

підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць із загальною кількістю 

електронних підручників та посібників 3399 одиниць. Всі споруди знаходяться в 

задовільному стані. Три навчальні корпуси та гуртожиток мають безпровідний 

доступ 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 класів на 250 робочих місць, виробництва 

менше 2 років є 30 комп’ютерів.  

Комп’ютерні аудиторії  обладнані сучасними комп’ютерами. Загальна 

кількість комп’ютерів, які задіяні в освітньому процесі, становить 250 одиниць.  

У коледжі  використовується  40 мультимедійних систем. Забезпеченість 

мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях становить 97% (40 мультимедійних систем: 41 аудиторій х 100%=97,5%),  

що забезпечує в достатній мірі показник Ліцензійних умов  та відповідає 

Технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої 

освіти. 

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, 

що забезпечує вивчення теоретичного курсу та виконання лабораторно-практичних 

робіт. Для виконання курсових та дипломних проєктів виділені окремі кабінети.  

На підставі Звіту про результати технічного обстеження будівель з 

навчальними класами та гуртожитком для з’ясування їх доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог 

державних будівельних норм, правил і стандартів та постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 року № 347, проведеного 18.11.2018 року експертом 
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(відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням 

об’єкта архітектури) Лобовим А.І. у коледжі розроблений План заходів щодо 

забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель та 

іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів на 2018 -2021 рр. 

При вивченні спеціальних дисциплін використовуються такі навчальні і 

контролюючі комп'ютерні програми: 

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 

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. 
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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 проєктування 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 проєктів. 

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. 

Використовуються такі антивірусні програми: 

• Dr.Web 

• Avast 

• Nod 32 

• Kaspersky 

• Norton Antivirus 

• Panda 

Використовуються такі утиліти: 

• Super Utilities 
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• SNM 

• Tune Up Utilities 

• Norton Utilities 

Таблиця 7.1 

Стан розвитку матеріально-технічної бази 

Показник 2018 рік 2019 рік 

Навчальна площа навчально-лабораторних 

приміщень (кв.м) 

4910 кв.м 4910 кв.м 

Навчальна площа з розрахунку на одного студента 

(кв.м) 

6,9 кв.м 6,9 кв.м 

Площа приміщень, які орендуються (кв.м) - - 

Площа приміщень, які здаються в оренду (кв.м) 43,9 кв.м 43,9 кв.м 

Кількість комп’ютерних класів 11 11 

Кількість комп’ютерів, що припадає на 100 

студентів 

25 25 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 

якому розміщена основна інформація про його 

діяльність  

+ + 

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 

який містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального плану 

Платформа 

Дистанційне 

навчання 

Електронна 

бібліотека 

Платформа 

Дистанційне 

навчання 

Електронна 

бібліотека 

Загальний фонд бібліотеки – всього томів 

У тому числі: 

-навчальної  

-наукової 

-художньої 

-періодичної 

41758 

 

4503 

21824 

15413 

18 

41454 

 

4503 

21515 

15419 

17 

Середня кількість томів навчальної літератури, яка 

припадає на одного студента денної форми 

навчання 

58,8 61,1 

 

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.  
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Комп’ютерна техніка використовується на лекційних заняттях для перевірки 

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

нового матеріалу та закріплення. 

У освітньому 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. 

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 проєктів виділяються кабінети.  

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 

дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання студентів 

коледжу. 

Таблиця 7.2 

Стан покращення матеріально-технічної бази (за 2019 рік) 

Види робіт, які  виконано для покращення матеріально-технічної бази 

навчальних корпусів, студентських гуртожитків 

Виготовлення проєктної документації по облаштуванню ВОГ засобами 

дистанційної передачі даних показників використання газу ТзОВ «ГазСервіс-

проект», здійснено монтажні роботи та введено в дію систему автоматизованого 

обліку використання газу в котельнях коледжу (вул. Садова, 8, вул. Суворова, 17,  

вул. М.Ткача, 24а) 

Придбання навчальної та періодичної літератури 

Оновлено фасади та здійснено благоустрій території навчальних корпусів (корпус 

№1 вул. Садова, 8, корпус №2 вул. Суворова, 17, корпус №3 вул. О.Гузар, 8, 

гуртожиток вул. М.Ткача, 24а) 

Обслуговування димоходів та підготовка їх до опалювального сезону 

Створено умови та розроблено проєкт для забезпечення доступу до навчальних 

корпусів та гуртожитку осіб з особливими потребами. На всіх корпусах 

встановлено таблиці Брайля 

Створено сучасний кабінет для спеціальності 075 Маркетинг - проведено ремонтні 



44 

 

роботи, закуплено та введено для використання в освітньому процесі 14 ноутбуків 

Облаштовано універсальний спортивний майданчик у дворі гуртожитку 

Закуплено додатковий спортивний інвентар та здійснено реконструкцію освітлення 

у спортивному залі 

На базі навчального комплексу «Навчальна туристична фірма» виконано 

реконструкцію та ремонтні роботи і створено спортивно-рекреаційну зону 

(настільний теніс) для можливості оздоровлення у вільний час викладачів, 

співробітників та студентів коледжу 

Придбано: 

телевізор  для потреб гуртожитку 

системний блок у кабінет історії 

багатофункціональний пристрій для бухгалтерії коледжу 

багатофункціональний пристрій для канцелярії коледжу 

новий сучасний діапроектор для конференцзалу, гуртожитку та студентської ради 

Проведено модернізацію та ремонт комп’ютерної техніки у філії бібліотеки – 5 

комп’ютерів  

Придбання витратних матеріалів для друкарні 

Оновлено приміщення бібліотеки, систематизовано бібліотечний фонд 

Здійснено технічне обслуговування 60 вогнегасників та закуплено обладнання для 

пожежної безпеки 

Проведено ремонтні роботи житлових та допоміжних приміщень  у гуртожитку (50 

кімнат, кухні, умивальники та інше). Замінено завіси, ручки і замки та 

відремонтовано 40 дверей, 30 тумбочок, закуплено 25 тумбочок 

Придбання миючих засобів та канцтоварів 

Придбання медикаментів 

 

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.  

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 3399 одиниць. Інформація про соціальну інфраструктуру 

наведена в таблиці 7.3. 
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Таблиця 7.3 

Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта соціальної 

інфраструктури (показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(кв. м) 

Гуртожитки для студентів 1 3001 

Житлова площа на одного студента у гуртожитку 
- 

8 

Їдальні та буфети 2 101,4 

Кількість студентів на одне місце в їдальнях та 

буфетах  
12 - 

Актові зали 1 102 

Спортивні зали 
 

537,31 

Плавальні басейни - - 

Інші спортивні споруди: 

- стадіони; 

- спортивні майданчики. 

 
- 

+- 

 

- 

+ 

Студентський палац (клуб) - - 

Інші - - 

 

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

У закладі освіти належна увага приділяється інформаційному забезпеченню 

освітнього процесу. Весь аудиторний фонд закладу освіти під’єднано до мережі 

Internet по виділеній оптоволоконній лінії на швидкості до 100 Мбіт/с. Навчальні 

корпуси об’єднані в локальну мережу з пропускною здатністю 100 Мбіт/с.  

Інформаційний портал коледжу дає можливість викладачам і студентам 

отримати доступ до електронної інформаційної, методичної бази коледжу та обміну 

інформацією між користувачами. 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 61,1 одиниць бібліотечного 

фонду. Поповнюється бібліотека літературою державною мовою.  

Значну допомогу в організації освітнього процесу та науково-методичної 

роботи надавала бібліотека як структурний підрозділ коледжу. Протягом 2019 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 
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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.  

Для забезпечення освітнього процесу необхідними підручниками та 

посібниками, науковою, довідковою та художньою літературою коледж має власну 

бібліотеку загальною площею 106 м
2
 з загальним фондом 41437 томів та 3 

читальних зали площею 205 м
2
 на 120 посадкових місць, створено on-line бібліотеку 

та електронну бібліотеку з підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць, 

портали якої створюють можливості вільного доступу до інформаційних джерел. 

Слід зазначити, що бібліотека забезпечена електронними підручниками в загальній  

кількості 3399 одиниць.  

Співвідношення посадкових місць до загального контингенту студентів 

станом на 01.01.2019 р. становить 16,09 % (120:746х100=16,09 %).  

Забезпеченість студентів основними підручниками та посібниками становить 

100%. 

