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1. Загальна характеристика діяльності навчального закладу 

 

Керівництво навчальним закладом здійснювалось у відповідності до умов 

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

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

діяльність», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціального становлення 

та розвитку молоді в Україні», Національною доктриною розвитку освіти 

України в XXI столітті та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою 

України, та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки 

України, Державних стандартів вищої освіти, Статуту Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» та розпорядчих 

документів Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації та Ради директорів ВНЗ I-II рівня акредитації Чернівецької 

області. 

Основним напрямом діяльності коледжу в межах загального та 

спеціального фонду державного бюджету є підготовка фахівців для різних 

галузей економіки, а також на замовлення інших юридичних і фізичних осіб. 

Здобуття вищої освіти здійснюється Коледжем на принципах незалежності 

від впливу політичних партій і релігійних організацій. 

Основною метою діяльності Коледжу є підготовка фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової та повної 

загальної середньої освіти, створення навчально-методичних, виховних, 

організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами вищої 

освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих 

фахівцях. 

Основними завданнями Коледжу є: 

1) здійснення освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, 

культурну, методичну діяльність; 

2) забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод 

щодо підготовки фахівців з вищою освітою; 

3) забезпечення набуття студентами знань в галузях управління та 

адміністрування, інформаційних технологій, електричної інженерії, 

автоматизації та приладобудування, виробництва та технології, сфери 

обслуговування, підготовка їх до професійної діяльності; 

4) створення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і 

суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання 

морально, психічно та фізично здорового покоління громадян; формування 

громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до 

трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави 

і людства; 
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5) довузівська підготовка абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади; 

6) співпраця зі спеціалізованими школами, гімназіями, ліцеями; 

7) успадкування та розвиток національних традицій українського народу, 

створення у своїй діяльності умов для цього; 

8) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;  

9) інформування вступників і студентів про ситуацію, що склалася на 

ринку праці; 

10) створення належних умов для охорони здоров'я; просвітницька 

діяльність; 

11) виконання інших завдань відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». 

Діяльність Коледжу проводиться згідно таких принципів: 

1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності, до сфери 

управління якого належить Коледж, органів управління Коледжу та його 

структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та першочергових засад; 

4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій.  

Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до 

законодавства і передбачає право: 

1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованих 

спеціальностей; 

2) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 

процесу; 

3) приймати на роботу педагогічних та інших працівників; 

4) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

5) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та 

інноваційної діяльності; 

6) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін; 

7) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 

завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; 

8) утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з 

органами місцевого самоврядування; 

9) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 

підрозділи; 
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10) проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 

особами; 

11) брати участь у роботі міжнародних організацій; 

12) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

13) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

14) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-

правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 

проектами; 

15) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 

16) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

17) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 

18) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

Освітня діяльність коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту»,  Положення про 

організацію освітнього процесу у Державному вищому навчальному закладі 

«Чернівецький індустріальний коледж». 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 

коледж» у листопаді 2014 року отримав ліцензію Міністерства освіти і науки 

України (серія АЕ № 527616) про надання освітніх послуг на підготовку 

молодших спеціалістів за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво», 

спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050701 «Маркетингова 

діяльність», за напрямом 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» 

спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», спеціальність 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»; за напрямом 

0502 «Автоматика та управління» спеціальність 5.05020201 «Монтаж, 

обслуговування засобі та систем автоматизації технологічного виробництва»; за 

напрямом 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальність 5.05150103 

«Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»; за 

напрямом 0507 «Електротехніка та електромеханіка» спеціальність 5.05070104 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних 

споруд»; за напрямом 1401 «Сфера обслуговування» спеціальність 5.14010301 

«Туристичне обслуговування». Термін дії ліцензії до 01.07.2019 р. 11 грудня 

2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня                 

2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань  і спеціальностей, за 
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якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти» Міністерством освіти 

і науки України затверджено Акт узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж».    

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001р. 

№978 „Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах” і від 31 жовтня 2011р. №1124 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 і від 08 серпня 2007 р. 

№1019»: з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальностей 5.03050701 „Маркетингова діяльність”,  

5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд”, 5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів та систем 

автоматизації технологічного виробництва” у Державному вищому 

навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» наказами №903л                                    

від 01.04.2014 р., №837л від 31.03.2014 р.,   №838л від 31.03.2014 р. створені 

експертні комісії Міністерства освіти і науки України у складі:  

голова експертної комісії  Дайновський Юрій Анатолійович, завідувач 

кафедри маркетингу Львівської комерційної академії, доктор економічних наук,  

професор; член експертної комісії  Бурлюк Марина Миколаївна, голова 

циклової комісії фахових економічних дисциплін Державного вищого 

навчального закладу «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»;  

голова експертної комісії  Лупенко Анатолій Миколайович, завідувач 

кафедри електротехніки Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, доцент; член 

експертної комісії  Мирошниченко Юрій Вікторович, голова циклової комісії 

електротехнічних дисциплін Державного вищого навчального закладу 

«Гірничо-електромеханічний технікум» Криворізького національного 

університету;  

голова експертної комісії  Довгалець Сергій Михайлович, доцент кафедри 

автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького 

національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент, член 

експертної комісії  Пятничанський Роман Степанович, голова циклової комісії 

монтажу, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва Коломийського політехнічного коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка». 

Експертні комісії у період з 08 по 10 квітня 2014 року розглянули подані 

матеріали та провели перевірку на місці діяльності Державного вищого 
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навчального закладу „Чернівецький індустріальний коледж” щодо підготовки 

молодших спеціалістів спеціальностей 5.05020201 „Монтаж, обслуговування 

засобів та систем автоматизації технологічного виробництва”, 5.05070104 

„Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”, 

5.03050701 „Маркетингова діяльність”. Рішенням Акредитаційної комісії від 

03.06.2014 року Протокол № 109 було визнано акредитованими спеціальності 

5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів та систем автоматизації 

технологічного виробництва”, 5.05070104 „Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд”, 5.03050701 

„Маркетингова діяльність” (сертифікати НДІ №2570076 від 08 липня 2014 року, 

термін дії сертифіката до 01.07.2019 року; НДІ №2570075 від 08 липня 2014 

року, термін дії сертифіката до 01.07.2019 року; НДІ №2571489 від 11 серпня 

2014 року, термін дії сертифіката до 01.07.2019 року). 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року № 2866л 

та рішенням Акредитаційної комісії від 22.09.2014 року Протокол №112 було 

ліцензовано підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України. 

У грудні 2014 р. коледж успішно пройшов атестацію навчального закладу 

в цілому для надання освітньої послуги, пов’язаної із одержанням повної 

загальної середньої освіти, і отримав ліцензію Чернівецької обласної державної 

адміністрації Департаменту освіти і науки (серія АА № 247860 від 29.12.2014 

р.) Термін дії ліцензії до 29.12.2019 р. 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001р. 

№978 „Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах”, від 31 жовтня 2011р. №1124 „Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. №978 і від 08 серпня 2007 р. 

№1019” і від 27 травня 2014 р. № 507  „ Про внесення змін до Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах” з метою проведення акредитаційної 

експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301 

„Розробка програмного забезпечення” у Державному вищому навчальному 

закладі „Чернівецький індустріальний коледж” наказом від 15.01.2016 р.  №51л 

створена експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:  

голова експертної комісії Харченко Олександр Григорович, професор кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного 

університету, кандидат технічних наук; член експертної комісії Соломко 

Людмила Андріївна, голова циклової комісії програмного забезпечення 

Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету 

„Львівська політехніка”. 
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Експертна комісія у період з 17 по 19 лютого 2016 року розглянула подані 

матеріали та провела перевірку на місці діяльності Державного вищого 

навчального закладу „Чернівецький індустріальний коледж” щодо підготовки 

молодших спеціалістів спеціальності 5.05010301 „Розробка програмного 

забезпечення”. Рішенням Акредитаційної комісії від 01.03.2016 року Протокол 

№ 120 було визнано акредитованою спеціальність 5.05010301 „Розробка 

програмного забезпечення”(сертифікат НДІ №2578474 від 15 березня 2016 

року, термін дії сертифіката до 01.07.2026 року). 

Діяльність Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж», всіх його структурних підрозділів представлена 

цілісною системою спланованої роботи, що викладена у документі «План 

роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж» (далі «План роботи ЧІК»), який був укладений з урахуванням поданих 

пропозицій циклових комісій та керівників структурних підрозділів. 

План роботи ЧІК виконувався відповідно визначених напрямків роботи: 

 Проведення педагогічних рад, на яких розглядались актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів за всіма спеціальностями та базових загальноосвітніх 

дисциплін: 

- заслухано аналіз роботи педколективу за звітний період; 

- представлено головні завдання роботи коледжу;  

- розглянуто нові вимоги щодо загальноосвітньої та профільної підготовки 

студентів відповідно до імплементації Закону України «Про вищу освіту»; 

- впроваджується формування компетенцій студентської молоді у 

підготовці до обраної професії відповідно до сучасних вимог;  

- роль інформаційних технологій у сучасній підготовці молодших 

спеціалістів та створення дипломних проектів, наскрізне проектування; 

- роль електронної бібліотеки як центру навчального, культурного й 

духовного виховання студентів коледжу. Особливості створення та 

необхідність поповнення електронної бази посібників з метою методичного 

забезпечення дистанційного навчання; 

- стан фізично-оздоровчої роботи зі студентською молоддю коледжу;  

- стан науково-практичної та творчо-пошукової діяльності студентів 

коледжу. Мотиваційні фактори впливу на підвищення активності до науково-

практичної та творчо-пошукової діяльності студентів; 

- моніторинг навчального процесу як шлях підвищення якості навчання; 

- результати самооцінювання навчального закладу; 

- моніторинг системи виховної роботи в коледжі. 
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 Засідання методичних рад, на яких розглядались актуальні питання 

змісту та методики щодо підготовки молодших спеціалістів за визначеними 

напрямками: 

- роль методичної роботи щодо підвищення рівня професійної підготовки 

викладача; 

- особливості методичної роботи циклової комісії у підготовці 

студентської молоді до обраної професії; 

- формування професійних компетенцій молодшого спеціаліста; 

- активізація роботи щодо розвитку технічної творчості студента під 

керівництвом викладача; 

- ефективні технології креативної освіти – основа творчої самореалізації 

викладача і студента; 

- сучасні форми і методи навчання під час викладання іноземної мови; 

- ефективність та методика проведення бінарних занять з використанням 

інноваційних технологій; 

- роль циклової комісії у підвищенні успішності та покращенні якості 

підготовки майбутніх фахівців; 

- видавнича діяльність у методичній роботі; 

- методика використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні фахових дисциплін. 

Надано методичні, психолого-педагогічні рекомендації з питань освітньої 

діяльності, практичної підготовки, здійснювався обмін педагогічним досвідом 

викладачів коледжу, проводились презентації кращих методичних розробок, 

обговорювалась результативність впровадження інновацій, мультимедійного 

супроводження викладання дисциплін та інші актуальні питання. 

 Адміністративна рада оперативно вирішує поточні питання 

навчальної, науково-дослідної, фінансово-господарської та іншої діяльності 

коледжу, що потребують колегіального обговорення. До її складу входять 

директор, заступники та інші посадові особи коледжу. 

На засідання адміністративної ради запрошувалися керівники структурних 

підрозділів та інші працівники коледжу, представники органів студентського 

самоврядування. 

Протягом звітного періоду прийнято та оновлено ряд важливих 

документів, які регламентують і регулюють діяльність коледжу: 

 Статут коледжу. 

 Концепція освітньої діяльності. 

 Колективний договір. 

 Стратегічна програма розвитку на період до 2021 року. 

 Правила внутрішнього розпорядку для студентів коледжу, педагогічних 

працівників та інших працівників. 
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 Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти). 

 Положення про наглядову раду. 

 Положення про студентське самоврядування. 

 Положення про процедуру та підстави виготовлення форми документа 

про вищу освіту-диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього. 

 Положення про організацію освітнього процесу. 

 Положення про Державну атестацію студентів. 

 Положення про практичну підготовку студентів. 

 Положення про службу охорони праці. 

 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів.  

 Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту. 

 Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів. 

 Положення про підготовчі курси. 

 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні» студентів.      

 Положення про порядок призначення стипендій, премій (заохочення) та 

надання матеріальної допомоги студентам. 

 Положення про порядок конкурсного відбору педагогічних працівників. 

 Положення про кадрову комісію з розгляду питань щодо трудових 

відносин із науково-педагогічними працівниками. 

 Положення про екзаменаційну комісію. 

 Положення про Державну підсумкову атестацію студентів, які 

навчаються на основі базової загальної середньої освіти з предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

 Положення про педагогічну раду. 

 Положення про методичну раду. 

 Положення про адміністративну раду. 

 Положення про школу молодого викладача. 

 Положення про бухгалтерську службу. 

 Положення про студентський гуртожиток. 

 Положення про навчально-методичний кабінет. 

 Положення про проведення атестації студентів та семестрового 

контролю. 

 Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності 

педагогічних працівників. 

 Положення про відділення коледжу. 

 Положення про предметну (циклову) комісію. 
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 Положення про бібліотеку коледжу. 

 Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення. 

 Положення про атестацію педагогічних працівників. 

 Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників.       

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж». 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж». 

 Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький індустріальний коледж».     

 Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 

обрання директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж». 

 

2. Формування контингенту 

 

Навчальний процес на початок 2016-2017 н. р. охоплював 731 студента, з 

них: 686 осіб за денною формою навчання, 45 осіб за заочною формою 

навчання. Навчальний процес на початок 2015-2016 н. р. охоплював 738 

студентів, з них: 703 особи за денною формою навчання, 35 осіб за заочною 

формою навчання. Навчальний процес на початок 2014-2015 н. р. охоплював 

784 студента, з них: 730 осіб за денною формою навчання, 54 осіб за заочною 

формою навчання. 

Таблиця 1 

Дані про контингент студентів за період 2014-2016 років 

На 1.10 кожного року 2014 2015 2016 

Загальна кількість студентів 784 738 731 

В тому числі: 
державне замовлення 621 608 596 

контракт 163 130 135 

Денна форма навчання 730 703 686 

В тому числі: 
державне замовлення 621 608 596 

контракт 109 95 90 
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У 2014-2015 навчальному році коледж випустив 220 фахівців, з них 

диплом з відзнакою одержали 14 випускників. У 2015-2016 навчальному році 

коледж випустив 215 фахівців, з них диплом з відзнакою одержали 12 

випускників.  

 

 

 

Таблиця 2 

Дані про випуск студентів за період 2014-2016 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом навчального року проведено значну за обсягом  

профорієнтаційну роботу на всіх циклових комісіях. Відбулися виїзні зустрічі 

викладачів коледжу з педагогічними колективами шкіл, професійних ліцеїв, 

учнями та їхніми батьками. 

І як результат, залучено значну кількість учнів із міської та сільської 

місцевості до навчання в коледжі. 

Проведено  Дні відкритих дверей для учнів загальноосвітніх шкіл та їхніх 

батьків. В межах програми «Днів відкритих дверей» продемонстровано 

матеріально-технічну, навчальну, спортивну базу коледжу, проведено екскурсії 

по всіх кабінетах і лабораторіях, продемонстровано можливості підготовки 

студентів на кожній спеціальності, творчі роботи, діючі моделі, стенди, 

технічну творчість. Учні із зацікавленням знайомились із представленими 

Заочна форма навчання 54 35 45 

В тому числі: 
державне замовлення - - - 

контракт 54 35 45 

 2014/2015 2015/2016 

Загальний випуск студентів 220 215 

В тому числі: 

державне замовлення 165 167 

контракт 55 48 

диплом з відзнакою 14 12 

Денна форма навчання 192 195 

В тому числі: 
державне замовлення 165 167 

контракт 27 28 

Заочна форма навчання 28 20 

В тому числі: 
державне замовлення - - 

контракт 28 20 
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експонатами, поданою інформацією щодо кожної з восьми спеціальностей 

коледжу, спілкувались зі студентами і викладачами кожного відділення. 

Були замовлені 5000 примірників флаєрів інформаційно-

профорієнтаційного змісту, які розповсюджувалися при міському та обласному 

Центрах зайнятості, а також серед відвідувачів коледжу та студентів, які 

виявили бажання донести інформацію про коледж до своїх друзів чи родичів 

або односельців. 

На сайті коледжу періодично оновлюється інформація про навчання та 

вступ до Чернівецького індустріального коледжу. 

Організовані і проведені підготовчі курси. На підставі ліцензії 

Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527616 від 14.11.2014 року) в 

коледжі діють курси підготовки до вступу у ВНЗ України. 

Підготовчими курсами було охоплено 253 осіб шкільної молоді. На базі 9 

класів утворено два напрями підготовчих курсів: 6-ти місячні – 135 осіб;                          

4-місячні - 118 осіб, якими сформовано 9 навчальних груп. Заняття з підготовки 

здійснювали 10 досвідчених викладачів за програмою української мови та 

математики.  

Таблиця 3 

Показники формування контингенту студентів 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2014 2015 2016 

1. 
Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 

- денна форма навчання 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

2. 

Прийнято на навчання, всього (осіб)  

• денна форма 

в т.ч. за держзамовленням:  

• нагороджених медалями,  

• таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію  

• зарахованих на пільгових умовах  

224 

213 

176 

1 

70 

 

4 

185 

179 

153 

- 

89 

 

4 

216 

189 

171 

- 

90 

 

3 

Робота приймальної комісії Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» проводилась згідно документації, що 

регламентує умови прийому, зокрема, основні закони, прийняті Верховною 

Радою України, Постанови Кабінету Міністрів, Положення про приймальну 

комісію вищого навчального закладу України, Умови прийому до вищого 

навчального закладу, накази та інструктивні листи Міністерства освіти і науки 

України, розпорядження Чернівецької обласної адміністрації.  

Приймальною комісією розроблені і затверджені  Правила прийому до 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж» в 2014, 2015, 2016 роках, затверджені Педагогічною радою 
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Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж», Положення про приймальну комісію, Положення про апеляційну 

комісію, Положення про порядок проведення вступних випробувань до ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» підібрано склад технічних працівників 

приймальної комісії, постійно оновлюються інформаційні стенди, підготовлено 

відповідні приміщення для роботи приймальної комісії та проведення вступних 

екзаменів, підготовлено зразки заяв для вступників, розроблено та затверджено 

розклад вступних екзаменів, поновлено та виготовлено всі необхідні бланки 

відповідної документації. 

Всі засідання приймальної  комісії оформлені відповідними протоколами. 

Прийом вступників проводився на 8 спеціальностей денної форми 

навчання, та на 4 спеціальності заочної форми навчання.  

План державного замовлення на денну форму навчання згідно наказів 

МОНУ  «Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення 

на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних  закладах, 

підпорядкованих МОН» становив:  

Таблиця 4 

Обсяги прийому за державним замовленням 

Обсяги прийому за державним 

замовленням 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Всього 176 153 171 

на основі базової загальної середньої освіти 141 135 151 

на основі повної загальної середньої освіти 35 18 12 

на основі ОКР «Кваліфікований робітник» - - 8 

 

Обсяг державного замовлення на основі базової та повної загальної 

середньої освіти, ОРК «Кваліфікований робітник» виконано в повному обсязі.   

 

Протягом терміну, відведеного, згідно Правил прийому до ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж», було подано заяв на вступ  

Таблиця 5 

Динаміка подачі заяв 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Всього подано заяв 590 416 649 
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Рис.1 Динаміка подачі заяв 

 

Конкурс в загальному по коледжу на денну форму навчання становив 2 

вступники на одне місце.  

 

Таблиця 6 

Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі за 

спеціальностями 

Спеціальності 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

5.05010201 «Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж» 

2,7 2,5 3,3 

5.05010301 «Розробка програмного 

забезпечення» 

2,5 2,4 3,3 

5.03050701 «Маркетингова діяльність» 1,6 1,5 1,6 

5.05150103 «Комп’ютерна обробка 

текстової, графічної та образної 

інформації» 

3,1 2 2,9 

5.05070104  «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд» 

2,1 1,4 2,4 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва» 

2,5 1,5 2,5 

5.14010301 «Туристичне обслуговування» 2 1,7 1,6 

5.03.050801 «Фінанси і кредит» 1,8 1 1,8 
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Рис.2 Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі за 

спеціальностями 

 

 

Таблиця 7 

Дані про конкурс на денну форму навчання 

 2014 2015 2016 

Державне замовлення 176 153 171 

Контракт 37 27 21 

Подано заяв 590 416 649 

Конкурс 2,3 2 2,4 

Зараховано медалістів 1 - - 

Зараховано дітей-сиріт 5 2 1 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» 

5.03050701 «Маркетингова діяльність» 

5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та 

образної інформації» 

5.05070104  «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва» 

5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

5.03.050801 «Фінанси і кредит» 

Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі 

за спеціальностями  

Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі за спеціальностями 

Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі за спеціальностями 

Конкурс по коледжу на денну форму навчання в розрізі за спеціальностями 
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Рис.3 Дані про конкурс на денну форму навчання 

 

Таблиця 8 

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

 2014 2015 2016 

Всього зараховано (денна форма) 224 185 216 

В тому 

числі: 

державне замовлення 176 153 171 

контракт 48 32 45 

 

3. Кадрове забезпечення навчального процесу 

 

Навчальний процес забезпечується силами штатних педагогічних 

працівників та сумісниками. Загальна кількість викладачів на початок 2016-

2017 н. р. складала 56 осіб. Серед них: 

o  доктор наук – 1 особа; 

o кандидати наук - 2 особи; 

o вищу категорію мають – 30 осіб; 

o звання методиста – 4 особи; 

o звання старшого викладача – 3 особи.  

За 2014-2016 роки в Державному вищому начальному закладі 

«Чернівецький індустріальний коледж» було: 

- залучено до роботи висококваліфікованих фахівців на викладацькі посади 

(доктор фізико-математичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат 

економічних наук); 

- залучено нових голів ДЕК; 

- прийнято на роботу нових прибиральниць; 

- 100% змінено склад операторів котелень; 
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- зроблено кадрові перестановки, залучено нових лаборантів та секретарів 

навчальних частин; 

- прийнято нового бібліотекаря на філію бібліотеки, нового архіваріуса; 

- активізовано роботу психолога; 

- прийнято на роботу юрисконсульта (уповноважений з питань протидії 

корупції); 

- на постійному контролі робота буфетів у корпусі №2 та №1. 

Таблиця 9 

Характеристика педагогічних кадрів 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Всього педагогічних працівників, з них: 57 55 56 

штатних педагогічних працівників 53 52 51 

В т.ч.    

Викладачі вищої категорії 27 29 30 

З них: викладачі-методисти 6 5 4 

старші викладачі 3 2 3 

викладачі І категорії 7 10 10 

викладачі ІІ категорії 15 11 11 

Спеціалісти 4 2 2 

Педагогічні працівники, які працюють за 

сумісництвом 

4 3 5 

Доктори наук - 1 1 

Кандидати наук - 2 2 

 

За звітний період 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. 

Були проведені засідання атестаційної комісії, на яких обговорювалися та 

затверджувалися плани роботи та заходи щодо якісної підготовки та 

проведення атестації педагогічних працівників. 

У березні-квітні відбулися заключні засідання атестаційної комісії, на яких 

розглядалися результати проведеної роботи педагогічних працівників за 
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міжатестаційний період. Відповідно до затвердженого плану і графіку 

атестовано 

Таблиця 10 

 

Присвоєні (відповідають раніше 

присвоєній) категорії 

2014 2015 2016 

ВСЬОГО 15 15 7 

вища категорія 6 6 3 

І категорія 7 7 2 

ІІ категорія 2 2 2 

 

 
Рис. 4 Присвоєні (відповідають раніше присвоєній) категорії 

 

Продовжено роботу з питань підвищення професійної кваліфікації згідно 

«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», затвердженого 

наказом Міністерства 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 звітного періоду пройшли стажування та курси підвищення 

кваліфікації 66 викладачів. 

Таблиця 11 
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ВСЬОГО вища категорія І категорія ІІ категорія 

2014 2015 2016

№ 

п/п 
Вид підвищення кваліфікації 

2013-

2014 н.р. 

(чол.) 

2014-

2015 н.р. 

(чол.) 

2015

-2016 н.р. 

(чол.) 

1 Курси підвищення кваліфікації при 

Чернівецькому інституті післядипломної 

педагогічної освіти 

8 3 4 
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Рис. 5 Підвищення кваліфікації в розрізі років. 

 

4.  Організація навчальної та методичної роботи  

 

Проведено моніторинг діяльності структурних підрозділів коледжу, 

самооцінювання навчального 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. 

Педагогічний колектив протягом звітного періоду спрямовував роботу на 

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

впроваджував інноваційні технології навчання, інтерактивні форми співпраці зі 

студентами, перетворюючи їх на компетентних суб’єктів. 

Особливої уваги надано впровадженню інформаційних технологій та 

використанню можливостей локальної мережі коледжу та Internet. 

Здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності 

педагогічних працівників, стану викладання дисциплін. З цією метою 

відвідувались різноманітні навчальні заходи. Надавалась методична допомога 

та рекомендації щодо підвищення якості викладацької роботи, застосування 

результативних форм і методів, інноваційних методик. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2013-2014 н.р. (чол.) 

2014-2015 н.р. (чол.) 

2015-2016 н.р. (чол.) 

Стажування на виробництві 

Стажування на кафедрах ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

Курси підвищення кваліфікації при Чернівецькому інституті післядипломної педагогічної освіти 

2 Стажування на кафедрах ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 10 13 16 

3 Стажування на виробництві 2 5 5 

Всього: 20 21 25 
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Систематизовано та проаналізовано роботу викладачів, поновлено 

методичну базу різноманітними розробками з досвіду їх викладацької 

діяльності. 

Навчальною частиною та заступником директора з навчальної роботи 

постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації, 

дотримання графіку навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх 

практичної частини, за якістю лабораторно-практичних робіт. Проводились 

зрізи навчальних досягнень студентів засобом проведення директорських 

контрольних робіт. 

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. 

За звітний період підготовлено та опубліковано 16 наукових статей, 

прийнято участь у 11 наукових конференціях. 

Плідний внесок у наукове забезпечення розробки програм щодо 

забезпечення навчального процесу коледжу вносять викладачі предметної 

(циклової) комісії Програмної інженерії. Ними сформовано сайт «Електронна 

бібліотека ЧІК», портал «Дистанційне навчання ЧІК» (викладач Чорней Д.І.); 

комплекс програм «Тести», автоматизовані інформаційні системи 

«Гуртожиток», «Атестаційні відомості», «Конференція», «Країнознавчий 

довідник з тестами» (викладач Чемолосова А.В.). 

З 2014 року Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький 

індустріальний коледж» в освітній діяльності використовує електронний 

навчальний курс (ЕНК) дисципліни, це – комплекс навчально-методичних 

матеріалів з дисципліни та освітніх послуг, розроблених для організації 

індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних та дистанційних технологій. 

При плануванні освітнього процесу кожен ІІ семестр навчального року 

розпочинається із застосування елементів дистанційного навчання. Організація 

освітнього процесу із застосування елементів дистанційного навчання 

ґрунтується на наказі МОНУ від 25.04.2013 р. № 466 «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК). 

Ще до початку навчання тьютори розробляють ДК за своїми предметами. В 

процесі навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний 

викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які мультимедійні 

елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб використання 

комп'ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає на ефективність 
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його засвоєння. Світовий досвід показує, що використання динамічних об'єктів 

для створення наочних моделей, процесів, адаптивне моделювання студента в 

багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект. 

Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у визначений час. За 

матеріалом розділів тьютори створюють і призначують тести і завдання, які 

також потрібно вчасно проходити. Тьютор має можливість призначати 

спеціальні перевірочні (граничні) тести за відповідними розділами курсу. 

Тьютор може призначати завдання для підгруп студентів, тоді завдання 

вирішується колективно. Взаємодія між суб'єктами системи дистанційного 

навчання здійснюється за допомогою системи індивідуальних гостьових книг, 

форумів, чатів та електронної пошти. 

ЕНК дисциплін розміщуються на навчальній платформі Коледжу − URL-

адреса: http://dn.chik-task.com.ua  

Викладачі самостійно створюють дистанційні ЕНК дисциплін і проводять 

навчання на відстані, збирають та перевіряють завдання, налаштовують 

різноманітні ресурси курсу тощо. 

ЕНК дисциплін можуть бути використані як засоби навчання для студентів 

денної, заочної форм навчання в Коледжі на всіх етапах навчальної діяльності 

під час вивчення відповідних дисциплін. 

Доступ до електронних ресурсів навчального порталу Коледжу 

персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та викладачі отримують у 

адміністратора сервера або відповідального за впровадження інформаційно-

комунікаційних та дистанційних технологій. 

Кожний студент та викладач має доступ до навчального порталу лише до 

тих ЕНК дисциплін, на яких він зареєстрований для участі у навчальному 

процесі.  

ЕНК дисциплін складаються з електронних ресурсів двох типів: 

– ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу 

(електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні 

рекомендації тощо); 

– ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування 

вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень 

студентів (завдання, тестування, анкетування, форум тощо). 

http://dn.chik-task.com.ua/
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Рис. 6 Вікно ідентифікації студента при вході на платформу «Дистанційне 

навчання ЧІК»  

 

 
Рис.7 Особистий кабінет студента/викладача на платформі «Дистанційне 

навчання ЧІК» 

 

В організації освітнього процесу та контролю за засвоєнням навчального 

матеріалу в коледжі розроблений комплекс програм «Тести», який призначений 

для підготовки та проведення комп’ютерного тестування. Складається з трьох 

програмних проектів: 

– програмний проект «Редактор тестів»  здійснює підготовку пакету тестів, 

а саме, формування списку навчальних дисциплін (або розділів навчальної 
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дисципліни), списку запитань та варіантів відповідей з зазначенням 

правильних; контроль коректності тестів (наявність тестів для кожної 

дисципліни, наявність достатньої кількості варіантів відповідей для кожного 

тесту, наявність позначень правильних відповідей у кожному тесті, відсутність 

позначень всіх відповідей правильними), налаштування параметрів інтерфейсу 

(колір, розмір шрифту, наявність графічних зображень); 

– програмний проект «Контрольне тестування» здійснює визначення умов 

тестування (переліку навчальних дисциплін, кількості тестів та терміну 

тестування),  випадковий пропорційний вибір тестів з пакету відповідно до їх 

наявної кількості з кожної навчальної дисципліни (розділу дисципліни),  

проведення тестування з контролем часу, визначення результату тестування в 

відсотках, формування порівняльного протоколу наданих і правильних 

відповідей; 

– програмний проект «Тренувальне тестування» забезпечує можливість 

тренінгу в двох режимах: з послідовним вибором тестів з необмеженим часом, 

та випадковим вибором тестів з контролем часу. 

Комплекс програм «Тести» впроваджений в 2015 році на державних 

екзаменах трьох спеціальностей. Планується подальший розвиток, розширення 

функціональних можливостей. 

 
Рис. 8 Формування та налаштування пакету тестів 
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Рис.9 Вікно тестування 

 

 
Рис.10 Результати тестування 

 

Викладачами предметної (циклової) комісії «Програмна інженерія» 

розроблено власну автоматизовану інформаційну систему «Гуртожиток», яка 

здійснює облік мешканців гуртожитку, автоматично формує та відображає 

схему розподілу місць по поверхах та кімнатах, містить засоби налаштування 

структури місць у гуртожитку, що полегшує роботу самого персоналу 

гуртожитку та дає можливість швидше поселити студентів нового набору та 

забезпечує контроль за рухом контингенту у гуртожитку. 
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Рис.11 Контингент студентів коледжу 

 

 
Рис.12 Реєстрація та розміщення студентів у гуртожитку 
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Рис.13 Пошук та фільтр мешканців гуртожитку 

 

До складу автоматизованої системи входить підсистема «Контингент» з 

засобами формування списків студентів коледжу, систематизованих по групах 

та відділеннях. Реєстрація поселення студентів у гуртожиток здійснюється саме 

на основі цієї інформації. Програма встановлена на комп’ютері секретаря в 

приймальній адміністрації коледжу і потребує актуалізації даних. 

Для контролю за якістю та успішністю освітнього процесу навчальних 

груп розроблено програмне забезпечення «Атестаційні відомості», яке здійснює 

облік успішності студентів по групах (1-й рівень), контроль коректності 

введених даних, автоматичний розрахунок усіх статистичних показників, 

формування атестаційних відомостей єдиного встановленого зразку. Ці 

документи використовуються для автоматичного формування підсумків 

успішності студентів по відділеннях (2-й рівень), обчислення статистичних 

показників, відображення їх у вигляді таблиць та діаграм, формування 

відповідних документів для друку. Були проведені випробування АІС для 

реальних даних атестації за жовтень цього року. Виявлені недоліки були 

усунені. Результат випробувань – позитивний. Процес розробки цього 

програмного продукту знаходиться в стадії пілотного проекту: викладачі 

Матвєєв Віктор Володимирович, Човік Сергій Васильович і Гаврилюк Олексій 

Володимирович використовують даний програмний продукт для формування 

атестаційних відомостей груп. На основі їх зауважень та побажань вносяться 

відповідні зміни до програмного продукту. Планується вдосконалити зв'язок 

між 1-м і 2-м рівнем АІС – реалізувати передачу даних через комп’ютерну 

мережу коледжу та Інтернет, захистити вихідні документи від 
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несанкціонованого внесення змін, реалізувати 3-й рівень АІС – визначення 

статистичних показників успішності студентів коледжу. 

«Конференція» здійснює комп’ютерне інформаційне супроводження 

конференції під час її підготовки та проведення, автоматичне формування 

програми конференції та експорт її в текстовий редактор MS Word у вигляді, 

готовому для друку, керування демонстрацією презентацій та інших 

відеоматеріалів під час доповідей в інтерактивному режимі, створення 

електронного архіву тез доповідей. Планується інтегроване тестування АІС в 

змодельованій ситуації, близькій до реальних умов експлуатації програмного 

продукту.  

 
Рис. 14 Головне вікно програми «Атестаційні відомості» 

 

 
Рис. 15 Атестаційна відомість введення та підведення пісумків атестацій 
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«Країнознавчий довідник з тестами» - це електронний реєстр, 

впорядкований по регіонах, що містить актуальні дані про всі країни світу: 

назва столиць, державний устрій, валюта, площа територій, кількість 

населення, зображення прапорів, гербів, географічних карт, морські та 

сухопутні кордони. У складі довідника міститься інформація про всі океани та 

моря земної кулі (площі акваторій, максимальні глибини). Програмний продукт 

забезпечує можливість внесення змін, пошуку даних за різними критеріями. Він 

може бути корисним як навчальний посібник для вивчення відповідного 

розділу географії, а також користується попитом при підготовці учнів до здачі 

ЗНО з цієї дисципліни. До складу програмного комплексу входить програма 

тестування, що працює на основі бази даних довідника. Ця ж сама база даних 

була використана для програмного проекту «Географічна вікторина «По 

країнах і континентах»« (Битян О.І., студент групи РП-41, керівник Чемолосова 

А.В.), який теж заслуговує на увагу, оскільки має гарний інтерфейс, в його 

основу покладений динамічний захоплюючий сценарій, кращі результати 

учасників вікторини зберігаються, що сприяє створенню фактора 

конкурентності та досягнення конкретної мети. Дане програмне забезпечення 

активно використовується при вивченні фахових дисциплін спеціальності 242 

«Туризм». 