Бібліотека та читальний зал забезпечені україномовними виданнями останніх 

років, електронними версіями підручників, періодичними виданнями, що дає 

можливість студентам підготуватися до занять, самостійно вивчити запланований 

матеріал.  

Коледж має власну друкарню, що дає можливість оперативно надрукувати 

інструктивно-методичну літературу. 

Відомості про бібліотеку Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж»  наведено у таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність 

бібліотеки та обсяг її фондів 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв.м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Наявність 

читального залу, 

його площа 

(кв.м), кількість 

посадкових місць 

Примітка 

Бібліотека коледжу 106 м
2
 41437 3 читальні зали 

площею 205 м
2
 на 

120 посадкових 

місць 

On-line бібліотека та  

електронна бібліотека з 

підключенням  до 

мережі Internet на 38 

посадкових місць. 

Загальна  кількість у 

бібліотеці електронних 

підручників  3399 

одиниць 
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Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 

має відповідне інформаційне забезпечення, достатній науково-методичний та 

бібліотечний фонд. Переважна більшість підручників і посібників у бібліотеці з 

грифом МОН України. Фонд літератури постійно оновлюється, здійснюється 

передплата періодичних фахових видань. На 2019 рік оформлено у закладі освіти 

передплату на 17 періодичних видань фахового спрямування. Значна частина 

навчальних матеріалів доступні на електронних носіях. 

 

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», Державної 

національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Комплексної програми 

підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Чернівецької області на 2017-2021 роки, рекомендацій щодо порядку використання 

державної символіки в навчальних закладах України, Концепції превентивного 

виховання дітей та молоді, Стратегії виховання особистості в системі освіти 

Чернівецької області на 2016-2021 роки, Плану заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах 

Чернівецької області на 2015-2020 роки, Національного плану дій щодо зайнятості 

молоді -2025, Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 1017-2020 роки, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 

2020 року», Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на період до 2021 року, програми 

виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція», Стратегії розвитку Чернівецької області до 2020 

року, Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки. 

Головною метою виховання на сучасному етапі є формування  у студентської 

молоді високої політичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,  

турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави; виховання майбутнього покоління, інтергованого в 

соціокультурний простір демократичного суспільства з ринковою економікою, 

особистостей, що вміють знаходити правильні рішення в будь-яких професійних та 
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життєвих ситуаціях творців власного життя, людей дії, генераторів ідей; 

формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно 

самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.  

Основні завдання на 2019/2020 навчальний рік: 

1. Сприяння набуттю студентами  патріотичного досвіду на основі готовності 

до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї 

участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними 

інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 

права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати 

конфлікти відповідно до демократичних принципів. 

2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій. 

3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства. 

4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, 

зміцнення й розвиток виховних функцій закладу. 

5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, 

дотичними до виховання молоді, розширення складу суб’єктів виховання, 

посилення координації їхніх зусиль. 

6. Розвиток студентського самоврядування в закладі, використання нових 

форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху. 

7. Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

8. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я 

особистості. 

9. Попередження та локалізація негативних впливів і  факторів соціального 

середовища на особистість. 

10. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та 

реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі. 

11. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й 

внутрішні впливи на студента й одночасно творити духовно-творче розвивальне 

середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні. 

12. Залучення студентів до розв'язання суспільно значущих і особистісних 

життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки. 

13. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу. 

14. Життєтворчість як здатність забезпечити студенту можливість 

облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини. 

15. Педагогічна культура викладачів, невід'ємними особливостями якої є 

людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії. 
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16. Педагогічний захист й підтримка студентів у розв'язанні їхніх життєвих 

проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної 

недоторканності та безпеки. 

17. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її 

життєдіяльності. 

Пріоритетом виховання  у 2019 році було національно-патріотичне виховання, 

основними складовими якого визначено: громадянсько-патріотичне, військово-

патріотичне й духовно-моральне виховання та  виховання свідомого ставлення до 

свого здоров’я та превентивне виховання. 

Національно-патріотичне виховання  спрямовувалося на розвиток історичної 

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

громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю України 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, проводенню годин спілкування на теми до 

Дня Соборності України, «Герої Крут», «Пам’яті Небесної Сотні», «Що таке 

національна гідність?», «Україна: шляхи змін та розвитку», «Державні та 

національні традиції», «Україна – європейська країна», «Стандарти НАТО»; річниці 

з дня народження Т.Г. Шевченка; бесід до Дня Революції Гідності, пам’яті Небесної 

Сотні, жертв голодоморів та політичних репресій   та багато інших. 

З метою формування патріотичного духу в студентському середовищі 

рішенням педагогічної ради кожний понеділок в коледжі починається з виконання 

Гімну України. При проведенні загальноколеджівських заходів органами 

студентського самоврядування відновлено традицію підняття Прапора України 

кращими студентами коледжу.   

Проведено такі виховні заходи: «Соборність України як чинник духовної та 

політичної єдності суспільства», відкритий виховний захід, присвячений 

вшануванню пам’яті  Героїв Крут, виставку «Герої будуть жити в наших серцях»; 

проведено тематичну виховну годину «Події трагічних днів 2014 року», «Кривава 

ціна миру у Європі 1945-го та сьогодні», «Порозуміння заради майбутнього 

України», виховні години «Пам'ять про війну як застереження від її повторення», 

круглий стіл «ІІ світова війна: український аспект», Урок  пам’яті  жертв 

Голодомору 1932-1933 року – геноциду українського народу, «Степан Бандера – 

Герой нації», заходи до Дня  Захисника України;  ОУН-УПА, «Що таке національна 

гідність», «Україна: шляхи змін та розвитку»,  «Державні та національні традиції», 

«В серці кожної людини живе любов до України»; «Соборність українських 

земель», «В одній великій Україні», «Український вимір процесів європейської 

інтеграції», «Україна і НАТО»; проведено заходи до Дня Європи в Україні та багато 



50 

 

інших.  1 вересня в усіх групах навчання було розпочато уроком «Європейський 

вибір України – партнерство заради майбутнього». 

Проведено низку заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років, вшанування пам’яті її учасників: 

- У бібліотеці коледжу діє тематична виставка, присвячена відзначенню 100-

річчя подій Української революції 1917-1921 років, вшанування пам’яті її учасників; 

-  Проведено виховні заходи: «Проголошення Акту Злуки Української 

Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки»(22.01), «Подвиг 

героїв бою під Крутами», Від героїв Крут – до Героїв Небесної Сотні (29.01); 

«Український антибільшовицький повстанський рух» (16.04); «Початок Першого 

Зимового походу Армії УНР» (26.12) 

- Круглий стіл «Міфи про Українську революцію: відділити правду від 

вигадки» з використанням матеріалів Українського інституту національної пам'яті 

(17.09); 

-  Організовано коментований перегляд тематичних фільмів: «Акт Злуки: 

відтворення історичної правди»; «Свято Злуки. Політика пам’яті»; «Герої України. 

Крути. Перша Незалежність»; «Непрощені. Симон Петлюра»; «Хроніки української 

революції». 

Студенти коледжу брали участь у покладанні квітів до пам’ятника 

Буковинського куреня та молебені на центральному кладовищі до Дня Захисника 

України, покладання квітів до пам'ятника невідомого солдата до Дня примирення та 

Перемоги, покладанні квітів до пам’ятників борців за незалежність України у ХХ 

столітті, до місць поховань загиблих учасників Революції Гідності, АТО, покладанні 

квітів до пам’ятника афганцям. 

Відбулися зустрічі студентів з учасником бойових дій в Афганістані 

полковником Яцко Миколою Михайловичем з нагоди 30 річниці виведення військ з 

Афганістану та учасником АТО на позивний Максим.  

Студенти коледжу побували на  презентації книги «Вчені України у світовій 

науці» знаного буковинця, українського фізика, історика науки, доктора фізико-

математичних наук, професора Василя Андрійовича Шендеровського та брали 

активну участь у заходах міста: до Дня міста, Буковинського віче, у поминальних 

заходах до Дня пам'яті жертв голодоморів, флешмобах до Дня вишитої сорочки, Дня 

Незалежності України.   

Протягом 2019 року проведена низка заходів, спрямована на  військово-

патріотичне виховання та в підтримку воїнів АТО: виховні години та уроки 

мужності «Герої АТО» та «Героїчні подвиги українських воїнів за Незалежність 

України», «Є у кожного обов’язок Батьківщину захищати», «Значення мобілізації: 

сьогодні»; конкурси творчих робіт,  присвячених подвигам українських воїнів; 

зустрічі студентів з ветеранами війни, військової служби, учасників бойових дій, 
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антитерористичної операції з числа працівників, випускників та батьків студентів  

коледжу. Відбулася зустріч студентів коледжу з представниками Чернівецького 

міського військкомату про умови та переваги контрактної служби у Збройних силах 

України. 

Представники громадської організації Українська Націоналістична 

СамоОборона провели  теоретичні та практичні заняття «Саперно-підривний 

комплекс (вигляд  учбових гранат, захист)». 

Студенти залучалися до занять з військово-прикладних видів спорту, змагання 

з стрільби у тирі міста, Козацькі забави. Працює гурток «Влучний стрілець». 

З метою увічнення пам’яті захисників України у коледжі проведено наступні 

заходи: 

- Урок  пам’яті  до Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв Крут, Дня 

пам'яті  воїнів-інтернаціоналістів, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті жертв 

політичних репресій, Дня пам'яті та примирення в Україні, Дня Перемоги, Дня 

захисника України,  Дня Революції Гідності; 

- проведено тематичні лекції: «Революція у вітчизняній та світовій літературі 

(очима митця та долею героїв)»;  

- до Дня примирення і перемоги відбулася зустріч студентів коледжу в рамках 

засідання студії «Пам’ять», що функціонує при відділі обслуговування користувачів 

Чернівецької обласної універсальної бібліотеки ім.. М. Івасюка з В. П.Фісановим, 

доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри міжнародної 

інформації факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича та Г. М. Скорейко, кандидатом 

історичних наук, доцентом кафедри історії України факультету історії, політології 

та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича, директором Науково-дослідного центру буковинознавства; 

- круглі столи  «Українська революція на теренах Буковини», «Революція – 

Буковинське віче – Соборність - Незалежність» (через віхи подій до сьогодення); «В 

пам’яті назавжди їх подвиги»; «Друга світова війна: український аспект»; 

- проведено виховні години, тематичні уроки та години спілкування, 

присвячені героїзму захисників України «Пам'ятай про війну як застереження від її 

повторення», «Герої не вмирають», «Вмій захищати свою Україну»,  «Вони 

залишаться в наших серцях», «Відомі жінки- захисники України»; 

- відкриті заходи до Дня Гідності та Свободи; захід, присвячений вшануванню 

пам’яті Героїв Крут. В ході заходу заслухані виступи студентів про патріотичний 

подвиг українських юнаків в роки Української національної революції;  

патріотичний захід «Україна понад усе»; 
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- літературні читання «У війни не жіноче обличчя», присвячені темі жіночої 

долі на війні та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні за участі батьків учасників 

АТО; 

- коментований перегляд відеороликів про події на Майдані під час Революції 

Гідності, АТО, документальних фільмів «Зима у вогні», «Добровольці Божої чоти», 

«Майдан», «Зима, що нас змінила» за участі батьків учасників АТО; 

- змагання із стрільби та збірці/розбірці автоматів, присвячені захисникам 

України та їх бойовим подвигам; 

- покладання квітів на могилу В.Аксенина в пам'ять про громадян, які 

загинули, виборюючи демократичний вибір та відстоюючи конституційні засади 

демократії, права і свободи людини під час Революції Гідності, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; до могил загиблих 

випускників коледжу Р.Шлюсара, Я.Козака, В.Піцула, зустріч студентів з матір'ю Р. 

Шлюсара; до могили Невідомого солдата; до пам’ятника воякам Буковинського 

куреня; 

- організовано  участь студентів у акціях «Свічка пам’яті ангелам Небесної 

сотні», «Запали свічку пам’яті»; 

- проведено виховні бесіди із студентами щодо запобігання актам вандалізму 

та руйнуванню меморіальних комплексів, пам’ятників та меморіальних дощок в 

честь захисників України, а також місць поховання загиблих осіб, які брали участь у 

захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції;       

- огранізовано перегляд фільмів «Кіборги», «Аеропорт», «Добровольці Божої 

чоти», «Два дні в Ілловайську» , «ОУН-УПА: війна на два фронти»;  

- студентка коледжу спеціальності «Видавництво та поліграфія» Захарук 

Христина  підготувала Книгу пам’яті «Янголи букового краю», в якій зібрано історії 

доль загиблих буковинців в зоні АТО. Студенти коледжу планують продовжити  

роботу над книгою пам'яті, збір інформації про загиблих;  

- 16 травня 2019 року студенти коледжу долучилися до загальнообласного 

флешмобу “Вишиванка – одяг вільних” (Захід організовано спільно з Чернівецькою 

ОДА та Чернівецькою міською радою). У вишиванках та з роздрукованими фото 

українських політв’язнів студенти разом з небайдужими мешканцями міста 

утворили ланцюг єдності і заспівали гімн України.  

Формування у студентської молоді поваги  до прав і свобод людини та 

громадянина; становлення етики міжетнічних відносин та культури 

міжнаціональних стосунків здійснювалося шляхом проведення виховних бесід із 

студентами на теми: «Формування правомірної поведінки та правової культури 

громадянина України», «Особиста відповідальність — пріоритетна риса 

громадянина», «Без правової культури немає правової держави», «Особисті потреби 
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та вимоги суспільства», «Мій громадянський обов’язок», «Мої честь та 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». 

Велика увага приділялася у 2019 році створенню безпечного освітнього 

середовища. Проведена низка інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих 

на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого 

поводження з дітьми: 

- виховні години « Що таке булінг», «Як реагувати на цькування?», «Як 

впоратися з ситуацією самостійно?», «Наслідки булінгу», «Куди звертатися, якщо ви 

зазнали боулінгу?». Протягом жовтня-листопада  у коледжі проведено моніторинг 

обізнаності студентів з проблемами булінгу; «Як протидіяти домашньому 

насильству»,  «Як протидіяти булінгу», «Девіантна поведінка. Наслідки, до яких 

призводять девіантні відхилення в поведінці і як вони можуть вплинути на життя і 

долю людини»,  «Що треба знати про корупцію»; «Домашнє насилля. Чим воно 

шкодить підліткам та самій сім’ї?» із обговоренням відеоматеріалів,  «Знай закон – 

він тебе збереже», «Життя без насилля»,  «Що робити, коли тебе ображають 

дорослі»; «Насильство в сім’ї та як його уникнути»; 

- створено презентації «Булінг», «Насильство. Про це треба знати»; 

- зустріч студентів  з інспектором  ювенальної превенції капітаном поліції 

Думичем І. І.; 

- проведено кінолекторій з елементами тренінгу «Обережно кібербулінг. 

Основи безпеки в інтернеті»; 

- проведено зустрічі студентів І курсів  з Регіональним представником 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернівецькій обл..           

Л. Мельниковим, Регіональним координатором взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернівецькій обл.                   

Б. Бойко та старшим лейтенантом поліції інспектором з ювенальної превенції 

Доторіко А.М. з питань боулінгу; 

- проведено зустріч студентів з інспектором ювенальної превенції 

Шевченківського відділення поліції м. Чернівці  А. Нігалатієм з питань запобігання 

та протидії булінгу (цькуванню); 

- психологом коледжу розроблено тренінг для батьків «Насильство в сім’ї» та 

тренінг  для студентів «Життя без насилля»; 

- організовано перегляд фільму «Насилля у родині – глобальна проблема ХХІ 

століття» з коментарями та обговоренням; 

- серед студентів коледжу розповсюджено інформаційні матеріали з питань 

рівних прав  та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї та 

запобігання торгівлі людьми наданих  службою у справах дітей 
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Вже традиційним став Тиждень права, який цього року пройшов за участі  

інспектора  ювенальної превенції капітана поліції Думича І.І., адвоката  Оларя Д.В. 

У 2019 році  студенти мали можливість  взялии участь у: 

-  тренінгу «Знай свої права та права інших людей», що проводида психолог 

коледжу Колотило Я.В.; 

- вікторині «Закон і ми»; 

- обговоренні  Закону про боулінг; 

- зустрітися з інспектором ювенальної превенції  капітаном поліції Думичем 

І.І. з питань прав неповнолітніх, їх захисту та відповідальності за порушення прав 

інших людей; 

- ознайомитися з правилами  «Як діяти, якщо тебе затримала поліція?». 