 
Рис. 16 Вікно навігації по країнах та континентах 
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Рис.17 Вікно редагування даних про країни 

 
Рис. 18 Вікно навігації по морях та океанах 

 

Електронний реєстр дипломних та курсових проектів (робіт) (Гнидко В.Т., 

студент групи РП-41, керівник Чемолосова А.В.) – програмний продукт, який 

забезпечує автоматизований облік даних про виконані студентами роботи, 

автоматичне формування проектів наказів, представлення інформації, 

систематизованої по спеціальностях, групах, студентах, керівниках робіт, 

навчальних дисциплінах, роках виконання. Випробування були проведені на 

реальних даних для груп спеціальностей «Розробка програмного забезпечення»  

та «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за останні два роки. 

Результат тестування – позитивний. Планується продовження цієї роботи в 

плані створення повноцінного електронного архіву дипломних та курсових 

проектів (робіт) з керованою файловою структурою та інструментами пошуку 

та перегляду робіт. 
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Рис. 19 Головне вікно архіву програмного забезпечення електронного 

реєстру дипломних та курсових проектів (робіт) 

 
Рис. 20 Вікно редагування, фільтру та перегляду архіву електронного 

реєстру дипломних та курсових проектів (робіт) 

 

 
Рис. 21 Формування файлової системи збереження та перегляду 

електронних документів та дипломних проектів 

 

Наведений перелік програмних проектів свідчить про проведення великих 

обсягів ефективних робіт з розробки програмного забезпечення для 

навчального процесу. Позитивним фактором є те, що активну участь в цій 
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роботі приймають студенти коледжу, що сприяє отриманню першого 

професійного досвіду, формуванню впевненості в правильності вибору 

професії. 

Бібліотека Чернівецького індустріального коледжу взяла курс на 

застосування електронних підручників в навчальному процесі, що дозволило 

створити повну базу основних підручників в електронному вигляді. Окрім 

внутрішньої електронної бібліотеки, комп’ютери в бібліотеці коледжу мають 

вихід до баз найбільших бібліотек України через мережу Інтернет. Це 

полегшить пошук необхідного навчального матеріалу студентові.  

Матеріальна база Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

індустріальний коледж» налічує понад 250 комп’ютерів, які забезпечені 

програмним забезпеченням для освітнього процесу та мають вихід в мережу 

Інтернет. 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. 

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 

інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно –практичних робіт. Для 

виконання курсових та дипломних проектів виділяються окремі кабінети. 

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 

приймали участь у обласних методоб’єднаннях. Під час роботи методоб’єднань 

викладачі мали змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної роботи 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області, а також донести та 

обговорити результати на зборах циклових комісій. Прийняли участь у роботі 

обласних методичних об’єднаннях такі викладачі: Мацейко С.В., Сідор Є.В., 

Кієвець Г.Г., Кузик М.В., Чорней Д.І., Антонюк Т.М., Матвєєв В.В.,      

Фоглінський С.В., Посполітак О.В., Фалат Н.Р., Сергій Л.О., Іванська О.С.,   

Дудій Н.Я., Столяр Н.В. Викладачі коледжу є головами обласних методичних 

об’єднань: Мацейко С.В. – викладачів хімії та біології, Матвєєв В.В. – 

викладачів історії, Антонюк Т.М. – голова Всеукраїнського методоб’єднання 

викладачів української філології. 

Велика увага була приділена проведенню «Року англійської мови в 

Україні». Викладачі циклової комісії іноземних мов, виконуючи Указ 

Президента України П.О. Порошенка «Про оголошення 2016 року Роком 

англійської мови в Україні», розробили та затвердили  план заходів із 

проведення Року англійської мови. 
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Метою проведення різних заходів є сприяння вивчення англійської мови 

для розширення доступу студентів  до світових економічних, соціальних, 

освітніх і культурних можливостей, які відкривають  знання та використання 

англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського 

політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку 

програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із 

пріоритетів стратегії розвитку. 

Протягом Року англійської мови викладачами іноземних мов були 

проведені наступні заходи:  

 Започаткування курсів для викладачів та продовження курсів для 

студентів з вивчення англійської мови за чотирма рівнями (А1, А2, В1, В2). 

 Введення рубрики «2016-Рік англійської мови в Україні» на сайті ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж».  

 Організація літературної  виставки  англійською мовою 

 Створення відеозвернення до студентів «Ми вивчаємо англійську мову».  

 Проведення клубу англійської мови «Кіно - мовою оригіналу».  

Перегляд короткометражних фільмів, присвячених вшануванню трагедії 

загиблих в теракті 11 вересня 2001 року у США. «Зима у вогні: боротьба 

України за свободу», присвячений третій річниці відзначення  Революції 

Гідності. 

 Випуск стінгазети - цитатника  англійською мовою “Inspirational 

Quotes”, щомісячно.  

 Проведення конкурсу серед студентів «Поезія українських митців 

англійською мовою», присвяченого Дню народження Т. Г. Шевченка,                                                          

Л. В. Костенко.  

 Проведення олімпіад з англійської  та німецької мови (за професійним 

спрямуванням): 

 для спеціальностей 5.05070104 «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та 5.05020201 «Монтаж, 

обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»; 

 для спеціальностей 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» та 

5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної 

інформації»; 

 для спеціальності «Туристичне обслуговування»; 

 для спеціальностей  5.03050701 «Маркетингова діяльність»,  

5.03050801 «Фінанси і кредит».  

 Проведення віртуальної подорожі до Англії, Шотландії. 
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 Проведення відкритого бінарного заняття у групі КС-21 на тему 

«Під’єднання зовнішніх пристроїв до комп’ютера» з дисциплін «Архітектура 

комп’ютерів»  та «Англійська мова  за професійним спрямуванням».  

 Проведення бінарного заняття у групі ОТ – 31 на тему «Туристичні 

атракції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії» з 

дисциплін «Туристичне країнознавство» та «Ділова англійська мова» . 

 Проведення  круглого столу на тему  »Значення англійської мови для 

майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій» викладачем вищої 

категорії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Столяр Н.В. та 

доцентом кафедри суспільних та філологічних дисциплін, викладачем-

методистом англійської мови ПВНЗ «Буковинський університет»                         

Матійчук К.Я. у приміщенні ПВНЗ «Буковинський університет». 

 Відвідування книжково-інформаційної виставки у бібліотеці коледжу 

студентами І-ІІІ курсів усіх спеціальностей. 

 Участь викладачів в он-лайнкурсі з англійської мови “Exploring the 

World of English Language Teaching ”(British Council),  “Teaching for Success: 

Lessons and Teaching ” (Cambridge English Language Assessment). 

 Брифінги на теми: «Найпривабливіші туристичні об’єкти світу», «Моя 

майбутня спеціальність». 

 Круглий стіл на теми: «Моя майбутня спеціальність та іноземні мови», 

«Важливість вивчення іноземних мов для моєї майбутньої спеціальності», 

«Цікаві факти про англійську мову та її сучасний розвиток в світі та Україні». 

 Презентація постерів із прислів’ями та  цитатами відомих людей.  

 Бліцопитування «Навіщо ми вивчаємо англійську мову?».  

 Бінарне заняття з дисциплін «Англійська мови за професійним 

спрямуванням» та «Технічне редагування». 

 Участь у міжвузівському засіданні круглого столу «Інформаційні системи 

і технології -2016» (доповідь  англійською мовою “IT in Tourism Industry”), 

«Друкарство у соціокультурному просторі України: досягнення та 

перспективи» (доповідь  англійською мовою «Роль іноземних мов для фахівця 

видавничо-поліграфічної галузі»). 

 Захист практики англійською мовою студентів групи ОТ-31 спеціальності 

«Туристичне обслуговування». 

 Бесіда на тему «Сучасні тенденції в туристичній галузі».   

 Зустріч з випускником  коледжу спеціальності «Туристичне 

обслуговування» Мандриком Л. Тема зустрічі «Лондон очима студента». 

 Дебати  на тему «Britain is Great». 

У результаті проведення Року англійської мови  студенти нашого коледжу 

мали чудову нагоду удосконалити свої знання, вміння та навички отримані як 
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на заняттях з іноземних мов, так і на позаурочних заходах, розширити  

світогляд та ерудицію, а також покращити вміння концентрувати свою увагу, 

логічно викладати думки. Викладачі іноземних мов розвивали творчі здібності 

студентів, самостійність, естетичні смаки, заохочуючи студентів до роботи над 

собою та виховуючи інтерес до вивчення англійської мови, шанування  звичаїв 

та традицій свого рідного краю і країн, мова яких вивчається. У свою чергу 

викладачі  мали змогу ділитися своїми знахідками, методичними розробками, 

знайомити інших викладачів з технологією власного досвіду.  

На базі коледжу неодноразово проводились методичні об’єднання 

викладачів області та науково-практичні конференції з базових дисциплін. 

Роботу педагогічного колективу Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» було спрямовано на реалізацію 

науково-методичної проблеми «Забезпечення освітнього процесу сучасними 

педагогічними та інформаційними технологіями з метою посилення ролі 

практичного навчання для підготовки професійно-компетентного спеціаліста в 

умовах реформування вищої освіти. Вирішення проблеми набуття фахових 

компетенцій відповідно до стандартів вищої освіти». 

Шляхами вирішення методичної проблеми були: 

- cприяти підвищенню рівня методичної підготовки педагогів для 

оновлення змісту освіти, успішної реалізації нових навчальних планів і 

програм, удосконалення освітнього процесу в коледжі; 

- ефективніше вивчати та впроваджувати передовий педагогічний досвід 

викладачів коледжу; 

- вивчення інструктивно-методичних, нормативно-правових документів 

про освіту та їх реалізація; 

- підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної 

культури; 

- застосування системи комплексної діагностики знань студентів для 

підвищення зацікавленості у вивченні навчального матеріалу; 

- відповідність матеріально-технічної бази спеціальностей вимогам 

стандартів освіти; 

- працювати над розробкою та впровадженням в освітній процес 

оригінальних освітніх продуктів, електронних підручників, комп’ютерних 

програм, завдань практичного спрямування; планувати проведення екскурсій, 

зустрічі з фахівцями з метою набуття практичних навиків. 

Діяльність методичної роботи здійснювалась за такими основними 

напрямами: 

o науково-методичне забезпечення навчальних предметів; 

o трансформування наукових ідей у педагогічну практику; 
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o науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, 

наукові пошуки та експериментальна робота; 

o консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук. 

Основні завдання методичної роботи: 

o створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої 

кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання; 

o моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних 

досягнень студентів, здійснення організації апробації та моніторингових 

досліджень навчально-методичного забезпечення освіти, підручників, 

навчальних посібників та іншої навчальної літератури, створених науково-

методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам; 

o здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної 

компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної 

допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; 

o проведення науково-практичних конференцій і семінарів з теорії та 

практики психології і соціальної роботи; 

o вивчення рівня знань, умінь і навичок студентів відповідно до державних 

стандартів кожного освітнього рівня, вивчення стану викладання предметів в 

навчальних закладах; 

o підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки 

команд до участі їх у наступних етапах змагань; 

o вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально- 

виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою; 

o проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного 

досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів 

професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи; 

o участь у масових, методичних заходах, семінарах, конференціях, 

конкурсах, виставках, творчих зустрічах з педагогічних питань, з метою 

популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходах, поширення 

інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та 

інноваційної діяльності педагогічних працівників; 

o розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, 

перспективного педагогічного досвіду. 

Методична робота в коледжі була направлена на реалізацію плану 

освітнього процесу коледжу, на вирішення головної навчально-виховної і 
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методичної проблеми педагогічного колективу та виконання пріоритетних 

завдань. 

Забезпечено організацію та методичну підготовку проведення 

педагогічних і методичних рад. 

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

ілюструвались прикладами з досвіду роботи кращих викладачів та голів 

циклових комісій, 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. 

Щороку у вересні проводяться практичні семінари 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 галузевих стандартів Вищої 

освіти України. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в коледжі організовано роботу методичної 

ради, циклових комісій з навчальних дисциплін та спланована їх робота. Всі 

викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, які 

обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів. 

Розвитку творчої активності викладачів сприяло і застосування активних форм і 

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

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 внутрішньої системи підготовки 

викладачів до інноваційної діяльності. 

Система методичної роботи охоплювала роботу методичної ради коледжу 

та циклових комісій за напрямками підготовки і сприяла якісній організації 

навчального процесу в коледжі, що відповідає існуючим вимогам 

законодавчих, нормативних та розпорядчих документів про освіту, вивченню та 

узагальненню кращого педагогічного досвіду. 
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Координуючи роботу  циклових комісій, навчально-методичний кабінет 

надає практичну допомогу та рекомендації в реалізації планів роботи кожної 

циклової комісії за видами діяльності, а саме: 

у формуванні рівня викладацької діяльності, професійних компетенцій, 

професійної компетентності; 

в підготовці методичного забезпечення навчального процесу; 

Таблиця 12 

Навчально-методичне забезпечення 

№ 

з/п 

Вид навчально-методичного 

забезпечення 

 

2014 рік 

 

 

2015 рік 

 

 

2016 рік 

1 Пакети для проведення комплексних 

контрольних робіт 
207 223 294 

2 Навчальний контент 231 269 270 

3 Дидактичне забезпечення 

самостійної роботи студентів 
453 472 446 

4 Плани семінарських занять та 

методичні вказівки до їх підготовки 
91 98 114 

5 Методичні вказівки до виконання 

курсових робіт 
14 15 16 

6 Методичні вказівки з підготовки до 

комплексних державних екзаменів 
39 14 16 

7 Науково-методичні комплекси в 

електронному вигляді 
136 156 187 

8 Навчально-методичні посібники 26 37 45 

в методичному забезпеченні всіх видів практик студентів; 

в проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, конкурсів, 

олімпіад; 

в дослідницькій та науково-творчій роботі зі студентами; 

в проведенні тижнів спеціальностей та методичному забезпеченні всіх 

видів позанавчальної роботи; 

у вивченні та поширенні передового педагогічного досвіду. 

Протягом останніх років на кожній цикловій комісії здійснювався огляд 

програмно-методичного забезпечення, різноманітних видів діагностики 

навчальних досягнень студентів. Результати цієї роботи, досягнення та 

недоліки розглядались на нарадах голів циклових комісій, які проводились на 

базі навчально-методичного кабінету і формували основу моніторингу напрямів 

підготовки студентів. 

Багато уваги приділялось сформованості методичних рекомендацій щодо 

підготовки курсових та дипломних проектів з урахуванням сучасних тенденцій 
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та вимог Галузевих стандартів вищої освіти. Особливу увагу надано розробці 

реальних проектів. Цим пріоритетним завданням в підготовці молодших 

спеціалістів навчально-методичним кабінетом  приділено багато уваги і 

розглянуто на засіданні методичної ради. 

Розроблені та введені в дію нові вимоги щодо оформлення практичних, 

лабораторних, курсових робіт та проектів для економічного та інженерного 

напрямів, що відображають специфіку технічної та економічної документації. 

Були проведені Тижні циклових комісій. Програмою Тижнів передбачено 

різноманітну позанавчальну студентську діяльність: проведено конкурси, 

виставки творчих робіт студентів, клубів позанавчальної діяльності, диспути, 

фахові студентські читання та інші види науково-творчої та навчальної 

діяльності студентів. 

Результати цієї роботи, досягнення та недоліки розглядались на засіданнях 

циклових комісій. 

Освітня діяльність коледжу з ліцензованих напрямів і спеціальностей 

базується на основі принципів гуманізму, демократизму, свободи і 

відповідальності, законності, пріоритетності загальнолюдських цінностей, 

підвищення інтелектуального рівня, органічного зв’язку з національною 

історією, культурою та традиціями українського народу, наступності та 

розвивального характеру навчання, гармонійного поєднання інтегративності, 

варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти. 

Робочі навчальні плани розроблені у відповідності до стандартів освіти та 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

Відповідно до плану-графіку контролю по коледжу проводились 

директорські контрольні роботи та перевірка практичних навичок на 

виробництві. Результати контролю розглядались на педагогічній раді, циклових 

комісіях та вживалися відповідні заходи щодо виправлень недоліків і 

поліпшення якості підготовки фахівців. Студенти випускних груп показали 

високі результати при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання знань. 

Досліджувалась участь студентів в різних конкурсах, олімпіадах; 

простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності 

викладача. 