З метою запобігання домашнього насилля проведено: 

- анкетування студентів  з питань домашнього насилля; 

- бесіди з батьками на батьківських зборах з метою запобігання та протидії 

домашнього насилля на тему «Насильство в сімї» (лютий, вересень); 

- бесіда з студентами «Домашнє насилля. Чим воно шкодить підліткам та 

самій сім'ї» із обговоренням відеоматеріалів. 

З метою запобігання втягнення студентів у торгівлю людьми із студентами  

проводяться  бесіди, виховні години, диспути з питань протидії торгівлі людьми, 

спрямовані на запобігання потраплянню їх у ситуації, пов'язані з торгівлею людьми 

на теми: «Поїздка за кордон (працевлаштування): за і проти», «Міжнародне 

співробітництво у боротьбі проти торгівлі людьми»;  «Критичне ставлення до 

негативних явищ», «Торгівля людьми як середовище порушення її прав», «Моя 

участь в організації дозвілля, безпечне дозвілля», «Сильні і слабкі сторони 

працевлаштування, навчання, шлюбу, перебування за кордоном», «Як визначати 

життєві цілі. Шляхи досягнення цілі. Я – творець власної долі. Моя життєва 

перспектива», «10 міфів про торгівлю людьми», «Бути собою», «Протидія 

негативним явищам у суспільстві», «Сексуальне рабство», «Як поважати себе», 

«Моя поведінка в конфлікті», «Сексуальне насилля». 

25 працівників коледжу пройшли дводенні тренінги в рамках проєкту 

«Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи 

у сфері протидії торгівлі людьми в Україні» та отримали сертифікати. 

З метою забезпечення захисту прав дітей  адміністрація  коледжу здійснює 

постійний контроль за додержанням прав дітей; проводиться моніторинг з метою 

виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою взяття їх 

на профілактичний огляд. Постійно проводиться просвітницька робота щодо 

негативних наслідків алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, залежності від 

впливу авторитарних релігійних сект, окультизму, що веде до деформації структури 
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особистості із залученням  медичних працівників та студентів НБМУ. В цьому році 

велася активна робота по пропаганді  вакцинації проти кору та дифтерії. 

У рамках реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 

до 2020 року в коледжі проведено: 

-  моніторинг ситуації у сфері профілактики вживання психоактивних речовин  

на основі анкет, підготовлених психологом коледжу; 

- з метою інформування  та  підвищення рівня обізнаності студентів про 

небезпеку, пов'язану із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопаління у 

бібліотеці коледжу зібрано публікації засобів масової інформації по даному 

питанню та методичні матеріали для проведення виховних годин керівниками груп, 

проведено тематичні зустрічі  із лікарем наркологічного диспансеру Лазуком І.І. про 

небезпеки, пов'язані із вживанням психоактивних речовин; організовано 

коментований  перегляд мультфільму «Льодяник»; 

- психологом коледжу створено банк методик та тренінгів з питань первинної 

профілактики вживання наркотиків студентами; 

- проведено заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру, 

зокрема  виховних бесід  «Правильний вибір зроби сам!», «Вмій говорити «ні»», 

«Скажи наркотикам «ні»;  зустрічі із студентами медичного університету на тему 

«Наркотики і наркоманія –підступній ворог людства», для мешканців гуртожитку 

організовано перегляд фільму  «Реквієм за мрією «(Requiem for a Dream), 2000 та 

мультфільм «Війна з Нарко» (War on Drugo) 

- на методичному об'єднанні керівників груп   обговорювалося питання  

запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з 

психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 

речовин; 

-  медичним працівником закладу Бушуляк Л.С. надані рекомендації 

керівникам груп та працівникам гуртожитку з питань домедичної допомоги особам  

з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 

речовин;   

Ведеться активна  співпраця з Службою у справах дітей та міським цертром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадськими організаціями міста, 

волонтерами Міського благодійного фонду «Нова Сім’я», «Дім надії», 

Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, 

міським громадським молодіжним об’єднанням «Спілка Активної Молоді» (САМ),  

ГО “Волонтерський рух Буковини”. 

Становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 

стосунків здійснюється 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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130735.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130735.html
http://www.kinopoisk.ru/film/367/
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досягнення успіху», «Особиста відповідальність — пріоритетна риса громадянина», 

«Без правової культури немає правової держави», «Особисті потреби та вимоги 

суспільства», «Мої честь та гідність та як їх захистити»; «Право кожного на свободу 

виявлення своєї творчої індивідуальності», «Права надаються для виконання 

обов’язків», «Уроки міжнародної толерантності», «Толерантне ставлення до 

студентів-іноземців, представників національних меншин». 

З метою запобігання ксенофобських і расистських проявів серед студентської 

молоді в коледжі проведено години спілкування на теми: «Молодь проти расизму», 

«Патріотизм і націоналізм»,  «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав 

людини», «Буковина - багатонаціональний край»; «Культура міжетнічних 

відносин»; «Толерантність врятує світ»;  ознайомлення студентів з Декларацією 

ЮНЕСКО  про раси та расові забобони та Декларацією ЮНЕСКО принципів 

толерантності. 

Заходи із популяризації здорового способу життя  у коледжі проходили під 

гаслом «Відповідальність починається з мене», це : 

- Всеукраїнський  тиждень громадянського здоров’я; 

Місячник здорового способу життя та командних спортивних ігор. Під час 

проведення місячника відбулися:  

- зустрічі з лікарями (урологами, наркологами, гінекологами, лікарем, що 

відповідає за наш заклад), медпрацівниками, студентами медичного університету; 

- організовано перегляд  художніх та документальних фільмів про шкідливість 

наркотиків, алкоголю та тютюнопаління; 

- тренінги «Життя найвища цінність»; 

«Станція під назвою життя», «Проблема шкідливих звичок та як її долати»;  

-  круглий стіл для студентів «Проблеми наркоманії» за участі                

Лазука І.І. – лікаря наркологічного диспансеру; 

- брейн-рингу «Профілактика ВІЛ/Сніду серед молоді»; 

-  дискусія із студентами « Сьогодні ЗМІ  формують спосіб життя»; 

-  обговорення  матеріалів Всесвітньої організація охорони здоров’я  «Основи 

політики здоров’я для всіх в Європейському регіоні “Здоров’я-21”; 

-  змагання з командних видів спорту (мініфутбол, волейбол), настільного 

тенісу та шахів між студентами та групами коледжу. 

У коледжі працює гурток «Безпека харчування». 

Проведено виховні години «Молодь за здоровий спосіб життя», «Мода на 

здоровий спосіб життя»; «Фінансова незалежність від поганих звичок»; «Чистота – 

запорука здоров’я», «Навколишнє середовище і здоров’я»,  «Здорова дитина – 

здорова нація», «Дія нікотину на організм людини», «Шкідливі звички та їх 

наслідки», «Відповідальність починається з мене», «Шкідливі звички, які крадуть 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiiufOmwaveAhUDlSwKHW-mCDEQFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fukr.media%2Fmedicine%2F252904%2F&usg=AOvVaw1aObcymBrj01udpiOHuSgF
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наше життя»;  «Що таке ВІЛ та можливі його шляхи зараження», «Чума ХХ 

століття», «Люди і ВІЛ», «Життя без наркотиків та СНІДу»; 

- Акції  «Обміняй цигарку на цукерку»(31.05), «7 днів спорту», «Молодь за 

здоровий спосіб життя»,  «Ні наркотикам»; 

- зустрічі із лікарями центру «Дім надії» Г.Ю.Цуркан та О.В. Мандрик про 

шкідливість абортів; 

- круглий стіл «Комп’ютерні технології, їх вплив на здоров’я людини і 

навколишнє середовище»; 

- участь у заходах до Міжнародного дня студентського спорту; 

-  спортакіада коледжу з легкої атлетики приурочена до 28 річниці 

Незалежності України; 

-  свято «День оздоровленя» на території музею народної архітектури та 

побуту; 

-  «Козацькі забави» ; 

- участь у історичній військово-патріотичній грі «Герої козацької слави» 

присвяченій  Дню українського козацтва, Дню захисника України та Дню 

заснування Української повстанської армії; 

- зустрічі з студентами медичного університету «Формування позитивного 

ставлення до ВІЛ-позитивних дітей». 

Студенти коледжу брали участь у волонтерських рухах для здійснення 

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

«Від серця до серця», «Листівка захиснику: повертайся живим», «Дарунки 

Миколая». Студенти коледжу відівдали благодійні та творчі  концерти.   

З метою вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України у коледжі проведено: 

-  Виховні години з студентами різних курсів  на теми: «Взаємодія України з 

НАТО», «Поступи України на шляху до євроатлантичної інтеграції», 

«Впровадження принципів гендерної рівності у складових сектору безпеки і 

оборони відповідно до рекомендацій НАТО», «Роль НАТО у зміцненні міжнародної 

стабільності і безпеки»; «Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції: 

демократичні реформи та практична допомога держав-членів НАТО»; 

- Бесіди про співробітництво України з НАТО,  про невійськові ініціативи 

НАТО у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та 

інформаційної безпеки; 

- Проведено інформаційний день Програми НАТО «Наука заради миру і 

безпеки» в рамках якого відбулися: вікторина «Що я знаю про НАТО»; презентації 

студентів  «НАТО як міжнародна організація безпеки і оборони», «НАТО: історія 

утворення, структура організації», «Стратегічні пріоритети  зовнішньої політики 

України», «НАТО та екологія»;  переглід відеоролику «Міфи про НАТО»; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiiufOmwaveAhUDlSwKHW-mCDEQFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fukr.media%2Fmedicine%2F252904%2F&usg=AOvVaw1aObcymBrj01udpiOHuSgF
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- тематична лекція для студентів  «Основні цілі та функції НАТО»; 

- у бібліотеці коледжу організовано тематичну виставку  «Євроатлантична 

інтеграція України як напрямок сучасної державної політики»; 

- студенти відвідали Будапешт та Відень. 

Проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних 

традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого 

покоління на основі національних традицій здійснювалося через: 

- вивчення народних традицій шляхом відвідування заходів у музеї під 

відкритим небом, виставкових залів та музеїв  з експозиціями, присвяченими 

українським традиціям. До 101 рчниці Буковинського віча студенти побували на 

театралізованому дійстві «Несемо в серці Україну»; 

- проведено виховні години «Державні символи України», «Вишиванка», 

«Особливості українського національного одягу та його використання», 

«Український віночок», «Шлюбні традиції українського народу», «Різдво по 

українськи», «Колядки та щедрівки», «Вертеп», «Водохреща»,  «Масляна», «Вербна 

неділя», «Великдень», «Івана Купала». 

З метою виховання шанобливого ставлення студентів до культурної 

спадщини, традицій і звичаїв українців систематично проводилися культпоходи на 

вистави драматичного театру, зустрічі в літературно-музичних, театральних 

вітальнях, зустрічі з діячами літератури та мистецтва. Відбулася зустріч з 

письменником Буковини, знаним буковинцем, фізиком, істориком науки, 

доктором фізико-математичних наук, професором В. А. Шендеровським. 

Студенти коледжу здійснили культпоходи до музеїв та виставкових залів: 

літературно-меморіальних музеїв О.Кобилянської  та Ю. Федьковича, В. Івасюка, 

Краєзнавчого музею, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 

– об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО, народної архітектури та побуту. 

Проведено Дні відкритих дверей, урочисту посвяту в студенти 

першокурсників; святкування Дня коледжу; залучення студентів до 

профорієнтаційної роботи; години спілкування; проведення бесід, лекцій з 

антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організація вечорів, концертів; 

діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів до участі в 

акціях гуманістичного характеру, при проведені Тижня духовності.  

Формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини 

людини та природи й орієнтує людину на збереження та відновлення природи 

здійснюється через залучення студентів  до проведення місячників благоустрою 

міста, прибирання парку ім. Т.Г. Шевченка та  території  навчального закладу. 

З метою поглиблення та розширення професійних знань та навичок  проведено 

щорічну Міжвузівську науково-практичну конференцію «Інформаційні системи і 

технології 2019». Робота відбувалась у секціях: «Інформаційні системи і технології у 
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фінансово-кредитних установах, маркетингу», «Комп’ютерні науки» та 

«Інформаційні технології у видавництві та поліграфії». 

Семінари-тренінги “Територія молодіжного підприємництва”, що проводився 

Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації спільно з центром громадської 

активності “Синергія” ; 

- відвідали лекторій «Економічний експрес», що відбувся в рамках програми 

інформаційних днів Національного банку України в регіонах ; 

- спецсемінар дослідницького типу на тему «Інструменти і технології веб-

програмування»; 

- веб-квест «Разом до найкращого інтернету». 

Студенти брали у часть у презентаціях проекту «Український букет Народів», 

який відбувся у Чернівцях . 

Систематично відбуваються зустрічі студентів з випускниками коледжу, 

фахівцями  підприємств і установ.  

Студентське самоврядування коледжу у 2019 році  брало активну участь в 

управлінні коледжем,  проведенні організаційних, просвітницьких, спортивних, 

оздоровчих та культурно-масових заходів.  

Серед ініціатив студентського самоврядування були: святкування Дня 

соборності України; Перше студентське весілля ЧІК;  вшанування Дня пам'яті 

Небесної Сотні патріотичним маршем; святкування 8 Березня; турнір по футболу; 

Тиждень здоров'я з пробігом «За здоровий спосіб життя», шахматним турніром, 

акцією  «Заміни цигарку  на цукерку»; святкування студентського хелоуіну з 

проведенням благодійної акції, конкурс «Студент року». З ініціативи студради 

коледжу, на основі зв’язку між ВУЗами, студенти V курсу БДМУ раз на місяць 

проводять години спілкування на теми «Твоє здоров’я», проведенні години 

спілкування до Міжнародного дня епілепсії за участі студентів медичного 

університету, які розвіяли міфи про хворобу  та розповіли як надати допомогу 

хворим у випадку нападу. 

З метою вивчення адаптації студентів, пропозицій, щодо покращення умов 

навчання та проживання в гуртожитку  органи студентського самоврядування  

проводять соціологічні дослідження.  

Студрада коледжу брала участь у залученні студентів до художньої 

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

звітний період в коледжі студентами були проведені акції милосердя «Серце до 

Серця» та «Червоного Хреста», збір коштів для  дитячого будинку, на лікування для 

онкохворих дітей міста. Зібрано кошти в підтримку студентки гр. ВП-21 Фуштей 

Крістіни,  що постраждала від травмування. 

Студенти коледжу брали участь у встановленні  національного рекорду 

«Наймасовіший бій подушками». 

https://chic.cv.ua/veb-kvest-razom-do-najkrashhogo-internetu/


60 

 

 У рамках культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом»  провели 

зустріч студентів коледжу з засновниками організації  «Будуємо Україну разом» та 

провели майстер клас для студентів коледжу «Чим ти можеш допомогти людям». 

 У коледжі створено «Вільний простір» - кімната студради, де студенти 

коледжу можуть вільно спілкуванитя, слухати музику, переглядати фільми, 

обговорювати важливі питання. 

Варто зазначити, що студентська рада  активно співпрацює з керівництвом 

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

 

10. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ 

СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА З 

ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ, ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗМІСТУ, РІВНЯ 

ТА ОБСЯГУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У 2018-2019 навчальному році у закладі освіти проводились акредитаційні 

експертизи. Викладачі коледжу щороку проходять атестацію, після чого 

приймається рішення щодо встановлення або підтвердження кваліфікаційної 

категорії, педагогічного звання. 

У Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний 

коледж» розроблена та впроваджена в навчальний процес Система управління 

якістю освіти (далі Система). 

Система розроблена у відповідності до вимог міжнародного стандарту ДСТУ 

ISO 9001:2009. 

Система управління якості в коледжі заснована на процесному підході та 

розроблена з урахуванням вимог стандартів освіти та з урахуванням вимог 

Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та 

Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності». 

Запровадження системи якості сприяє якісному прийняттю процесного 

підходу в поліпшенні результативності та підвищенні задоволення замовником 

виконання його вимог. 

Результативність Системи коледжу постійно покращується відповідно з 

принципами менеджменту якості, встановленими ДСТУ ISO 9001:2009: 

- орієнтація на споживача продукції; 

- лідерство керівника; 

- залучення працівників; 

- процесний підхід до діяльності; 

- системний підхід до менеджменту; 
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- постійне поліпшення результатів діяльності; 

- прийняття рішень, заснованих на фактах; 

- взаємовигідні відносини з постачальниками. 