З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності 

студентів в коледжі було проведено конференції та круглі столи: «Захист 

інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Перспектива 

майбутньої професії техніка-програміста», «Шляхи підвищення ефективності 

навчання. Нетрадиційні, нестандартні заняття, їх різновиди та доцільність», 

«Вплив мобільного зв’язку на здоров’я людини», «Економічні аспекти 

глобальних проблем людства»,  «Інформаційні системи і технології 2016», 

«Формування екологічної компетентності студентів коледжу на заняттях хімії, 
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біології, екології та охорони праці», «Друкарство у соціокультурному просторі 

України: досягнення та перспективи», «Символи незламної держави», 

«Математика – цариця всіх наук», «Перспектива майбутньої професії – техніка-

електрика», «Значення англійської мови для майбутніх фахівців у сфері 

інформаційних технологій», «Геометричні фігури та геометричні перетворення 

на українській писанці», «Земля – наш спільний дім», «Особливості розвитку 

малого підприємництва на Буковині», «Фізика майбутнього», «Історія розвитку 

тригонометрії. Тригонометрія в різних науках та навколо нас», 

«Найпривабливіші туристичні об’єкти світу», «Важливість вивчення іноземних 

мов для майбутньої спеціальності», «Наукова дискусія: питання хімії, біології 

та екології», «Комп’ютерні технології, їх вплив на здоров’я людини та 

навколишнє середовище». Слід відзначити вагомий вклад у підготовку 

студентів таких викладачів: Смірнова Л.М., Мацейко С.В., Медведєва О.В., 

Дудій Н.Я., Чемолосова А.В., Антонюк Т.М., Поповецька Л.І., Кієвець Г.Г., 

Чорней Д.І., Фоглінський С.В., Федько І.В., Матвєєв В.В., Човік С.В., Кієвець 

Г.Г.,                      Муринюк В.В., Поцілуйко-Григоряк Г.В., Гаврилюк О.В., 

Столяр Н.В.,                        Нацюк В.Л.,  Кузик М.В., Фалат Н.Р..  

У ІІ обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 

ВНЗ І-ІІ р.а. студенти коледжу Забурянний А. та Худиковський М. зайняли ІІІ 

призове місце. 

У коледжі продовжується проводитись робота щодо ефективного 

використання в освітньому процесі інтерактивних комп’ютерно-

телекомунікаційних технологій навчання. В цілому по навчальному закладу 

частка дисциплін, при викладанні яких використовуються інформаційні 

технології навчання  складає 100%.  

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

ведеться згідно з стандартами вищої освіти - освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ), освітньо-професійної  програми (ОПП) та засобів 

діагностики. 

Навчальні плани складено за типовою формою і включають нормативні 

дисципліни за вибором навчального закладу, розглянуті і схвалені методичною 

радою коледжу. 

Робочі навчальні плани розробляються на кожний навчальний рік і 

затверджуються директором коледжу. Робота над навчальними планами 

ведеться з урахуванням сучасних вимог щодо організації навчального процесу, 

передбачених нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і 

науки України. Згідно з робочими навчальними планами викладачами коледжу 

розроблені робочі навчальні програми з кожної дисципліни, зміст та 

оформлення яких відповідає вимогам. 
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З 01.09.2016 року введено в дію нові стандарти вищого навчального 

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

спеціальностей. Розроблено нові навчальні плани та пояснювальні записки до 

них згідно вимог, які вказані у Постанові КМУ від 30.12.2015 року №1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», які включають: робочі програми з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, описи навчальних дисциплін, заплановані результати 

навчання, програми, структури (тематичні плани) навчальної дисципліни, теми 

семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, завдання для 

самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схеми 

нарахування балів, рекомендовану літературу, інформаційні ресурси в 

інтернеті.  

Введені в дію нові комплекси навчально-методичного забезпечення з 

кожної навчальної дисципліни навчального плану: навчальний контент; плани 

семінарських, практичних занять, завдання для лабораторних робіт, методичні 

вказівки і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), дидактичне 

забезпечення самостійної роботи студентів, пакети контрольних завдань для 

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

та підсумкового контролю знань і вмінь студентів), комплексні контрольні 

роботи; програми практичної підготовки, робочі програми практик, методичні 

матеріали для проведення атестації здобувачів. 

Предмети вивчаються у логічній послідовності, що сприяє реалізації 

міжпредметних зв'язків. Вивчення дисциплін фахового спрямування базується 

на знаннях, отриманих студентами під час вивчення фундаментальних 

дисциплін. 

У освітньому процесі широко застосовуються різні форми активізації 

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

заняття на виробництві, розгляд виробничих ситуацій з використанням 

відеофільмів та інше. 

Навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін розроблені  

вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки і затверджені директором Державного вищого навчального закладу 

„Чернівецький індустріальний коледж”. Навчальні плани розглянуто і схвалено 

методичною радою коледжу. 

Загалом зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання співвідношення 

навчального часу між циклами підготовки, відповідність змісту підготовки 

державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, вирішення питань 

безперервності, наступності та ступеневості підготовки молодших спеціалістів. 

Основними напрямками навчально-виховної діяльності коледжу є 

зміцнення зв'язку теоретичного навчання з виробництвом, розвиток гуманізації 
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і демократизації навчально-виховного процесу, адаптація до вимог 

інноваційного розвитку суспільства з урахуванням модернізації вищої освіти та 

її інтеграції у європейський простір. 

Організація освітнього процесу, послідовність вивчення дисциплін, обсяг і 

рівень теоретичної та практичної підготовки молодших спеціалістів 

визначаються освітньо-професійними програмами та навчальними планами, 

затвердженими у визначеному порядку. На підставі навчальних планів щорічно 

розробляється графік навчального процесу, визначається педагогічне 

навантаження кожного викладача. 

Для кожної дисципліни навчального плану розроблені навчально-

методичні комплекси, які представлені навчальною програмою; робочою 

навчальною програмою, що містить зміст навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, форми і засоби 

поточного і підсумкового контролю; методичними вказівками до виконання 

практичних, лабораторних завдань, і самостійної роботи студентів; варіантами 

контрольних робіт, екзаменаційними білетами, критеріями оцінювання знань 

студентів. Зі всіх дисциплін розроблені тексти лекцій як у паперовому, так і в 

електронному варіантах. Рівень забезпеченості методичними розробками 

навчальних дисциплін складає 100 %.  

Освітній  процес здійснюється державною мовою і ведеться у таких 

формах: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, індивідуально-

консультаційна та самостійна робота студентів над навчальним матеріалом, 

контрольні заходи, практична підготовка.  

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 

навчально-методичного забезпечення стану викладання в коледжі, зокрема, 

досвіду впровадження новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних 

технологій, створенню електронних посібників, проблемам успішності 

студентів, питанням виховної роботи із студентами, роботі з батьками. 

Самостійна робота студентів організовується згідно методичних 

рекомендацій та вказівок, якими регламентовано різні форми самостійної 

роботи, в тому числі і вказівки для виконання практичних та лабораторних 

робіт. Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення лабораторно-

практичних робіт відповідають діючим програмам і забезпечують навчальний 

процес. З усіх дисциплін навчального плану є в наявності пакети матеріалів для 

проведення комплексних контрольних робіт, затверджених в установленому 

порядку. 

Виконання студентами обов’язкових контрольних робіт проводиться по 

завершенню вивчення дисципліни та згідно з робочими програми. Аналіз їх 

виконання регулярно здійснюється на засіданнях предметних (циклових) 

комісій.   
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Робочі програми розглядаються предметними (цикловими) комісіями та 

затверджуються завідувачами відділень. 

Для закріплення теоретичних знань студентами виконуються курсові 

роботи (проекти). 

У навчальному закладі розроблені тематики курсових робіт (проектів), 

методичні рекомендації для виконання курсових робіт (проектів), наскрізні 

програми практик, методичні рекомендації для виконання дипломних робіт 

(проектів). 

Підсумкова державна атестація молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

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

обробка текстової, графічної та образної інформації”, 5.03050701 

„Маркетингова діяльність”; 5.14010301 „Туристичне обслуговування”; 

5.03050801 „Фінанси та кредит” за останні роки включала державний 

комплексний екзамен з спеціальності. 

Для проведення державної атестації  розроблене методичне забезпечення 

державного екзамену, яке включає наступне: пояснювальну записку, перелік 

теоретичних питань для підготовки до екзамену з відповідних дисциплін, 

перелік типових практичних задач, рекомендовану літературу і критерії 

оцінювання. 

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів: 

o Тестова перевірка знань, що формують уміння студента 

орієнтуватися в основних питаннях майбутньої спеціальності.  

Теоретичні знання студентів під час державної атестації перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної 

системи програмованого опитування. 

o Письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок. 

Підсумкова державна атестація молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

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

автоматизації технологічного виробництва”; 5.05010201 „Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж” за останні роки передбачала виконання 

дипломного проекту з спеціальності. 

Навчальний заклад розробив методичні рекомендації щодо написання 

дипломного проекту та засоби діагностики якості вищої освіти. 

Пояснювальна записка до дипломного проекту відображає цикл 

проектування і включає всі необхідні розділи.  

На державну підсумкову атестацію щодо здобуття повної загальної 

середньої освіти винесено наступні предмети: „Інформатика” - І курс – літня 
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екзаменаційна сесія; „Математика” - ІІ курс – зимова екзаменаційна сесія; 

„Українська мова” - ІІ курс - літня екзаменаційна сесія. 

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про 

державну підсумкову атестацію у Державному вищому навчальному закладі 

„Чернівецький індустріальний коледж”.  

Державна підсумкова атестація з кожного предмета проводиться згідно 

розроблених програм. Проведення атестації відбувається під час зимової та  

літньої екзаменаційних сесій на першому та другому курсах після закінчення 

вивчення відповідних предметів. Завдання для атестації розробляються 

предметними (цикловими) комісіями відповідно до навчальних програм і 

затверджуються директором коледжу. Результати атестації оцінюються за            

12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

студентів у системі загальної середньої освіти. 

Атестація здійснюється державними атестаційними комісіями з предметів. 

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

затверджуються наказом по коледжу. 

До складу комісії входять: 

 голова комісії (керівник вищого навчального закладу або його 

заступник); 

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

Розклад роботи державної атестаційної комісії узгоджений з головою 

комісії, затверджується заступником директора з навчальної роботи і 

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

До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Списки студентів, 

допущених до її складання, подаються в державну атестаційну комісію 

завідувачем відділення. 

Втручання у проведення атестації та визначення її результатів особами, які 

не є членами комісії, не допускається. 

Результати атестації заносяться до протоколу, встановленого 

Міністерством освіти і науки України зразка, який підписують голова та члени 

державної атестаційної комісії. 

Протоколи державних атестаційних комісій про результати атестації та 

матеріали атестації зберігаються у вищому навчальному закладі 3 роки. 

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планами 

роботи педагогічної та методичної рад і планів роботи відділень. Матеріали 

контролю обговорюються на засіданні педагогічної та методичної рад і 

приймаються рішення щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. 
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Стан навчально-методичного забезпечення в цілому відповідає державним 

вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст».  

Якість знань та успішності студентів коледжу          Таблиця 13 

 2014 2015 2016 

Якість державної підсумкової атестації: 65% 64,4% 65% 

Якість складання державних екзаменів: 64% 76,1% 74,2% 

Якість  захисту курсових робіт (проектів):   68% 61,5% 66,8% 

Якість  захисту дипломних  проектів:   59,5% 61,7% 70% 

 
Рис. 22. Динаміка якості захисту дипломних та курсових робіт (проектів) 

 
Рис. 23. Динаміка якості складання державних екзаменів та державної 

підсумкової атестації 

 

Згідно плану роботи на засіданнях адміністративної ради розглядались 

питання  про поселення студентів у гуртожиток та  їх адаптацію, підготовку до 
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зимового періоду, про роботу кураторів груп з найбільшою кількістю 

пропусків, про дотримання правил техніки безпеки і організацію охорони праці, 

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

про організацію освітнього процесу і умов проживання студентів, виконання 

педнавантаження викладачами за І та ІІ семестри, про підготовку до 

святкування Нового року і Різдвяних свят, про використання електроенергії, 

газу та води, про роботу кураторів груп, про результати екзаменаційної сесії та 

відвідування занять студентами за І-ІІ семестри, про роботу лаборантів, 

контроль навчальних занять адміністрацією коледжу, про роботу голів 

циклових комісій, про роботу студентського самоврядування, зв'язок з 

випускниками коледжу, працевлаштування випускників, про стан роботи з 

охорони здоров’я студентів та техніки безпеки в навчально-виховному процесі, 

про роботу медпункту, про роботу бібліотеки, про порядок створення та 

організацію роботи державної екзаменаційної комісії, про підготовку до 

вручення дипломів. 

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

підготовка до нового навчального року, педнавантаження, контроль за 

навчальним процесом, обговорення проблем навчального закладу, забезпечення 

освітнього процесу, матеріально-технічне забезпечення навчання  і проживання 

студентів, роль студентського самоврядування у вирішенні актуальних питань 

навчального закладу, про роль Ради гуртожитку у вирішенні актуальних питань 

мешканців, про роль вихователя у здійсненні виховної роботи з 

мешканцями  гуртожитку, відзначення Дня працівника освіти, підготовка до 

святкування Дня студента. 

 

5. Бібліотека коледжу  

 

Значну допомогу в організації освітнього процесу та науково-методичної 

роботи надавала бібліотека як структурний підрозділ коледжу. Протягом 2014-

2016 років бібліотека коледжу  забезпечувала інформаційні потреби освітнього  

процесу, студентів, викладачів та працівників коледжу. Пріоритетними 

напрямками роботи бібліотеки  було формування власних інформаційних 

ресурсів, відповідно до запитів  користувачів; впровадження  у роботу 

інформаційних технологій, надання доступу через мережу Інтернет; 

впровадження в практику роботи бібліотеки інноваційних форм і методів; 

сприяння гуманізації освіти, формування у студентів вміння користуватись 

бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом. 

Фонд бібліотеки Державного вищого навчального закладу нараховує 48015 

примірники та 3119 одиниць електронних підручників та посібників, які 

розміщені в електронній бібліотеці коледжу.  
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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 65,7 одиниць бібліотечного 

фонду. Поповнюється бібліотека літературою українською мовою.  

За останні 3 роки загальний бібліотечний фонд було поповнено    

примірником фахової та загальноосвітньої літератури  на суму 100047 грн., з 

них було придбано 220 підручників загальноосвітніх дисциплін. 

Оформлено у навчальному закладі передплату на 14 фахових періодичних 

видань педагогічного спрямування. 

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

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

бібліотеку з підключенням до мережі Internet на 78 посадкових місць. 

Бібліотечний фонд систематизовано, операції щодо обліку книг ведуться 

відповідно до вимог, оформлено картотеку підручників. Бібліотекарями 

оформлено тематичні полиці-виставки, тематичні папки, добірки матеріалів до 

знаменних дат. Масова робота з читачами проводиться через бесіди, огляди 

книжкових виставок, бібліотечні заняття.  

Велика системна робота здійснюється в коледжі по забезпеченню 

навчального процесу навчальною, навчально-методичною та довідковою 

літературою. Особлива увага приділяється придбанню літератури українською 

мовою. 

Крім цього у спільному користуванні Чернівецького індустріального 

коледжу і НКЦ «Львівська політехніка» знаходяться 6200 підручників 

українською мовою. 

Для організації самостійної роботи студентів у бібліотеці коледжу є понад 

270 примірників методичних посібників для виконання лабораторних робіт, 

курсових та дипломних проектів, які розроблені викладачами і надруковані у 

типографії коледжу. 

Головні напрямки діяльності бібліотеки по обслуговуванню користувачів 

включали: покращення якості обслуговування, максимальне задоволення 

запитів користувачів, забезпечення навчального та виховного процесів 

необхідною літературою, популяризація нових надходжень. 

Посилену увагу працівники бібліотеки приділяли роботі зі студентами-

першокурсниками. Заздалегідь були підготовлені комплекти підручників для 

них і видавались згідно із графіком видачі літератури. Під час запису до 

бібліотеки студентів ознайомлювали з правилами користування бібліотекою. З 

метою вивчення запитів студентів у жовтні кожного року серед усіх студентів 
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першого курсу проводиться анкетування, отримані відповіді лягли в основу 

комплектування фонду художньої літератури. 

Інформаційна і довідково-бібліографічна робота бібліотеки протягом 

звітного періоду була спрямована як на поповнення інформаційних ресурсів, 

так і на удосконалення системи інформаційних послуг, а саме: опанування й 

застосування ресурсів Інтернет в роботі бібліотеки; повне, оперативне й 

компетентне інформування користувачів відповідно до профілю їх діяльності; 

підготовку інформаційних та бібліографічних матеріалів; сприяння 

підвищенню інформаційної культури студентів. 

Ключовим принципом цієї ділянки роботи був і залишається принцип 

загальнодоступності інформації та її оперативності. 

Особливо важливою складовою роботи була виставкова діяльність. 

Великого значення бібліотека надавала назвам книжкових виставок та їх 

оформленню. 

Книжковими виставками  та заходами до знаменних дат представлений 

цикл: 

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

«День прав людини»; 

«Євроатлантична інтеграція України»; 

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

Конституції). 

Працівники бібліотеки дбають про відтворення героїчних сторінок 

минулого, до уваги користувачів бібліотеки було запропоновано наступні 

виставки: 

«Куток захисника Вітчизни»; 

«А ми тую козацьку славу збережемо». 

Увагу читачів привернули яскраві, з багатим інформаційним та 

ілюстративним матеріалом виставки: 

«Мова наша калинова»; 

«Журавлі Прикарпаття»; 

« Іван Боско – покровитель коледжу»; 

«Бережи здоров’я змолоду»; 

«Мій Рогатин»; 

«Герої не вмирають» (присвячується Небесній Сотні); 

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

 Бібліотекарі велику увагу приділяють вшануванню пам’яті українських 

письменників: 

«Ні! Я жива. Я буду вічно жити!» (до Дня народження Лесі Українки); 
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«Український письменник, художник, мислитель» (до річниці від дня 

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

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

робіт студентів). 