Для цього: 

- визначені процеси, необхідні для Системи, які застосовуються в коледжі; 

- визначено послідовність і взаємодію цих процесів; 

- визначено показники, критерії та методи, необхідні для забезпечення 

результативності процесів; 

- визначено ресурси та інформацію для здійснення процесів; 

- здійснюється моніторинг, вимірювання та аналіз цих процесів; 

- застосовуються різні заходи, необхідні для досягнення запланованих 

результатів і постійного поліпшення цих процесів. 

Функції, завдання й взаємодія підрозділів коледжу, відповідальність і 

повноваження їхніх керівників викладені в Положеннях про підрозділи.  

Директор коледжу здійснює загальне керівництво коледжем. 

У безпосередньому підпорядкуванні директора знаходяться всі заступники 

директора, які організовують виконання завдань, що стоять перед коледжем, в тому 

числі і в Системі.  

Підрозділи коледжу очолюють керівники підрозділів, які відповідають за 

реалізацію принципів та функціонування процесів Системи в підрозділах. 

Відповідальність і повноваження керівництва коледжу і підрозділів у сфері якості 

визначені в Положеннях про підрозділи та посадових інструкціях працівників. 

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 

нормативно-правових документів, які регламентують діяльність навчального 

закладу та доводяться через структурні підрозділи до кожного члена колективу. 

У коледжі відпрацьована система планування навчально-виховного процесу. 

Всі структурні підрозділи заздалегідь планують свою роботу. Загальні плани 

коледжу розглядаються на засіданнях педагогічної та методичної радах, 

затверджуються директором. 

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 

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

впровадження новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, створенню 

електронних посібників, питанням успішності студентів, виховної роботи із 

студентами, роботі з батьками. 

Методична робота носить системний, цілеспрямований характер. З метою її 

ефективності, на підставі аналізу роботи за попередній навчальний рік і з 

урахуванням завдань, що стоять перед предметними (цикловими) комісіями, 

викладачі визначають основні напрями роботи, формують проблему, над якою 

працюватимуть протягом поточного навчального року. 
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У навчальному 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. 

Викладачі 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.  

У центрі уваги викладачів – 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 комісій 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 

світогляду, поглибленню знань. 

Для забезпечення якісного написання та оформлення курсових робіт 

(проектів), дипломних робіт (проектів), лабораторних та практичних робіт в коледжі 

розроблені єдині стандарти по напрямках: економічного, технічного та 

комп’ютерного спрямування, що дає можливість студентам вести документацію 

відповідно до вимог ЄСКД. 

Для забезпечення виконання процесу управління та моніторингу навчального 

процесу, розроблені структурно-логічні схеми спеціальностей, які забезпечують 

логічну послідовність виконання навчальних планів та дає можливість проводити 

діагностику якості вищої освіти молодшого спеціаліста. 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. 

Загалом, зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання співвідношення 

навчального часу між циклами підготовки, відповідність державним вимогам, 

потребам ринку праці та особистості, вирішення питань безперервності, наступності 

та ступеневості підготовки спеціалістів. 
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Процес визначення результативності Системи забезпечення якості в коледжі 

детально розглядається при проведенні моніторингу та виміру процесів, процедури 

проведення внутрішнього аудиту, корегуванні та запобіганню, а також процедури 

управління невідповідностями. 

Моніторинг та вимірювання процесів проводяться з метою демонстрації 

здібностей процесів досягати запланованих результатів. Вимірювання процесів 

здійснюється у відповідності з розробленою системою показників і критеріїв оцінки 

діяльності по процесу. Результати оцінюються, порівнюються з встановленими 

значеннями критеріїв результативності і оформляються у вигляді звіту по динаміці 

показників і критеріїв оцінки результативності процесу. На підставі аналізу 

динаміки результативності процесу вживаються заходи по коригуванню процесу, 

при необхідності по поліпшенню. 

Відповідальний за моніторинг і вимірювання процесів директор коледжу. 

Моніторинг і виміри процесів використовуються при керуванні операціями, 

для оцінки процесів (у тому числі в процесі внутрішнього аудиту), для отримання 

даних, які можуть бути використані для поліпшення Системи. 

Методи моніторингу в коледжі застосовуються для рішення наступних 

завдань: 

а) встановлення ступеня задоволення вимог споживача; 

б) удосконалення процесу освітньої діяльності; 

в) удосконалення методів менеджменту; 

г) удосконалення методів керування персоналом. 

За результатами моніторингу визначаються й приймаються попереджуючі й 

коригувальні дії, які розглядаються і затверджуються педагогічною радою. 

У коледжі відповідно до затверджених планів-графіків проводиться 

внутрішній аудит, щоб визначити відповідність Системи: 

а) запланованим заходам; 

б) ефективності впровадження й підтримки; 

в) постійного вдосконалення. 

При проведенні внутрішнього аудиту підрозділу коледжу, оцінюються всі 

елементи Системи освітньої діяльності, їх відповідність вимогам, встановленим в 

нормативній документації коледжу, і інших керуючих органів. Також аудит може 

передбачати перевірку одного елемента Системи в усіх підрозділах, що беруть 

участь у його реалізації. 

Залучення студентів до забезпечення якості в коледжі відбувається згідно з 

Положенням оцінювання знань студентів Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж».  

Для оцінки рівня викладання навчальних дисциплін передбачене анонімне 

анкетування студентів на останній лекції по кожній дисципліні для кожного 
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викладача, при цьому акцент ставиться на необхідності відстеження не тільки рівня 

професійної підготовки викладача, а і його особистих якостей. 

Колектив коледжу бачить свої завдання не тільки в тому, щоб надати молоді 

освіту і професію на високому рівні, але щоб сформувати у неї передумови до 

постійної, неперервної протягом усього життя освіти, отриманню нових 

спеціальностей і кваліфікацій. Молодому поколінню сучасних кваліфікованих 

спеціалістів необхідно надати базисні кваліфікації (освітні компоненти, які не 

можна віднести ні до загальноосвітніх, ні до професійних), тобто «наскрізні» 

уміння: користуватися комп’ютером, інформаційними базами і банками даних, 

уміннями презентувати продукцію, себе як високопрофесійного і 

конкурентноспроможного фахівця, використовувати іноземну мову тощо. 

Оцінка якості освіти, вихованості й розвитку випускників – це підсумок 

результативної тривалої, багаторічної роботи педагогічного колективу з студентами, 

яка дає можливість проаналізувати досягнення й недоліки у навчально-виховній 

роботі, прогнозувати поліпшення якості роботи з студентами – майбутніми 

випускниками.  

 

11. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

У коледжі діє система працевлаштування випускників, роботі якої 

приділяється належна увага.  

Керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. за 

№1726-р "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів", наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2011 р. за №404 

"Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу 

щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників" у коледжі планово 

проводиться така робота:  

- створено сектор із працевлаштування; 

- налагоджена співпраця з міським центром зайнятості з питань тенденцій 

розвитку ринку праці, проведення навчально-консультаційних занять і тренінгів з 

планування професійної кар’єри і технологій пошуку роботи, складання резюме; 

- укладено угоди з підприємствами та організаціями міста і області на 

проведення виробничих практик студентів, якими передбачено можливість 

подальшого працевлаштування випускників коледжу; 

- розміщується інформація про вакансії на підприємствах і організаціях міста 

та області; 

-  планові зустрічі студентів та випускників коледжу з роботодавцями-

керівниками провідних підприємств і установ міста та області, з приватними 

підприємцями – представникам малого та середнього бізнесу. 
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Вирішення проблеми працевлаштування випускників коледжу здійснюється за 

такими напрямками: 

- надання першого робочого місця відповідно до угод з підприємствами та 

організаціями міста і області; 

- надання  рекомендацій щодо вступу в заклад вищої освіти та проведення 

профорієнтаційної роботи. 

За рік до закінчення навчання оформляється контракт на працевлаштування 

між випускником коледжу і державним підприємством, установою, організацією 

(замовником) та закладом освіти. 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. 

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 2019 навчальному році із 177 молодших спеціалістів, випускників денної 

форми навчання, розподілено за фахом 132.   

Колектив коледжу, адміністрація підтримують зв'язки з випускниками 

різними формами спілкування (конференції - зустрічі, надання методичної допомоги 

по місцю праці, листування).  