Передача знань про природу через книгу, зосередження уваги на 

проблемах екології, розкриття естетичної цінності природи, екологічна просвіта 

представлена через такі виставки книг: 

«Зберегти життя на Землі»; 

«Екологічна освіта — основа третього тисячоліття». 

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

пісня. У своїй роботі бібліотекарі постійно зверталися до цих тем і свят. 

Протягом року були організовані такі виставки: 

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

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

Релігія є складним соціально – духовним утворенням, людям необхідні 

роз’яснення виникнення світу, суспільства, людини, а зрештою всього живого і 

неживого феноменом культурно – історичного прогресу людства. 

Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені релігійним святам і 

народним традиціям: 

яскрава виставка книжок, декоративних робіт студентів та працівників 

коледжу «24 квітня – Світле Христове Воскресіння», акція «Склади сироті 

великодній кошик»; 

виставка літератури «Нехай святиться ім’я твоє». 

Щороку з нагоди  Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеці коледжу 

проводилось загальноколеджівське свято. Цього року воно проходило під 

назвою «Із книгою та словом порідніться». 

Бібліотека Чернівецького індустріального коледжу взяла курс на 

застосування електронних підручників в навчальному процесі, що дозволило 

створити повну базу основних підручників в електронному вигляді. Окрім 

внутрішньої електронної бібліотеки, комп’ютери в бібліотеці коледжу мають 

вихід до баз найбільших бібліотек України через мережу Інтернет. Це 

полегшить пошук необхідного навчального матеріалу студентові. Матеріальна 

база Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 

коледж» налічує понад 250 комп’ютерів, які забезпечені програмним 

забезпеченням для навчального процесу та мають вихід в мережу Інтернет. 

Протягом року в читацькій залі бібліотеки відбулися змістовні культурно-

просвітницькі заходи, творчі акції бібліотеки. Підготовлено значну кількість 

тематичних виставок, літературних презентацій, тематичних тижнів. 

Багато уваги протягом року приділено формуванню здорового способу 

життя студентів, спортивних досягнень, вдосконаленню програмно- 
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методичного та матеріально-спортивного забезпечення фізичного виховання та 

спорту в коледжі. Особливої уваги надано вдосконаленню змісту роботи 

медичних спецгруп, враховуючи стан здоров’я студентів, особливо 

першокурсників. Враховано рішення Колегії МОНУ з питань стану викладання 

фізкультури на сучасному етапі, та інших нормативних документів.  

Адміністрацією коледжу постійно здійснювався контроль за веденням 

навчальної документації, дотриманням графіку навчального процесу, 

виконанням навчальних програм, їх практичної частини, за якістю 

лабораторно-практичних робіт. Проводились зрізи навчальних досягнень 

студентів засобом проведення комплексних контрольних робіт у зв’язку з 

черговою акредитацією спеціальностей. 

 

6. Практичне навчання та працевлаштування студентів 

 

Головним завданням коледжу є практична підготовка студентів до обраної 

професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження 

різних видів практик: навчальної, технологічної та виробничої або 

переддипломної. Практика студентів здійснювалась відповідно до «Положення 

про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах», 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, графіка 

навчального процесу.  

Базами проходження виробничих практик є ПАТ “Чернівецький 

олійножировий комбінат” м.Чернівці, ТОВ “Чернівецький завод 

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

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

“Городенківський спиртзавод” Івано-Франківська область, ПАТ “Коломийське 

заводуправління будматеріалів” м.Коломия, ТОВ “Снятинський цегельний 

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

ДП “Неполоковецький комбінат хлібопродуктів” смт.Неполоківці, КП 

“Чернівціводоканал” м.Чернівці, МКП “Чернівцітеплокомуненерго” м.Чернівці, 

приватні підприємства області, ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Чернівці, ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 

м. Чернівці, ЗОШ І-ІІІ ст. Косівський район, ПП Гречанюк В.І. м.Чернівці, 

ФОП Чагайда Р.В. м. Чернівці, ПП Допіряк О.А. м. Чернівці, КП «Сага» м. 

Чернівці, МПП ВКФ «Каскад Девелоперс Гроуп» м. Чернівці, ПФ «Спільна 

справа», ПП «Прайм Груп» м. Чернівці, ДППЗ «Чернівецький професійний 

будівельний ліцей», УВО УТОС м. Чернівці, Лашківський ЗНЗ, ПАТ 

«Чернівцігаз», ТОВ «Ант- Лтд» м. Чернівці, ПП Килимник О.В. м. Чернівці, 

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

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

птахофабрика ПНВК «Інтер бізнес» Івано-Франківська область, Мале приватне 
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виробничо-комерційне підприємство «АН Бель», ПП «Слава-Зем», ПП «Альфа 

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

Мале колективне підприємство «Медтехніка-Аргентум», ПАТ  КБ 

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

«ПриватБанк» Берегометське відділення Вижницького району Чернівецької 

області, ТВ БВ № 10008/093 м.Снятин Івано-Франківської області, філія 

«Ощадбанк», ПП «Жан Жак» Снятинського району Івано-Франківської області, 

ПАТ «Державний ощадбанк України» м.Чернівці. На виробничу практику 

студенти направляються згідно двосторонніх угод.  

Для проходження студентами випускних курсів технологічної та 

переддипломної практик укладено 108 договорів з господарствами, 

підприємствами області.  

Діяльність педагогічного колективу спрямована на забезпечення 

підвищення професійно-практичної підготовки фахівців, посилення 

партнерських зв’язків з роботодавцями, залучення їх до формування змісту 

освіти, відповідно до конкретних умов та потреб виробництва, проведення 

практики студентів на підприємствах, які мають потребу у випускниках 

відповідних спеціальностей.  

У 2014 навчальному році із 228 молодших спеціалістів, випускників денної 

форми навчання, розподілено за фахом 162. У 2015 навчальному році із 220 

молодших спеціалістів, випускників денної форми навчання, розподілено за 

фахом 165. У 2016 навчальному році із 215 молодших спеціалістів, випускників 

денної форми навчання, розподілено за фахом 165.   

Колектив коледжу, адміністрація підтримують зв'язки з випускниками 

різними формами спілкування (конференції-зустрічі, надання методичної 

допомоги по місцю праці, листування).  

 

7. Навчально-матеріальна база  

 

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 170 студентів; дві навчальні майстерні 

площею 377 м
2
, медичний  пункт, дві котельні, два буфети на 60 посадкових 

місць, бібліотеку площею 106 м
2
 з загальним  фондом 39458 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 3119 одиниць. Всі споруди знаходяться в задовільному стані. Три 
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навчальні корпуси та гуртожиток підключені до мережі Internet технологією 

Wi-Fi. Стан навчально-матеріальної бази коледжу відображений в таблиці №1. 

Навчальна площа на одного студента складає більше 7,05 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 (інформація про наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки 

представлена в таблиці №2), виробництва менше 2 років є 30 комп’ютерів. 

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 

інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно –практичних робіт. Для 

виконання курсових та дипломних проектів виділяються кабінети. Балансова 

вартість закупленого за останні 3 роки обладнання для  кабінетів, лабораторій 

та  майстерень складає 330,6 тис. грн. 

За останні три роки закуплено струйний принтер А3 EPSON – 1 шт., 

копіювальний апарат CANON 2418 – 1 шт.; придбано для аудиторії «Хімія» 

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

системних блоків – 11 шт., моніторів 19
″ 

- 1 шт., копіювальний апарат «Canon 

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

коледжі створено чотири нові лабораторії з персональною обчислювальною 

технікою, для яких закуплено навчально–налагоджувальні стенди 

EV8031/AVR, мікропроцесорні регулятори та індикатори технологічні 

мікропроцесорні, блоки управління і блоки перетворень сигналів та 

комплектуючі пристрої до них фірми «Мікрол 2005», реконструйовано 

лабораторію «Електропостачання та електрообладнання». Збільшення 

аудиторного фонду за останні роки проводилось за рахунок перепланування 

окремих площ закладу з метою їх більш ефективного використання в 

навчально-виховному процесі. 

Гуртожиток, де проживають студенти, відповідає санітарно – технічним 

нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним 

устаткуванням та іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. 

Житлово–побутові умови задовільні.  

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. 
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Протягом навчального року господарська частина постійно проводила 

прибирання приміщень коледжу та прилеглої території, дотримуючись 

санітарно-гігієнічних норм. Своєчасно в зимовий період проводилось 

прибирання снігу та льоду. 

До початку навчального року частково були проведені ремонти меблів в 

аудиторіях, налагоджувальні роботи системи теплопостачання та 

вимірювальних приладів, оновлювався контур заземлення будівлі. Закуплено 

новий пилосос  для якісної роботи господарської частини. Постійна допомога 

АТО, в  тому числі ремонт та передача 10 ліжок для потреб АТО. Введено в дію 

та дообладнано новим устаткуванням «Паяльну майстерню». Проводяться 

профілактики та ремонт обладнання в спеціалізованих лабораторіях. 

Виготовлено та встановлено металеві решітки у навчальній майстерні. 

Здійснено ремонт у гуртожитку (освітлили фасад та сходи на вході; 

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

створено склад електронного обладнання; реставровано столи на кухнях). 

Змінено систему освітлення у спортивному залі. Встановлено 8 пластикових 

вікон у корпусі №2 по вул. Суворова, 17. Постійно здійснюється профілактика, 

ремонт та заправка оргтехніки та комп’ютерів. Здійснено ремонт у приміщенні 

для навчальної бази спеціальності «Туристичне обслуговування», придбано 

обладнання та офісні меблі. У корпусах здійснено ремонт (пофарбовано панелі, 

двері, вікна, сходи). У дворі корпусу №1 підведено цоколь фасаду та побілено 

стіну корпусу з подвір’я, пофарбовано ворота. Зроблено чистку ринвів і 

оброблено бітукасом. Здійснено частково промивку кінцевих батарей та 

встановлено крани. Пофарбовано газову мережу. Здійснено ремонт обладнання 

в котельнях (заміна котла, заміна сигналізаторів і т.д.) та розпочато вчасно 

опалювальний сезон. Замінено частину шиферу та здійснено ремонт даху в 

гуртожитку та корпусах №2, №3. Встановлено плитку на фасаді корпусу №2. 

Виконано утеплення та ущільнення вікон для забезпечення тепла. Здійснено 

профілактику системи опалення у корпусі №3. Частково освітлено фасад та 

наведено порядок у дворі корпусу №3. Відремонтовано та засклено вікна у 

корпусі №3. Зроблено косметичний ремонт у спортивному залі. Придбано 

новий принтер для друку дипломів. Придбано два комп’ютери (системні блоки, 

мишки, клавіатура, монітори) для навчальної бази спеціальності «Туристичне 

обслуговування». Створено кабінети для голів циклових комісій в І-му та ІІ-му 

корпусах. Здійснено ремонт телекомунікаційного обладнання в кабінеті 

іноземної мови (завкабінетом   Столяр Н.В.). Створено та укомплектовано 

кабінет іноземної мови (зав.кабінетом Сливка Є.Д.). Проведено модернізацію 

спецкабінетів  з спеціальності «Розробка програмного забезпечення» 

(завкабінетами Чорней Д.І., Чемолосова А.В.). Закуплено розхідний матеріал та 

інструмент для навчальних майстерень. Закуплено інструмент для столярної 
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майстерні. Відремонтовано медичний пункт та обладнано необхідною 

апаратурою і медикаментами. Створено кімнату для гостей і відвідувачів. 

Було створено лабораторію - комп’ютерний кабінет з функціями 

лінгафонного кабінету іноземних мов. У коледжі створено нову майстерню - 

радіовимірювальна та паяльна майстерня. Постійно оновлюється обладнання 

фахових майстерень для спеціальностей 5.05070104 ,,Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд”; 5.05020201 ,,Монтаж, 

обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”. 

Створено власне програмне забезпечення для організації дистанційного 

навчання студентів. 

Було створено 10 кімнат з підвищеними умовами комфорту. Житлово-

побутові умови задовільні.  

Продовжено роботу щодо вдосконалення матеріально-технічної, 

навчально-виховної, виробничої, спортивно-оздоровчої бази. Успішно 

функціонували обладнані навчальні кабінети, навчальні лабораторії, навчальні 

майстерні, автотранспортний центр, комп’ютерно-інформаційний центр. 250 

дисплейних місць коледжу утворили локальну комп’ютерну мережу з доступом 

до Internet, на основі безлімітного користування. Впроваджуючи сучасні 

інноваційні технології, в повному завантаженні працювала лабораторія 

прогресивних інформаційних технологій (електронна бібліотека). 

Вдосконалювались формування навчально-методичної електронної бази та 

програмного забезпечення. Постійно здійснювався контроль щодо поновлення 

та використання існуючої електронної бази. 

Протягом року збільшився обсяг видавничого центру з оперативної 

поліграфії, методичного забезпечення навчального процесу. 

 

8. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування 

 

Виховна робота в коледжі у звітному періоді була спрямована на 

виконання основних положень Конституції України, Законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту»,  Концепції  національного виховання студентської 

молоді, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Плану 

заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у  

навчальних закладах, Плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 

2021 року;  Регіональної концепції виховної діяльності навчальних закладів 

Чернівецької області, Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах Чернівецької 

області.  
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Головною метою виховання  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. 

Питання виховної роботи  постійно аналізуються і обговорюються на 

засіданнях адміністративної та педагогічної рад коледжу. З метою забезпечення 

результативності виховної роботи  адміністрація, відділення, органи 

студентського самоврядування постійно здійснювали контроль за реалізацією 

плану основних культурно-виховних заходів коледжу. 

З метою вдосконалення навиків виховної роботи в коледжі працює 

методичне об’єднання керівників груп, на якому: 

 проводяться зустрічі  викладачів з практикуючими психологами 

Департаменту освіти і науки ЧОДА, провідними викладачами педагогічного 

факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 

працівниками правоохоронних органів;  

 обговорюються питання впровадження інноваційних технологій для 

виховання цілісної гармонійної особистості, що має чіткі громадянські позиції. 

Під час зимових канікул регулярно проводяться науково-практичні 

конференції керівників груп, де розглядаються питання  сучасного виховання 

студентської молоді, роль керівника групи у формуванні особистості нового 

покоління, „Особливості національного виховання на сучасному етапі”. 

Особлива  робота спрямовувалася на вивчення особистості студента, 

виявлення активу груп, формування згуртованого колективу групи, засвоєння 

студентами особливостей навчальної діяльності та правил проживання в 

гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої 

ролі вивчення дисциплін та спеціальних предметів у підготовці майбутнього 

спеціаліста. Щорічно проводиться робота з адаптації першокурсників до 

навчального процесу у коледжі. З цією метою проводяться наступні години 

спілкування: „Статут коледжу”, „Правила внутрішнього розпорядку”, „Права і 

обов’язки студентів”;   „Правила, за якими ми живемо”;  „Правила проживання 

у гуртожитку”; „Спілкування без конфліктів”. Систематично проводився аналіз 

успішності та відвідування навчальних занять студентів. 

З метою вивчення питання адаптації психолог коледжу проводить 

соціологічні дослідження, з подальшими рекомендаціями керівникам груп, 

викладачам-предметникам, студентам нового набору та їх батькам. 

Національно-патріотичне виховання спрямоване на розвиток історичної 

пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до 

Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю 
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Вітчизни й готовність працювати на її благо, захищати та зміцнювати 

міжнародний авторитет країни.  

Виконання поставленого завдання здійснювалося шляхом проведення 

виховних заходів, присвячених Дню незалежності України,  Дню знань, Дню 

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

Шевченка та інших видатних українських особистостей. Проводяться години 

спілкування на теми „Громадянин України – звучить гордо”, „Краще  поганий 

мир, ніж хороше протистояння”, „Герої Крут”, „Що таке національна гідність”, 

„Україна: шляхи змін та розвитку”,  „Державні та національні традиції”, 

„Україна – європейська країна”, „Україна і НАТО”; бесіди до Дня соборності 

України.   

З метою національного виховання студентів в коледжі працює історико-

інформаційний лекторій, на заняттях якого студенти знайомляться з  

історичними фактами, традиціями українського народу, мають можливість 

пізнавати країну не тільки в аудиторіях, а й під час подорожей в інші міста 

України та Буковини. Студенти  здійснюють подорожі до м. Львова,                                      

м. Кам'янець-Подільський, м. Хотин, м. Вижниця. Учасники гуртка брали 

участь у благодійному вечері до 100-річчя початку І Світової війни.  

Студенти  коледжу беруть активну участь у заходах міста, присвячених до 

Дня міста, Буковинського віче, у мітингах з нагоди виведення військ з 

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

незалежності України. Здійснюють культпоходи до музеїв та виставочних залів:  

літературно-меморіальних музеїв О.Кобилянської  та Ю. Федьковича, музею 

військової історії краю; краєзнавчого музею, екскурсії до  Чернівецького 

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

ЮНЕСКО. 

Інтелектуально-духовне виховання   в коледжі спрямоване на розвиток 

пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;  виховання потреби 

самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у 

практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова 

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

здатності формувати та відстоювати власну позицію.  

Реалізується даний напрямок через проведення студентських конференцій, 

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

навчального закладу пройшли наступні конференції: Міжнародна конференція 

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

представників французької асоціації „Konstella network” Грегорі Тищука та 

Дарини Саїнчук; Міжвузівські конференції  „Реклама навчального закладу” за 

участі студентів маркетологів і викладачів Кам’янець-Подільського 

індустріального коледжу та „Географія: виклики сучасності”. Проведено 
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студентські конференції „Проблеми становлення та розвитку страхового ринку 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

знавців математики), „Брейн-ринг” (фізика, астрономія, математика, наро-

дознавство),   вікторини „Творчість українських письменників  про Велику 

Вітчизняну війну”, „Математика”, „Твої права”. 