У 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 і є своєрідною 

рекламою, що сприяє працевлаштуванню випускників. 
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Таблиця 11.1. 

Перелік договорів, укладених між коледжем та підприємствами, 

установами й організаціями щодо підготовки  кваліфікованих фахівців. 

 

№з/п 

Назва підприємства, установи та 

організації, з якими укладено 

договори 

Дата укладення 

договору 

Термін дії 

договору 

1 ТА «Прага тур» 24.02.2018 р. 2021 р. 

2 ПП Каленчук В.В. 22.02.2018 р. 2021 р. 

3 ПП Alex 17.02.2018 р. 2021 р. 

4 ПП Аеролюкс тревел 28.02.2018 р. 2021 р. 

5 База відпочинку «Берег любові» 22.02.2018 р. 2021 р. 

6 МПП «Еліт транс тур» 22.02.2018 р. 2021 р. 

7 МПП «САБО» 17.02.2018 р. 2021 р. 

8 ПП «Море турів» 17.02.2018 р. 2021 р. 

9 ТП «Екотур» 24.02.2018 р. 2021 р. 

10 ТА «Десадмі» 23.02.2018 р. 2021 р. 

11 МПП «Європа Плюс» 01.03.2018 р. 2021 р. 

12 ТОВ «Рома» 17.05.2018 р. 2021 р. 

13 БТУ «Будмаркет» 17.05.2018 р. 2021 р. 

14 ОщадБанк 17.05.2018 р. 2021 р. 

15 ФОБ «Тумак Т.М.» 17.05.2018 р. 2021 р. 

16 ПП «Осадчук В.І.» 17.05.2018 р. 2021 р. 

17 ТОВ «Тетріс ЛТД» 26.05.2018 р. 2021 р. 

18 ТОВ «Транс Авто» 26.05.2018 р. 2021 р. 

19 ТОВ «ВКП-Інма» 26.05.2018 р. 2021 р. 

20 ФОБ Андрусяк 26.05.2018 р. 2021 р. 

21 Вектор 08 26.05.2018 р. 2021 р. 

22 ТОВ «Алло» 26.05.2018 р. 2021 р. 

23 ПП «Зоря» 26.05.2018 р. 2021 р. 

24 ПП «Фаворит» 26.05.2018 р. 2021 р. 

25 ПП «Яллас» 26.05.2018 р. 2021 р. 

26 Юридична консалтингова група Jus 26.05.2018 р. 2021 р. 

27 Укрпошта 01.06.2018 р. 2021 р. 

28 ТОВ «Неомік» 01.06.2018 р. 2021 р. 

29 Цифра-сіті 01.06.2019 р. 2021 р. 

30 ТОВ «Фірбест» 05.02.2019 р. 2022 р. 

31 ПП Славатур 05.02.2019 р. 2022 р. 
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32 ПП «Мірс-трейдинг» 05.02.2019 р. 2022 р. 

33 Заліщицьке туристичне бюро 05.02.2019 р. 2022 р. 

34 МП «Селект» 05.02.2019 р. 2022 р. 

35 ПП «Фреш-тур» 05.02.2019 р. 2022 р. 

36 СОК «Новобросківецький» 11.02.2019 р. 2022 р. 

37 МП СП «Агротехнік» 05.03.2019 р. 2022 р. 

38 ТОВ «Ново Буд» 03.02.2019 р. 2022 р. 

39 ПП Циба І.О. 27.02.2018 р. 2021 р. 

40 ПП «Квітуча садиба» 24.02.2018 р. 2021 р. 

41 ПП «Завитик-Радамська Н.Т.» 27.02.2018 р. 2021 р. 

42 ТОВ «Ант ЛТД» 24.02.2018 р. 2021 р. 

43 ПрАТ «Агроспецмонтаж» 22.06.2018 р. 2021 р. 

44 ПАП «Волі Дар» 15.06.2018 р. 2021 р. 

45 ТОВ «Світенька» 21.06.2018 р. 2021 р. 

46 ТОВ «Імпекс-сервіс» 07.04.2018 р. 2021 р. 

47 Буковина Фольальберг 02.06.2018 р. 2021 р. 

48 СФГ «Ковбеші» 03.07.2018 р. 2021 р. 

49 ВКФ «Писанка» 26.06.2018 р. 2021 р. 

50 Рембудсервіс Кераміка 05.06.2018 р. 2021 р. 

51 ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 28.04.2018 р. 2021 р. 

 

12. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ З ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

У коледжі успішно діє ступенева підготовка фахівців для всіх спеціальностей 

з максимальною уніфікацією гуманітарної, фундаментальної, інженерної та 

економічної підготовки, що відповідає вимогам закладам вищої освіти. 

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 наказ 

№ 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».   

Європейські держави, і Україна в тому числі, прагнуть виробити єдину 

політику, яка б відповідала сучасним викликам, пов’язаним із адаптацією до 

структурних змін у глобальній економіці, сприяла підвищенню рівня зайнятості, 

забезпечувала якісну професійну підготовку кадрів для стимулювання економічного 

зростання. Розвиток професійної освіти і підготовки було названо одним із 

пріоритетних завдань освітньої політики Європейського Союзу. 

Міжнародне співробітництво є невід’ємним аспектом діяльності ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» та важливим інструментом у забезпеченні 

якості освіти та її відповідності світовим стандартам. Міжнародна діяльність 

спрямована на підвищення іміджу коледжу за кордоном і його подальшу інтеграцію 

у світовий освітній простір.  

Результатом наполегливої праці нашого колективу стає розвиток 

стратегічного партнерства, мережевої взаємодії із закордонними вищими 

навчальними закладами та активізація академічної мобільності студентів і 

професорсько-викладацького складу. 

За сприяння Генерального консульства України в м. Сучава в грудні  2003 

року було підписано угоду між Чернівецьким індустріальним коледжем та 

Ботошанським економічним коледжем, яка передбачає обмін досвідом з організації 

навчально-методичної та виховної роботи, проведення спільних конкурсів та 

олімпіад із залученням студентів, обмін викладачами та студентами. 

Угоду підписали директори Ботошанського економічного коледжу 

професор   Іоан Гуцану та Чернівецького промислово-економічного технікуму 

Володимир Харина. Підписання угоди відбулося у присутності Генерального 

консула Румунії в Україні Ромео Сандулеску. 

13 грудня 2013 року відбулось підписання угоди про співробітництво між 

Чернівецьким індустріальним коледжем та Ботошанським економічним коледжем 

“Октав Оніческу” м. Ботошань (Румунія). 7 грудня 2018 року угода була 

пролонгована. Предметом угоди є організація партнерства та співпраця Сторін. 

Метою нової угоди є продовження міжвузівського співробітництва, яке передбачає 

обмін досвідом з організації навчальної та наукової роботи, сприяння у підготовці 

кадрів, обмін студентами, викладачами. 

Ботошанський економічний коледж (Румунія) був заснований в 1889 р. як 

комерційна школа.  З 1966 р.  школа функціонувала як економічний ліцей, а з 1990 

р. –  як навчальний центр економіки „Октав Оніческу”.  2004 року його 

перейменовано в Ботошанський економічний коледж. Сьогодні коледж готує 

спеціалістів з напрямів: 

– економіст; 
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- технічний спеціаліст у сферах економіки, туризму, управління, харчування; 

–  комерційний працівник. 

Навчальні заклади вважають, що реалізація цієї угоди буде їх посильним 

вкладом у подальший розвиток відносин між народами України і Румунії, 

Чернівецького і Ботошанського регіонів. 

В останні роки партнерські відносини набули якісно нового рівня. 

Проводяться Міжнародні студентські наукові та пізнавальні конференції, брейн-

ринги  та круглі столи із загальноосвітніх та фахових дисциплін: «Інформаційні 

системи та технології» 2017 р.; «Моя майбутня професія – програміст» 2017 р.; 

«Туризм. Екологія» 2017 р.; «Туризм 2017: туристичні атракції Європи»; 

«Особливості реального туризму» 2018 р.; «Із думкою про долю поколінь» 2018 р.; 

«Екологічні проблеми України» 2018 р.; «Усвідомлений вибір професії – запорука 

життєвого успіху» 2019 р.; «Використання інформаційних технологій в поліграфії» 

2019 р. 

У 2018 році викладачі та студенти ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 

коледж» відвідали Ботошани (Румунія) з метою відзначення Дня весни (мерцішор). 