Конкурси: „Офісне програмне забезпечення”, презентацій  „Чернівецький 

індустріальний коледж”, „Кращий математик групи”.  

Громадянське виховання спрямоване на формування у студентської молоді 

поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до 

Конституції, законів України, державних символів України; виховання 

громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; формування 

політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до 

участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху; становлення 

етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків 

здійснювалося шляхом проведення виховних бесід із студентами на теми: „Від 

формування правомірної поведінки до правової культури громадянина 

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

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

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

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

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

Толерантне ставлення до студентів іноземців, представників національних 

меншин. ” 

З метою виховання правової культури студентської молоді та поваги до 

прав і свобод людини та громадянина, розширення правових знань та вмінь, 

застосування на практиці законів держави в коледжі працює Правовий 

лекторій,  до діяльності якого залучаються  працівники  юстиції та міського 

центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.  Засідання Правового 

лекторію проходять раз на місяць, програма передбачає розгляд таких 
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актуальних питань як „Права і обов’язки студентів та громадян країни”,  

„Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх”, „Поняття 

злочину, види злочинів”, „Декларація прав людини”, „Злочини проти 

громадського порядку”. 

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

надає безкоштовні консультації для студентів коледжу. Для студентів, що 

голосуватимуть вперше, проводяться  зустрічі з працівником юстиції з питань 

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

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

конкурс презентацій на тему „Права людини”. 

Згідно рішення адміністративної ради раз на місяць у всіх групах 

проводяться виховні години, на яких  піднімаються і обговорюються питання  

прав людини,  відповідальності за поведінку та вчинки студентів: „Права 

людини”;  „Декларація  прав людини”; „Конвенції про захист прав людини  і 

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

обов’язки людини та громадянина”; „Молодь та  її конституційні права”,  

„Виборче право”;  „Злочини проти громадського порядку”, „Правосвідомість 

громадянина”, „Чи варто завжди дотримуватись букви закону?”,  „Свобода чи 

вседозволеність”,  „Моральні цінності громадянського суспільства”. 

Для студентів гуртожитку проводяться зустрічі з дільничним та  

працівниками правоохоронних органів з метою попередження правопорушень у 

громадських місцях.  Проводиться кінолекторій з питань шкідливого впливу 

тютюнопаління та алкогольних напоїв; демонструють кращі  студентські 

презентації конкурсу „Права людини”.  Раз на місяць, по вівторках о 18
00

, 

лектори  благодійної організації „Змінюючи світ” проводять бесіди з 

мешканцями гуртожитку на морально-етичні теми та культуру поведінки. 

З метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки 

студентів, попередження проявів правопорушень та злочинності в 

студентському середовищі у коледжі працює рада профілактики 

правопорушень. 

Моральне виховання спрямоване на розвиток високих моральних якостей і 

переконань, що виявляються в моральних нормах поведінки в усіх сферах 

життєдіяльності та забезпечують активну життєву позицію молодої людини, 

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

самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння 

моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних 

переконань. 

Моральне виховання здійснюється через усі лекційні курси, діяльність усіх 

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

студентів атмосфери вимогливості, принциповості, чесності, відповідальності 
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та взаємодопомоги. Моральне виховання пронизує всю систему позааудиторної 

роботи: проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти 

першокурсників; святкування Дня коледжу; залучення студентів до 

профорієнтаційної роботи; години спілкування; проведення бесід, лекцій з 

антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організацію вечорів, 

концертів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення 

студентів до участі в акціях гуманістичного характеру.  

Студенти коледжу приймають участь у волонтерських рухах для 

здійснення благодійних акцій.  

Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури 

особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи й орієнтує 

людину на збереження та відновлення природи як середовища існування всього 

живого.  Щорічно студенти коледжу приймають участь у проведенні місячників 

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

екологічною зоною міста.  Прибирають студенти і  територію навчального 

закладу, сприяючи її  озелененню та  окультуренню. 

Волонтери, з числа студентів коледжу, приймають участь в екологічних 

акціях, що проводить міська рада та студентський парламент по прибиранню 

зелених зон міста – берег р. Прут, історико-культурних пам’яток - Костел 

Пречистого Серця Ісуса. 

З метою розвитку у студентів естетичних смаків, поглядів, формування 

естетичного ставлення до дійсності, творчої активності в коледжі 

організовуються конкурси художньої самодіяльності, виставки  до 200-річчя з 

дня народження Т.Г. Шевченка.  Вісім студентів коледжу стали лауреатами  

обласного конкурсу  творчості „Тарасовими стежками” у різних номінаціях. 

Традиційними стали культпоходи на вистави  драматичного театру, проведення 

зустрічей у літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з діячами 

літератури та мистецтва. Пройшли зустрічі з письменниками  Буковини                            

В. Ільчуком, Ю. Муляром, В. Вознюком, М. Лазаруком,  І.О. Логіновою, 

Х.Венгринюк, В.Васкан, молодими поетами краю та директором компанії 

„Графський уют” та творчою особистістю М.Графовим. Щорічно проходять 

конкурси читців віршів Т.Г. Шевченка та конкурси читання віршів на іноземній 

мові (Байрона, Шекспіра), в цьому році пройшов вечір поетичної творчості, 

присвячений  „Небесній сотні”. 

Студенти коледжу здійснюють культпоходи в кінотеатри міста з метою  

перегляду сучасних фільмів світового та українського кінематографу 

(„Сталінград”, „Тіні незабутих предків”, „Вій”, „Поводир ” та інші). 

З метою розвитку  творчих здібностей  проводяться конкурси стінних газет 

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

народження Т.Г.Шевченка, при проведенні тижнів дисциплін „Фізика”, 
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„Астрономія”, „Математика”, річниць з дня народження видатних діячів 

мистецтва України. 

З ініціативи студентського самоврядування коледжу проведено   конкурс 

КВК. 

Формування активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною 

майстерністю, діловими якостями, почуттям відповідальності, шанобливим 

ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов ринкових 

відносин, до підприємницької діяльності та конкуренції відбувається за участю  

студентів в роботі наукових гуртках, конференціях, олімпіадах. 

Серед студентів коледжу  пройшов конкурс „Кращий знавець майбутньої 

професії” (присвячені Дню енергетика). Проведено презентації кращих 

курсових робіт спеціальностей „Розробка програмного забезпечення”, 

„Туристичне обслуговування”. 

Систематично відбуваються зустрічі з випускниками коледжу, фахівцями з 

підприємств і установ, які завдяки наполегливій праці та знанням досягли 

успіху в професійній діяльності. Проводяться екскурсії на підприємства міста 

та області. 

З метою сприяння працевлаштуванню студентів проводяться зустрічі з 

працівниками центру зайнятості та заступником начальника територіальної 

державної інспекції з питань праці в Чернівецькій області Кушнір Г.М. 

Особлива увага приділяється питанню  пропаганди здорового способу 

життя, виконанню Державної цільової соціальної програми зменшення 

шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення, боротьбі з вживанням 

алкогольних напоїв та наркотиків  шляхом залучення лекторів благодійних 

організацій  „Змінюючи світ” та  „Місія милосердя”,  лікаря  наркологічного 

диспансеру Філіпової І.І., психолога благодійного фонду «Нова сім’я» 

С.Федоряк, що проводить   тренінги «Репродуктивне здоров’я сім’ї»,  конкурсів 

студентських робіт „Молодь за здоровий спосіб життя” (презентацій та 

плакатів),  спортивних змагань, проведенням кінолекторію з питань шкідливого 

впливу тютюнопаління та алкогольних напоїв, тематичних експозицій в 

бібліотеці коледжу.   

Протидія факторам, що негативно впливають на здоров’я членів 

студентського колективу, реалізується на заняттях з фізичної культури, через 

діяльність спортивних секцій (волейболу, міні-футболу, легкої атлетики), 

роботу спеціальних медичних груп, проведення спортивних змагань, 

спартакіад, турнірів, спортивних зустрічей, туристичних походів, молодіжних 

акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії тощо. 

У коледжі діє усний журнал-кінолекторій „Здоров'я молоді - здоров'я 

нації”, на засідання якого запрошуються лікарі та працівники міського центру 
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соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Лектори з числа студентів коледжу 

проводять заходи по пропаганді здорового способу життя. 

  За ініціативи органів студентського самоврядування стали  традиційними  

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

спортивні змагання між групами. 

У коледжі ведеться клопітка робота із формування студентського 

самоврядування з метою формування активної життєвої позиції студентів. 

Головне завдання цієї роботи – надати можливість кожному студенту відчути, 

що саме він приймає рішення, важливі для власного колективу, саме від його 

пропозиції залежить багато в житті колективу всього навчального закладу, 

відділення, групи.   

Студентське самоврядування – це виявлення потенційних лідерів, 

вироблення в них навичок управлінської та організаційної роботи з колективом, 

формування майбутньої еліти нації. 

Пріоритетом виховання  було формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Виховання почуття поваги та толерантності до духовної спадщини  

відбувалося шляхом проведення бесід та тематичних заходів на теми: «Культові 

споруди міста Чернівці – історія та духовність», «Визначні пам'ятки сакральної 

культури України», «Чернівці місто толерантності міжконфесійних відносин», 

«Цінності, якими ми живемо», «Християнські мотиви в мистецтві», 

«Митрополит Андрій Шептицький». Відбулися літературні читання твору 

А.Шептицького «Як будувати рідну хату». 

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. Відбулися зустрічі з 

письменниками  Буковини Ю.Муляром, І.Стефюк та  І.Шкромидою, режисером 

театру «Коферик». Студенти коледжу відвідали філармонію з метою перегляду 

вокально-симфонічної поеми «Берестечко». Організовано перегляд сучасних 

українських фільмів: «Нескорений», «Любіть Україну…», «Незламна», 

«Добровольці Божої Чоти».  Проведено конкурси читання віршів Т.Г. 

Шевченка, у лютому 2015 року проведено вечори поетичної творчості, 

присвячені «Небесній сотні», де студенти коледжу читали також власні поезії. 

19 лютого студентами коледжу  проведено акцію «Патріотичний марш» з  

метою вшанування пам'яті Небесної сотні. Пішою ходою з розгорнутими 

національними стягами та лампадками відбулась хода з головного корпусу на 

вулиці Садовій до Центральної площі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять 

загиблих, поклали свічки до пам'ятника Шевченка у вигляді хреста. 
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Студенти коледжу брали участь у волонтерських рухах для здійснення 

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

«Від серця до серця», «Читаймо українською із Заходу до Сходу», «Подаруй 

дитині українську книжку», «Підтримай вояків АТО». Студенти коледжу 

здійснили культпоходи на благодійні та творчі  концерти.  Кращі волонтери 

коледжу отримали подяки від Департаменту соціального захисту населення 

Чернівецької ОДА. 50 студентів коледжу стали донорами. 

Протягом 2015 року проведена низка заходів, спрямована на  військово-

патріотичне виховання та 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, присвячені подвигам 

українських воїнів;  зустрічі студентів з ветеранами війни, військової служби, 

учасниками бойових дій, антитерористичної операції з числа працівників, 

випускників та батьків студентів  коледжу М.Калинюком, М.Риловим, 

Є.Лізункіним, А.В.Ткачуком.    

Представники громадської організації  Українська Націоналістична 

СамоОборона провели  теоретичні та практичні заняття,  з метою здобуття 

студентами  знань, навичок поведінки  та захисту в умовах бойових дій, на 

теми: «Розборка та зборка автомату і пістолетів», «Тактика та поведінка  при 

обстрілах», «Тактика ведення вогню», «Саперно-підривний комплекс (вигляд  

навчальних гранат, захист)». Проведено санітарно-просвітницьку роботу та 

практичні заняття з надання першої допомоги, із залученням викладачів БДМУ 

Хомко О.Й., Оліник О.Ю.,  працівника «Червоного Хреста» О. Цигановської.  

Практичні заняття на тему «Реанімація. Зупинка кровотечі. Накладання 

пов’язок» проводилися студентами  5 курсу БДМУ Г. Рибарчук, Б.Хомко та 

В.Романчук  та «Перша медична допомога» за участі представників громадської 

організації  Українська Націоналістична СамоОборона. Студенти залучалися до 

занять з військово-прикладних видів спорту, проведено змагання-гру з 

пейнтболу між студентами та викладачами, змагання з стрільби у тирі міста, 

Козацькі забави.  

Відбулася бесіда-презентація «Виявлення ознак виникнення надзвичайних 

подій, недопущення терористичних актів і диверсій» за участі працівника 

Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Студенти брали 

участь у висадженні  дерев  «Алеї Слави Героїв АТО». 

Вже традиційним став Тиждень права. Цього року він пройшов за участі  

юриста асистента кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича        

Крайнього П.І., адвоката  Оларя Д.В. та заступника начальника управління 

кадрового забезпечення Головного управління Національної 

поліції  Максимчука С.А. та юрисконсульта коледжу, уповноваженого з питань 



62 

протидії та боротьби з корупцією Хобзея Р.В. Відбулася зустріч з головним 

спеціалістом сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА 

Манастирським Ю.В. та  юристом післядипломної освіти Марусяк О.Є.   

На виховних годинах розглядалися питання «Правосвідомість 

громадянина», «Чи варто завжди дотримуватись букви закону»,  «Свобода чи 

вседозволеність», «Виборче право»,  «Моральні цінності громадянського 

суспільства».   

В рамках тижня безпеки дорожнього руху відбулась зустріч студентів з 

старшим інспектором Управління Державтоінспекції Пастухом І.В. 

З метою формування активної, працелюбної особистості, яка володіє 

професійною майстерністю, діловими якостями, почуттям відповідальності, 

шанобливим ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов 

ринкових відносин, до підприємницької діяльності та конкуренції відбулися 

практичні конференції «Перспективи майбутньої професії»  із спеціальностей 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Фінанси та кредит» за участі 

директорів  підприємств міста. Серед студентів коледжу  пройшли конкурси 

«Кращий знавець майбутньої професії» (присвячені Дню енергетика). Пройшли  

зустрічі  з випускниками коледжу, фахівцями з підприємств і установ, які 

завдяки наполегливій праці та знанням досягли успіху в професійній діяльності.   

Проводилися екскурсії на підприємства міста та області.  Відбулася відкрита 

лекція-зустріч «Як стати успішним в підприємницькій діяльності» з відомим 

бізнесменом міста, співвласником закладу швидкого харчування “Ozzy”                          

Д. Лукенчуком. 

У коледжі ведеться активна робота із фізичного виховання та утвердження 

здорового способу життя.  Виховання відповідального ставлення до власного 

здоров’я проходить через залучення студентів до щорічних медичних оглядів, 

участі у  спортивних секціях, командних змаганнях. З метою формування 

потреби у безпечній поведінці, протидії та запобігання негативним звичкам в 

коледжі працювали тренери  Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ», 

які провели ряд заходів спрямованих на формування  та пропаганду здорового 

способу життя та лектори благодійної організації «Нова сім’я», які провели ряд 

лекцій та тренінгів по плануванню стосунків  молодого покоління, ознайомили 

з сучасними засобами контрацепції. Пройшов Тиждень здоров’я, в рамках якого 

кожного дня студенти зустрічалися з  лікарями з питань здорового способу 

життя, боротьби із шкідливими звичками,  шкоді  куріння, алкоголю та 

наркотиків. Працює усний журнал-кінолекторій «Здоров'я молоді - здоров'я 

нації», в рамках якого пройшли  практичні конференції на теми «Мобілки» та 

«5 найшкідливіших напоїв». 

09 жовтня 2015 коледж відсвяткував своє 75-річчя. На свято завітали 

делегації з Ботошанського  економічного  коледжу, інституту дистанційного 
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навчання «Львівська політехніка», представники Чернівецької обласної 

державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, голова Чернівецької 

міської ради О.П.Каспрук – випускник коледжу, директори вищих навчальних 

закладів міста,  групи  випусків 1971 та 1975 років. 

 

 

 
Студентське самоврядування бере активну участь у підготовці та 

проведенні культурно-масових заходів (до Дня коледжу; посвяті 

першокурсників, проведенні дискотек, організації концертів, участі студентів в 

конкурсах художньої самодіяльності міста та області, старшокурсники 

проводили екскурсії по місту для гостей коледжу, студентів нового набору та 
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майбутніх абітурієнтів, вітання ветеранів коледжу до свят). 

 

Студенти беруть участь у трудовому десанті, організованому 

Студентським парламентом Буковини по приборанню костьолу Серце 

Господнє, кладовищ, зелених зон міста. 

Студрада коледжу проводить акції милосердя. Зібрані кошти йдуть на 

підтримку дітей-сиріт міста та країни. 

  
Студентська рада виконує не лише адміністративні функції, вона перш за 

все є представником та захисником прав студентів нашого коледжу. 

  
   У коледжі створена рада студентського самоврядування, до якої увійшли 

представники 30 навчальних груп, щомісячно проводяться засідання,  ведеться  

робота згідно затвердженого плану роботи. 

Студрада коледжу проводить традиційні  конкурси „Студент року” та 

„Краща кімната гуртожитку”.   
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З метою вивчення адаптації студентів, пропозицій щодо покращення умов 

навчання та проживання в гуртожитку,  органи студентського самоврядування 

проводять соціологічні дослідження.  

З метою залучення студентів коледжу до здорового способу життя 

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

боротьбі  з шкідливими звичками та пропагандою здорового способу життя. 

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

між групами коледжу.  З ініціативи студради коледжу здійснюються виїзди 

студентів на  турбази області. Вперше  проведено Студентський хеловін, під 

час якого пройшли конкурси стінгазет, гарбузів (особливо відзначилися 

студенти-електрики, показавши свої професійні якості), а головне - було 

проведено благодійну акцію „Канцтовари для дітей”.   

Студентське самоврядування має пряме відношення  до розгляду питань 

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

ініціативи студради преміюються студенти, які  проявляють  максимальну 

соціальну активність. 55 студентів коледжу -  постійні учасники заходів, що 

проводяться в коледжі та місті – отримали премії в розмірі соціальної стипендії.  

Студрада коледжу  бере участь  у залученні студентів до художньої 

самодіяльності, шляхом  оголошення конкурсів, посвяти в студентів; до участі  

в студентських толоках; Тижні доброти і благодійних акціях. За звітний період 

в коледжі були проведені Акції милосердя „Від серця до серця”, „Подаруй 

дитині життя”, „Допоможи онкохворій дитині”, „Допоможи пораненому 

солдату”  та „Червоного Хреста”, „Допоможи воїнам АТО”.   

Студентська рада виконує не лише адміністративні функції, вона перш за 

все є представником та захисником прав студентів нашого коледжу. В звітному 

році студрада допомагала відстояти інтереси студентів, що проживають у 

гуртожитку. Так з метою покращення умов проживання в гуртожитку змінено 

графік користування душем, замінено тріснуті шибки у вікнах, зроблено певні 

удосконалення в місцях загального користування. 

У гуртожитку успішно працює студрада гуртожитку, яка займається 

поселенням студентів, складанням графіків чергування, перевіркою санітарного 

стану кімнат студентів та місць загального користування, організацією дозвілля 

студентів та виносить на обговорення  адміністрації питання покращення умов 

проживання в гуртожитку. 

 Студенти коледжу, що мешкають у гуртожитку, раз на тиждень проводять 

тематичні кіносеанси. Наявність в гуртожитку мультимедійних засобів 

дозволяє проводити кіносеанси екранізацій програмних українських творів. 

Варто зазначити, що студентська рада активно співпрацює з керівництвом 

коледжу, допомагає в проведенні заходів, згідно плану виховної роботи 

коледжу.  
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Протягом року відбулося ряд розширених занять гуртка на яких 

розглядалися питання: «Становлення та розвиток добровольчого руху на 

Україні, як продовження Революції Гідності»; «Діяльність Степана Бендери, як 

лідера УОН», «Цікаві історичні постаті», «Європейський Союз: виникнення та 

розвиток», «Громадсько-політична та правозахисна діяльність Української 

Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод». Проведена 

студентська конференція «Символи незалежної держави». 

  З метою формування  розуміння громадського обов’язку, готовності 

студентів у будь-який час стати на  захист Батьківщини, оволодіти військовими 

і військово-технічними знаннями, розвитку бажання здобувати військові 

професії, проходити службу у Збройних силах України у коледжі відбулися 

зустрічі студентів коледжу з працівниками Чернівецького міського комісаріату. 

Проведено виховні години «Герої АТО» та «Героїчні подвиги українських 

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

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

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

дій під Дебальцеве – Олександром Паращуком, учасником бойових дій під 

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

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

Чернівецької міської організації Української спілки ветеранів Афганістану та 

учасником бойових дій в Анголі – Хобзеєм Р.В.  Студенти  вшанували пам'ять 

Героїв Небесної Сотні  покладанням  квітів на могилу Василя Аксеніна. З 

вересня  у коледжі діє гурток «Влучний стрілець», де студенти набувають 

навичок поведінки під час бойових дій. Команда коледжу брала участь у   

історичній військово-патріотичній грі «Квест Козацької Покрови», присвяченій 

Дню українського козацтва, Дню захисника України та приуроченій Дню 

заснування Української Повстанської Армії. Команда отримала Грамоту  

Цивільного корпусу «Азов»  за участь у грі, та посіла І місце в номінації 

«Збірка автоматичної зброї». Учасники команди нагороджені пам’ятними 

призами управління молоді та спорту обласної державної адміністрації та 

Цивільного корпусу «Азов». Відбулася екскурсія студентів до Чернівецького 

прикордонного загону з метою зустрічі з  воїнами та огляду бойової техніки. 

 До знаменних дат українського народу проводяться виховні години,  

присвячені вивченню  життєвого та творчого шляху видатних українських 

діячів: І.Я Франка, Т.Г. Шевченка, Л. Українки , О. Білаша, В. Івасюка,  

М. Грушевського, І. Миколайчука, Є. Коновальця, І. Драча, С. 

Мельничука,  П.Г. Міхневича та інших.   

З  метою  підвищення  інтересу студентів до української літератури та 

українського кіно  для студентів коледжу демонструвалися екранізації 

українських програмних творів. Організовано культпоходи  на сучасні фільми: 
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«Хайтарма», «Гніздо горлиці», проводилися ретропокази фільмів І. 

Миколайчука: «Білий птах з чорною ознакою», «Така пізня, така тепла осінь» 

(що знімався на Буковині за участі П.Г. Міхневича - актора Чернівецького 

театру). 

З метою виховання почуття поваги та толерантності до духовної спадщини 

проведені бесіди та тематичні заходи на теми: «Хрещення Русі» «Культові 

споруди міста Чернівці: історія та духовність», «Визначні пам'ятки сакральної 

культури України», «Чернівці - місто толерантності міжконфесійних відносин». 

Традиційними стали культпоходи на вистави  драматичного театру (в 

цьому році це вистава «У неділю вранці зілля копала»), проведення зустрічей у 

літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з діячами літератури та 

мистецтва. У 2016 році відбулися зустрічі студентів з письменниками Буковини 

Ю.С. Гусарем, І.І. Стефаник, С. Майданською. Проведено конкурси читців 

віршів Т.Г. Шевченка (українською та англійською мовами), «Ми діти твої 

Україно», віршів присвячених  «Небесній сотні». 

 

 

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

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

світовій війні,  у віче з нагоди третьої річниці Євромайдану та початку 

Революції Гідності, у поминальних заходах до Дня памяті жертв голодоморів та 

70-х роковин голодомору на Буковині та встановленні пам’ятного знаку 

жертвам голодоморів; привітанні з ювілеєм Голови Чернівецького осередку 

Братства ветеранів УПА Святослава Мельничука; флешмобах до Дня вишитої 

сорочки, Дня прапора, Дня Незалежності України.   

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

розширення правових знань та вмінь, застосування на практиці законів держави 

в коледжі працює Правовий лекторій,  до діяльності якого залучаються  

працівники  юстиції та міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї  та 

молоді. Програма Правового лекторію передбачає розгляд таких актуальних 

питань як: «Права і обов’язки студентів та громадян країни»,  «Адміністративна 

та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Поняття злочину, види 

злочинів», «Декларація прав людини»,  «Злочини проти громадського 

порядку». Пройшла низка заходів та круглий стіл  з  працівником Центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  Довганюк І.В. з питань 

торгівлі людьми. 

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

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

та працівника Центру надання безплатної вторинної правової допомоги  в 

Чернівецькій області Потєхіною Ж. О.  На виховних годинах розглядалися 



68 

питання «Права громадянина України», «Моральні цінності громадянського 

суспільства», «Твої права та як їх захистити» та інші.  

У травні та листопаді пройшли Тижні дорожнього руху за  участі 

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

інспектора  патрульної поліції Пастуха І. 

Студенти коледжу приймали участь у волонтерських рухах для здійснення 

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

«Від серця до серця», до Студента року, Дня дитини. Взяли участь у Тижні 

доброти, що проводився в місті Студентським парламентом.   Під час 

проведення акції  «Ти в світі не один» студенти відвідали притулок для 

неповнолітніх при ОДА, вручили подарунки (книги, розмальовки, канцтовари, 

солодощі тощо) та провели майстер клас по виготовленню новорічних прикрас. 

Студенти коледжу здійснили культпоходи на благодійні та творчі  

концерти: «Боги війни», гурту «Вікторія» (збір коштів для онкохворих дітей),  у 

транспортному коледжі (на лікування 4-х річного хлопчика), в підтримку дітей 

переселенців.  Студенти коледжу провели  збір коштів для бійців АТО. 

 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. 

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної 

культури особистості  реалізується через конкурси стінгазет та плакатів 

«Молодь за здоровий спосіб життя», зустрічі з  медичними працівниками та 

лекторами міського центру соціальних служб для молоді. 

За звітний період питання  пропаганди здорового способу життя, 

відбувалися шляхом залучення лікаря - методиста Чернівецького центру 

СНІДУ   О.Нестора, лікаря-гінеколога, заввідділенням обласного центру 

репро-дуктивного здоров’я молоді А.І.Корнякову, фахівця центру соціально-

психологічної допомоги благодійної організації «Нова сімя» М. Горука, 

нарколога обласного наркологічного диспансеру І.І. Лазука, лікарів   

благодійної організації «Дім надії» Г.Ю.Цуркан та О.В. Мандрик, лікаря- 

гінеколога студентської поліклініки О.Б. Тимчук; конкурсами студентських 

робіт «Молодь за здоровий спосіб життя» (презентацій та плакатів),  

спортивними змаганнями між групами коледжу з командних видів спорту,  

проведенню спартакіади коледжу, виїздів студентів на туристичні бази  «Аква» 

та «Сонячна долина», проведення Тижня здоров’я та  кінолекторію з питань 

шкідливого впливу тютюнопаління та алкогольних напоїв. 
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Розвиток високих моральних якостей і переконань, що виявляються в 

моральних нормах поведінки в усіх сферах життєдіяльності та забезпечують 

активну життєву позицію молодої людини, формування почуття власної 

гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування 

моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, 

категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань здійснюється через 

усі лекційні курси, діяльність усіх підрозділів, роботу кураторів, викладачів, а 

також формування в колективах студентів атмосфери вимогливості, 

принциповості, чесності, відповідальності та взаємодопомоги.                       

Моральне виховання пронизувало всю систему позааудиторної роботи: 

проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти 

першокурсників; святкування Дня коледжу; залучення студентів до 

профорієнтаційної роботи; години спілкування; проведення бесід, лекцій з 

антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організація вечорів, 

концертів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення 

студентів до участі в акціях гуманістичного характеру.  

Формування екологічної культури особистості, що регулює 

взаємовідносини людини та природи й орієнтує людину на збереження та 

відновлення природи як середовища існування всього живого здійснюється 

через залучення студентів  до проведення місячників благоустрою міста, 

прибирання парку ім. Т.Г. Шевченка, який визнано екологічною зоною міста. В 

цьому році студенти долучилися до Всеукраїнської акції «Зробимо Україну 

чистою разом». Прибирали територію навчального закладу, сприяючи її  

озелененню та  окультуренню. На території коледжу  була висаджена клумба 

«Прапор України». Волонтери, з числа студентів коледжу, приймали участь в 

екологічних акціях, що проводить міська рада та студентський парламент по 

прибиранню зелених зон міста, кладовищ, історико-культурних пам'яток. 

Проведено ряд конференцій та круглих столів з метою формування основ 

глобального екологічного мислення та екологічної культури студентів: «Земля 

– наш спільний дім»; «Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення»; 

«Формування екологічної компетентності студентів коледжу на заняттях з 

інформатики, хімії, біології та охорони праці», «Уроки Чорнобиля»,  

«Комп’ютерні технології, їх вплив на здоров’я людини і навколишнє 

середовище». 

Формування активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною 

майстерністю, діловими якостями, почуттям відповідальності, шанобливим 

ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов ринкових 

відносин, до підприємницької діяльності та конкуренції відбувається за участю  

студентів в роботі наукових гуртків, конференцій, олімпіадах.  
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Серед студентів коледжу пройшли конкурси «Кращий знавець майбутньої 

професії» (присвячені Дню енергетика), на краще знання комп’ютера; круглі 

столи: «Спеціальність «Туризм» очима студентів», «Резюме -  крок до 

успішного конкурентно-спрямованого фахівця», «Навчання в коледжі – 

еквівалент успішності молодого фахівця».  

Студенти коледжу брали участь у міжвузівській конференції «Особливості 

розвитку малого підприємства на Буковині» (КНТЕУ), круглому столі  

«Сучасний стан, проблеми та перспективи практичного застосування 

інформаційних технологій» за участі викладачів та студентів коледжу ЧНУ  ім. 

Ю. Федьковича та коледжу дизайну та економіки.  Здійснили поїздку на 

Міжнародний туристичний ярмарок до Києва, з’їздили в рекламний тур до 

Болгарії, брали участь у ХІ Буковинському туристичному ярмарку, відвідали 

ярмарку «БукФест». 

Систематично відбуваються зустрічі студентів з випускниками коледжу, 

фахівцями  підприємств і установ, які завдяки наполегливій праці та знанням 

досягли успіху в професійній діяльності: начальником Приватбанку Гуцул Н.І.; 

генеральним директором  видавничого дому Максимець М.М., начальником 

служби ізоляції та захисту від перенапруг ПАТ ЕК «Чернівціенерго» 

Павличенком В.В. Проведено екскурсії на підприємства міста та області. 

Студенти побували на екскурсіях у «Буковинському видавничому домі», 

страховій компанії «Оранта», до науково-дослідного інституту теплоенергетики 

м. Чернівці, кафедри ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Вперше студенти коледжу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж» долучилися до ремонту комп’ютерної техніки коледжу. 

 2016 рік  був проголошений роком англійської мови, тому у коледжі 

протягом року проводилася активна  позаурочна робота цикловою комісією 

іноземних мов, туризму. Пройшли ряд конференцій: «Англійська мова- мова 

міжнародного спілкування», міжвузівський круглий стіл «Значення англійської 

мови для майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій» 

(Буковинським університетом) «В коханні й в слові правда – мій закон» (до 

400-річчя                               В. Шекспіра), брифінг «Найпривабливіші 

туристичні об’єкти світу», круглий стіл «Важливість вивчення англійської 

мови для майбутньої професії». Проведено захист проектних робіт у випускних 

групах англійською мовою.  Відбулися виставки навчальної літератури 

англійською мовою за професійним спрямуванням. Конкурси читців віршів 

Т.Г. Шевченка, В. Шекспіра.   Протягом року в коледжі працював клуб 

англійської мови, де студенти мали можливість дивитися фільми мовою 

оригіналу. Працювали два гуртки англійської мови «Brush up your English», 

учасники якого систематично випускали газети- цитатники. 



71 

Декілька років поспіль студенти коледжу відвідують фестиваль  «Meridian 

Czernowitz». 

Протидія факторам, що негативно впливають на здоров’я членів 

студентського колективу, реалізується на заняттях з фізичної культури, через 

діяльність  спортивних секцій (волейболу, міні-футболу, легкої атлетики), 

роботу спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізкультури, проведення 

спортивних змагань, спартакіад, турнірів, зустрічей, «Козацьких розваг», 

туристичних походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії 

тощо.  

 

9. Робота в гуртожитку  

 

На балансі коледжу знаходиться один гуртожиток, загальною площею 

3001м
2
 і житловою площею 1367 м

2
, де проживають 170 студентів. На одного 

студента припадає – 8,04 м
2
. 

Біля гуртожитків проведено благоустрій: вирізано старі дерева, 

заасфальтовано доріжку, насаджено квіти та декоративні кущі, освітлили фасад 

та сходи на вході; відремонтовано 32 кімнати, коридори, умивальники, кухні, 

душові, пральню; реставровано столи на кухнях. 

У фойє гуртожитку знаходиться робоче місце чергових, побутова кімната, 

обладнана столами і прасками, а також естетично оформлені стенди рад 

гуртожитку. 

У коледжі навчаються студенти із сільської місцевості. Більшість з них 

організовує своє харчування самостійно, привозячи або готову їжу, або 

продукти харчування. Для цього на кожному поверсі гуртожитку обладнані 

кухні, де встановлено по дві 4-х камфорні плитки, кухонні столи, діючі 

умивальники та нові бачки для харчових відходів. 

На кожному поверсі гуртожитку є умивальні кімнати, в яких подається 

холодна і гаряча вода. 

У гуртожитку обладнані тематичні кімнати для проведення гурткової 

роботи, естетично оформлені кімнати відпочинку, забезпечені достатньою 

кількістю крісел, відео та аудіоапаратурою. Саме тут проходять збори 

мешканців гуртожитку, перегляд цікавих телепередач, засідання клубів, 

зустрічі. 

На першому поверсі гуртожитку знаходиться медичний пункт та ізолятор. 

Його обслуговує один медичний працівник, який організовує рейди перевірки 

санітарного стану кімнат, кухонь, про що робиться відповідний запис 

в  санітарному бюлетені  кожної кімнати. Крім того, у вихователя є обладнана 

аптечка. Дирекція щоквартально виділяє кошти на їх поповнення.  
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Житлові кімнати розміщені, починаючи з другого поверху. Поселення 

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

в гуртожиток. 

У практику увійшло укладати договір між дирекцією та студентом, який 

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

змогу зберегти житлові кімнати в доброму санітарному стані. В гуртожитку 

коридори охайно побілені і пофарбовані, прикрашені картинами і великою 

кількістю живих квітів. Студрада організовує та проводить конкурси на кращу 

кімнату, поверх гуртожитку. 

Майже третина студентів коледжу проживає у гуртожитку, у якому 

створено належні санітарно-побутові умови: 

- наявне холодне і гаряче водопостачання; 

- обладнано кімнати особистої гігієни та приготування їжі; 

- житлові кімнати за студентами закріплюються на весь період навчання у 

коледжі; 

- для самоосвіти, розширення світогляду студента кімнати самопідготовки 

забезпечено відповідною літературою. 