У 2019 році ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» і   Ботошанський 

економічний коледж “Октав Оніческу” продовжили реалізацію спільних проєктів і 

досліджень у системі вищої освіти. 11 жовтня 2019 року делегація Ботошанського 

економічного коледжу взяла участь у конференції «Усвідомлений вибір професії – 

запорука життєвого успіху». Дана зустріч забезпечила обмін професійними 

знаннями між викладачами та студентами.  

Майбутня діяльність закладу освіти й надалі буде успішно спрямовуватись на 

розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв'язків та авторитету коледжу.  

 

13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі 

кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які 

розробляються бухгалтерською службою коледжу та затверджуються 

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Фінансування коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок коштів 

обласного 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 2019 рік становило 16212,1 тис. грн. 
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Таблиця 13.1 

Рік 
Загальний 

фонд, тис. грн. 

Спеціальний фонд 
Всього, 

тис. грн. 
спецкошти, 

тис. грн. 

благодійні 

внески, тис. грн. 

2019 13526,9 2289,8 395,4 16212,1 

 

Фінансово-економічне становище закладу освіти можна вважати задовільно 

стійким. 

Умови колективного договору дотримуються, Статут закладу освіти 

виконується. 

У коледжі всі підрозділи працюють з дотриманням законодавства, вживаються 

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. 

 

14. 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 тощо. 

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. 
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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, 

представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової 

організації 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 екзаменів 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. 
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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. 

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. 
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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 

закладу освіти. 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. 

Таблиця 14.1 

Дані про отримання стипендії студентами 

 

У коледжі діє ряд соціальних програм, спрямованих на матеріальну підтримку 

та заохочення студентів і 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 14160 грн., а також компенсуються фінансові витрати на придбання та 

поповнення предметів гардероба та текстильної білизни.  

 

 

 

 2019 рік 

ІІ сем. 

2018/2019 н.р. 

І сем. 

2019/2020 н.р. 

Число студентів, що отримали академічну 

стипендію 
144 141 

з них: підвищену 4 - 

Академічна стипендія Чернівецької 

обласної державної адміністрації 
1 1 

Число студентів, що отримали соціальну 

стипендію 
40 43 
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Таблиця 14.2 

Інформація щодо соціальної підтримки працівників, викладачів та 

студентів профспілковою організацією 

 2019 рік 

Надання матеріальної допомоги викладачам та 

працівникам, 

- в грн. 

- кількість осіб 

 

 

37200 

51 

Надання коштів на культурно-масові заходи 32800 

 

Таблиця 14.3 

Дані контингенту, що потребують соціального захисту 

Категорія 2019 рік 

ІІ сем. 

2018/2019 н.р. 

І сем. 

2019/2020 н.р. 

Всього 40 45 

Сиріт 11 11 

Інваліди 7 7 

3 малозабезпечених 8 8 

особи, батьки яких визнані 

учасниками бойових дій в зоні АТО 
14 17 

 

У коледжі проводиться профілактична робота щодо попередження 

захворювання та лікування студентів та працівників закладу освіти згідно графіку 

профілактично оглядової та студентської поліклінік. 

Всі студенти коледжу, що потребують гуртожитку, забезпечені місцем 

проживання. У гуртожитку проживає 191 особа. Сімейних пар в коледжі не має.  

 

15. 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 
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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 роботами, які пов’язані з забрудненням, і де можливий вплив шкідливих 

речовин забезпечено засобами індивідуального захисту, змиваючими та 

знешкоджуючими речовинами; 

- по проведенню щорічних обов’язкових медичних оглядів працівників; 

- з метою покращення умов праці викладачів і вдосконалення методів 

навчання частково аудиторії обладнані меблями та технічними засобами навчання 

на загальну суму 242 тис. грн.; 

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

- проведено перевірку знань колективу коледжу з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки (06.12.2019 р. – 09.12.2019 р.),  

видано посвідчення; 

- проведено монтаж протипожежної сигналізації у навчальному корпусі № 1 

по вул. Садова, 8 на загальну суму 130 тис. грн.; 

- представниками ДСНС в Чернівецькій області проведено навчання з 

пожежної безпеки для учасників освітнього процесу (17.12.2019 р.); 

- навчальні корпуси та гуртожиток були забезпечені медикаментами на суму 

2 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 

охорони праці. 

Службою охорони праці коледжу проведено більше 350 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. 



76 

 

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 12,9 тис. грн. 

Територія закладу освіти 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 24 жовтня 2019 року. 

 

16. 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 

09.06.2004 р.) 

 

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні, участь у 

наукових семінарах, конференціях 

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 2010 р.) 

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

середовищі. 
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3. VII Міжнародна наукова конференцію «Сучасні проблеми математичного 

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

2016 р.) 

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 2016  р.) 

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

5. Міжрегіональна нарада-тренінг викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації «Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових 

предметних компетентностей у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації як 

чинники удосконалення підготовки сучасних фахівців» (м. Харків, 2017 р.). 

6. Міжрегіональна нарад голів обласних методичних об’єднань викладачів 

української філології закладів освіти, що забезпечують підготовку молодшого 

спеціаліста, та науково-практичні конференції «Сучасні аспекти компетентнісного 

підходу у викладанні дисциплін української філології та їх реалізація в умовах 

формування освіти» (м. Коломия, 7-9 лютого 2018 р.) 

  8. Всеукраїнська нарада «Виклики часу: модернізація змістового, 

технологічного, ціннісного компонентів під час викладання дисциплін у коледж» (м. 

Хмельницький, 16 жовтня 2018 р.) 

7. Науково-практична конференція викладачів закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста «Сучасні тенденції та аспекти в 

роботі викладача закладу вищої освіти, що здійснює підготовку молодшого 

спеціаліста» ( м. Кривий Ріг, 28 березня 2018 р.) 

9. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (м. Дніпро, 21 

березня 2019 р.) 

10. Міжнародний симпозіум «Economic and commercial educational system» (м. 

Ботошани, Румунія, 17 жовтня 2019 р.) 

11. Конференція «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки 

кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності» (м. Чернівці,                         

04.12.2019 р.) 

 

17. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні у ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» уся робота педагогічного колективу 

спрямовується на досягнення високої якості освіти. 

Пріоритетним у діяльності коледжу на перспективу є: 
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1. У зв’язку з прийняттям Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

внести зміни до установчих документів, що регламентують діяльність закладу 

освіти. 

2. Вдосконалення організаційної структури коледжу та оптимізація штатного 

розпису. 

3. Пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної роботи 

серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. 

4. Розвиток ступеневої освіти шляхом продовження співпраці з закладами 

вищої освіти. 

5. Продовження та розширення рамок співпраці з міжнародними партнерами в 

сфері освіти. 

6. Впровадження нових технологій навчання та практичної підготовки 

молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з 

підприємствами – замовниками кадрів. 

7. Продовження інформатизації освітнього процесу, використання новітніх 

технологій у процесі вивчення дисциплін навчального плану та управлінській 

діяльності. 

8. Забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, 

широкого залучення його до вирішення питань організації  освітнього процесу, 

питань стипендіального забезпечення, розвитку громадянської активності, 

організації здорового способу життя та посилення виховної роботи з національно-

патріотичного виховання. 

9. Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної 

організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці співробітників, 

забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 

безпеки праці, соціального страхування. 

10. Реорганізація системи адміністративного контролю згідно вимог нової 

української школи. Новацій в організації внутрішнього контролю не багато, але 

філософія, що у ньому закладається, ґрунтується на партнерстві, спільності цілей, 

рівноправності поглядів. У найкоротший термін ми спробуємо адаптувати існуючу 

систему до основних правил, а саме:  

 Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

 Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації; 

 Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору; 

 Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для студентів системи оцінювання 

їх навчальних досягнень; 
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 Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного студента; 

 Спрямованість системи оцінювання на формування у студентів 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання; 

 Ефективність планування викладачами своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу студентів з метою 

формування ключових компетентностей; 

 Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

викладачів; 

 Налагодження співпраці зі студентами, працівниками коледжу, 

роботодавцями; 

 Організація педагогічної діяльності та навчання студентів на засадах 

академічної доброчесності; 

 Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності коледжу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань; 

 Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

 Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку викладачів; 

 Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу, взаємодії коледжу з місцевою громадою. 

 

 

Директор коледжу       В.Я. Чернівчан 

 