 

 

 

У гуртожитку теж діють органи студентського самоврядування, які 

представлені старостою гуртожитку, старостами поверхів гуртожитку, 

старостами кімнат. Регулярно засідає рада гуртожитку.  

Вихователь систематично проводить збори з мешканцями гуртожитку, під 

час яких студенти мають змогу ознайомитися з правилами внутрішнього 

розпорядку, правами та обов'язками. Проводяться інструктажі з техніки 

безпеки.  

В основі виховної роботи в студентському гуртожитку покладено 

Концепцію виховання дітей та молоді в національній системі освіти, 

комплексні заходи щодо реалізації молодіжної політики в Україні та інші 

нормативно-правові документи.  

Значна увага акцентувалася на адаптації, тобто пристосуванні студентів 

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

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

Безумовно, основою виховного процесу є особливості дитини. Вихователь,  

поважаючи почуття власної гідності кожного студента, його індивідуальні 

життєві акценти, побажання, нахили, інтереси, характери створює сприятливі 

умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку. 

Ведеться індивідуальна робота з студентами, схильними до порушення 

дисципліни правил проживання у гуртожитку. Студентів, які порушують 
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правила проживання,  викликають на засідання студентської ради гуртожитку, 

проводяться індивідуальні бесіди, повідомляють батьків і кураторів групи.  

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах 

студентського самоврядування - студентської ради гуртожитку. У складі ради 

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

Члени студентської ради залучаються до участі в формуванні керівних органів і 

плануванні роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-

масових заходів, організовують чергування у гуртожитку, вносять 

пропозиції  щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській 

роботі. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за 

загальноприйнятими  уявленнями у низці пріоритетних напрямків. Найбільш 

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

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

одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить свої 

відображення у виховних заходах, які проводилися в гуртожитку. Головне 

покликання їх - пробудження й поглиблення інтересу студентів до різних 

галузей культури і видів діяльності. До пізнання себе і свого місці в колективі, 

виявлення і розвитку талантів і здібностей, стимулювання винахідливості, 

підприємливості і ініціативи, організації розумного дозвілля й відпочинку. 

Особлива увага приділялася проблематиці правового виховання. 

Проведено бесіди на теми: 

- «Склад правопорушень та його ознаки»; 

- «Юридична відповідальність»; 

- «Самогубство серед молоді та його застереження». 

Проводилася культурно-масова робота: 

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

таланти); 

- «Брейн-ринг»; 

- «Поле чудес»; 

- «Суд над шкідниками здоров'я»; 

- «Андріївські вечорниці»; 

-  Зустріч нового року;  

- Вертеп; 

- конкурс «Містер Х»; 

- конкурс «Міс гуртожитку»; 

- конкурс «Кохання з першого погляду»; 

- конкурс «Козацькі розваги». 
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Студентське самоврядування коледжу за звітний період брало активну 

участь в управлінні коледжем, проведенні організаційних, просвітницьких, 

спортивних, оздоровчих та культурно-масових заходів.  

Серед ініціатив студентського самоврядування  були  Благодійний аукціон 

побачень (гроші передали випускнику коледжу, що перебуває в АТО);  

святкування Дня соборності України; Перше студентське весілля ЧІК;  

вшанування Дня пам'яті Небесної сотні Патріотичним маршем; святкування 8 

Березня; другий турнір по футболу; Тиждень здоров'я з пробігом «За здоровий 

спосіб життя», шахматний турнір, Акція «Сигарета на цукерку»  та 

тематичними лекціями щодо здоров’я;  студентська вечірка з нагоди посвяти 

першокурсників, святкування студентського Хелоуіну з проведенням 

благодійної акції. 

На передодні святкування 75-річниці коледжу органи студентського 

самоврядування  провели масштабну акцію – флешмоб: 300 студентів коледжу 

на  Соборній площі  міста сформували живий напис у формі числа «75»; 

провели  Тиждень коледжу. 

Для студентів нового набору провели ознайомлюючу конференцію з 

роботою органів студентського самоврядування коледжу.  

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, шляхом  оголошення конкурсів, посвяти в студенти; до участі  

в студентських толоках; Тижні доброти і благодійних акціях. За звітний період 

в коледжі студентами були проведені Акції милосердя  «Серце до серця», та 

«Червоного Хреста», збір коштів на придбання пральної машинки дитячому 

будинку, на лікування для онкохворих дітей міста. За участі студентів коледжу 

проведено ряд  благодійних Акцій в підтримку вояків АТО (збір коштів, 

продуктів, теплих речей та засобів  гігієни подарунків для бійців АТО, які 

передано в благодійну організацію «Буковина  українському війську»  (закупка 

медикаментів, термобілизни).  

Студенти коледжу взяли участь в Акції від Студентської ради Буковини по 

утилізації батарейок; у флешмобі до Дня вишиванки;  Акції «Подаруй квіти 

ветеранам» та екологічній акції «Пляж для людей, а не для сміття»  та 

загальноміському студентському зборі «Об’єднані пам’яттю» до Дня Гідності 

та Свободи. 

Традиційний  конкурс «Студент року»  провели в стилі «Music Awards».   

З метою ідентифікації студентів коледжу впроваджено футболки ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж». 
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Студенти коледжу брали участь у «Студентській республіці -  2015» в 

складі команди вузу «ЧІК».  

Студентська рада виконує не лише адміністративні функції, вона перш за 

все є представником та захисником прав студентів нашого коледжу.  В  

звітному році Студрада допомагала відстояти інтереси студентів, що  

проживають   у  гуртожитку та навчаються  в коледжі. 

Варто зазначити, що студентська рада  активно співпрацює з керівництвом 

коледжу, допомагає в проведенні  заходів згідно плану виховної роботи 

коледжу.  

 

10. Організація роботи методичного об’єднання класних керівників 

груп 

 

З метою допомоги класним керівникам оволодіти необхідними знаннями, 

методами для організації виховної роботи в групі; вивчати, узагальнювати і 

поширювати кращий досвід виховної роботи нашого 

коледжу;   запроваджувати нові технології виховання в коледжі діє методичне 

об'єднання класних керівників груп.  

 На методичних об’єднаннях проходить обговорення  заходів організації 

виховної роботи  у коледжі,  кращі класні керівники діляться своїм досвідом  

роботи. У 2016 році  це були Матвєєв В.В. з питання формування 

громадянсько-правової свідомості студента, Кієвець Г.Г. «Особливості 

морально-етичного виховання в сучасних умовах», Мацейко С.В. з питання 

формування у студентів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способів розв’язання конфліктів та Посполітак О.В. «Форми заходів 

національно-патріотичного виховання». Розглядаються методичні  

рекомендації щодо проведення певних напрямків  виховної роботи. На 

методичні об’єднання запрошувався психолог коледжу Сергій Л.О., яка 

надавала класним керівникам поради щодо роботи з студентами, що 

потребували підвищеної педагогічної уваги, ознайомлювала керівників з 

причинами  скоєння студентами суїцидів та способами їх запобігання. 

Психологом коледжу було проведено  тренінг «Стрес та його попередження». 

Важливе значення у роботі методичного об'єднання займає вивчення і 

впровадження кращих технологій у виховній роботі.  Методист коледжу  надає 

рекомендації класним керівникам з питань організації круглих столів, диспутів. 

Традиційними на засіданнях методоб'єднання стали бібліографічні огляди, 

виставки новинок літератури з виховних проблем, обговорення нових 

збірників, сценаріїв, виховних заходів, інформаційних збірників навчально-

методичного центру, матеріалів Українського інституту національної пам’яті. 
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Важливим у роботі методичного об'єднання класних керівників груп є 

контроль за роботою кожного класного керівника. 

При проведенні підсумкового контролю кожен класний керівник готує звіт 

про проведену роботу, психолого-педагогічну характеристику групи, 

упорядковує сценарії проведених за рік заходів у групі. Аналізується ведення 

журналу класного керівника групи. Особлива увага звертається на проведення 

індивідуальної роботи із студентами, залучення їх до участі у гуртках, секціях, 

у громадських справах коледжу та на роботу класного керівника з соціально-

незахищеними студентами, та з тими, хто потребує посиленої педагогічної 

уваги.  

Перед методичним об'єднанням класних керівників груп поставлено три 

основні проблеми: 

- допомогти всім класним керівникам оволодіти необхідними знаннями, 

методами для організації виховної роботи в групі; 

- вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід виховної роботи 

нашого коледжу;   

- вивчати і запроваджувати нові технології виховання. 

Для вирішення першої проблеми проводиться діагностування умінь та 

навичок кожного класного керівника групи. Результати цього анкетування 

використовуються для планування роботи об'єднання. Тобто, ті напрямки 

роботи з групою, якими володіє найменша кількість класних керівників, 

виносяться на розгляд в першу чергу. Підхід до розгляду проблемного питання 

різний: 

- якщо в колективі є класний керівник, який має хороший досвід роботи в 

цьому плані, то об'єднання узагальнює цей досвід і рекомендує іншим класним 

керівникам на озброєння; 

- якщо такого досвіду немає, то хтось із досвідчених класних керівників, 

або методист, або заступник директора з виховної роботи розробляють 

методичні рекомендації. 

Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду виховної роботи 

методоб'єднання проводить також із тих проблем, які успішно вирішуються 

більшістю класних керівників груп. Але для того, щоб такий досвід заслужив на 

вивчення та узагальнення, бо ми це розглядаємо як визнання роботи класного 

керівника, потрібно, щоб він був підтверджений проведенням 

загальноколеджівських та відкритих виховних заходів. 

 

11. Робота педагогічного колективу з обдарованими студентами 

коледжу 
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В умовах сучасної соціокультурної ситуації, яка характеризується 

стрімкими змінами у різних сферах життя суспільства, невпинного 

впровадження нових інформаційних технологій, все більшого значення набуває 

проблема виховання інтелектуально та творчо обдарованої особистості, здатної 

нестандартно мислити, відмовлятися від шаблонів і звичних способів 

діяльності, у пошуках нового оригінального, креативного. 

Адже майбутнє кожної держави залежить від інтелектуально-духовної 

могутності, творчого потенціалу підростаючого покоління, його бажання 

засвоювати нові знання, створювати технологічні новації, творчо мислити і 

виробляти конструктивні рішення. Саме тому створення адекватних умов для 

розвитку обдарованих студентів є однією з найактуальніших проблем 

навчального закладу. 

Щоб її успішно вирішити, ми не лише виявляємо обдарованих студентів, а 

й створюємо такі умови, за яких подальший розвиток і вдосконалення своїх 

здібностей стало б  першочерговою потребою самого студента. 

У роботі з обдарованими студентами педагогічний колектив коледжу 

виокремлює  такі пріоритетні завдання: 

1. Консультативна, тренінгова робота з обдарованими дітьми, спрямована 

на розвиток самосвідомості, глибокого усвідомлення власних можливостей та 

унікальних здібностей. 

2. Навчання соціально-психологічних навичок і вмінь налагоджувати та 

підтримувати стосунки з оточуючими, розуміти свої проблеми, вирішувати 

складні конфліктні ситуації.  

Річ у тім, що обдаровані діти досить часто переживають соціально-

психологічні складнощі у спілкуванні, повсякденній співпраці з людьми, у 

налагодженні близьких довірливих стосунків. Досить рідко у них формується 

здатність до емпатії, до розуміння сенсу своїх дій та реакції партнерів у 

спілкуванні. 

Успішно вирішити ці  проблеми дозволяє соціально-психологічне 

навчання обдарованих студентів, діагностика їх поведінки, організована 

індивідуальна та групова робота з ними. 

Проблеми, які виникають у роботі  з обдарованими 

студентами,  розділяємо на дві складові – обдарованість як проблема самої 

дитини і обдарованість як проблема його оточення. Перша складова є передусім 

цілісним станом особистості дитини, адже проблема не може існувати локально 

лише у  психічному світі – вона охоплює всі сфери діяльності людини. Зокрема, 

у сфері навчання проблема обдарованої дитини може  проявитися у низькій 

навчальній мотивації, ігнорування завдань педагога, відсутності елементарних 

знань з окремих предметів. На жаль, навчальний заклад, педагогічне 

середовище часто гальмує пізнавальний розвиток студентів звичайних, а для 
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здібних, обдарованих студентів може стати суттєвим чинником, який 

призводить до руйнівних для студента наслідків. 

Дієвою формою роботи з цією категорією студентів є залучення їх до 

роботи в наукових,  предметних гуртках з обов’язковим проектуванням цієї 

роботи у сферу практичної діяльності через створення науково-дослідницьких, 

пошукових робіт, створення  різнопланових  проектів і т.д. 

У коледжі діє 8 предметних гуртків, творчих об’єднань. У практику 

ввійшло проведення щорічних конкурсів «Кращий студент року», участь 

студентів у регіональних олімпіадах з спецдисциплін, науково-практичної 

студентської конференції.  

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених 

сімей та інших студентів із соціально незахищених категорій. 

У навчальному закладі відповідно до діючого законодавства з охорони 

дитинства ведеться соціальний захист дітей пільгових категорій. Згідно 

поданих документів, кожного вересня в навчальному закладі видається наказ, 

яким визначається статус дітей пільгових категорій. Складається соціальний 

паспорт кожної навчальної групи. 

На основі отриманих даних формується соціальний паспорт коледжу, 

створюється банк даних дітей пільгових категорій, банк даних дітей з кризових, 

неблагополучних сімей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

Особлива увага під час навчально-виховного процесу приділяється дітям, 

батьки яких позбавлені батьківського піклування. Згідно Закону України 

№2402, Постанови Кабінету №226 цій  категорії студентів щорічно 

виплачуються кошти на придбання підручників, зошитів, канцтоварів, 

предметів гардеробу, харчування. 

Не залишаються поза увагою діти з кризових, неблагополучних сімей. 

Щодо них  здійснюється соціально-педагогічний патронаж: вони відвідуються 

за місцем проживання (щоквартально), для них організовуються індивідуальні 

консультації, просвітницько-профілактичні, правові бесіди, контролюється 

відвідування ними занять, надається матеріальна та гуманітарна допомога. 

Коледж контролює виконання опікунами (піклувальниками) своїх 

обов’язків щодо підопічних. Особлива увага звертається на забезпечення дітей 

житлом, їх реєстрацію за місцем проживання, збереженням цього житла та 

майна. 

В навчальному закладі організована консультативна допомога з питань 

соціального забезпечення, пільг та виплат, з питань налагодження ефективної 

взаємодії в родинному середовищі, зменшенні рівня дезадаптованості, 

підвищення рівня впевненості. Психологом проводиться корекційно-

розвивальна робота на формування самооцінки та розвиток творчих здібностей 

дітей. Двічі на рік проводяться планові відвідування студентів та учнів, батьки 
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яких позбавлені батьківського піклування, за місцем проживання з метою 

обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї. 

Студенти і співробітники коледжу мають належні умови для роботи і 

навчання. Всі аудиторії, лабораторії і кабінети повністю відповідають 

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

У приміщеннях коледжу працюють два буфети. За матеріалами опитувань 

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

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

Коледж надає допомогу в організації харчування, необхідні меблі. 

Для забезпечення нормальних побутових умов в гуртожитку виконано 

капітальний ремонт цих служб (побутових приміщень, кухонь, туалетів, 

душових). Для студентів придбано вісім сучасних холодильників, телевізори, 

обладнано кімнату для прасування білизни. 

Лікування студентів і співробітників здійснюється в міських лікарнях. Всі 

співробітники проходять необхідні профілактичні огляди в поліклініці 

профілактичних оглядів м. Чернівці.  

Таблиця 14 

Дані про отримання стипендії студентами 

 

В коледжі діє ряд соціальних програм, спрямован их на матеріальну 

підтримку та заохочення студентів та працівників закладу. Серед них: 

- преміювання студентів; 

- надання матеріальної допомоги студентам, що її потребують. 

Таблиця 15  

Інформація щодо соціальної підтримки працівників, викладачів та 

студентів профспілковою організацією 

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Надання матеріальної допомоги викладачам, 

та працівникам, 

- в грн. 

- кількість осіб 

 

 

17400 

38 

 

 

58000 

56 

 

 

33500 

62 

Надання коштів на культурно-масові заходи 11950 15100 20000 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем 

Число студентів, що 

отримали стипендію 
489 499 495 438 

457 410 466 

З них: підвищену 8 13 13 19 7 5 5 

іменну - 4 4 4 3 4 4 

соціальну 27 30 15 22 25 20 27 
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У коледжі проводиться профілактична робота щодо попередження 

захворювання та лікування студентів та працівників навчального закладу згідно 

графіку профілактично оглядової та студентської поліклінік. 

Всі студенти коледжу, що потребують гуртожитка, забезпечені місцем 

проживання. У гуртожитку проживає 170 чоловік. Сімейних пар в коледжі не 

має.  

Матеріальна допомога студентам здійснюється на основі діючого 

Положення про надання матеріальної допомоги студентам, що потребують 

соціального захисту. 

Таблиця 16 

Дані контингенту, що потребують соціального захисту 

Категорія 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всього 37 34 41 38 

Сиріт 11 11 6 5 

Інваліди 11 14 13 18 

3 малозабезпечених 14 8 21 15 

Чорнобильці           

- мають посвідчення 

- мають статус 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

12. Фінансова діяльність 

 

Навчальному закладу за звітній період було виділено 17523494  грн., в 

тому числі зарплата – 7320609 грн., нарахування на зарплату – 2071261 грн., 

обов’язкові виплати дітям сиротам – 201120 грн., водовідведення – 20000 грн., 

електроенергія – 187000 грн., постачання природного газу – 718700 грн., 

стипендіальне забезпечення – 6996984 грн.  

Надходження коштів згідно з основною діяльністю – 1597322 грн. 

Надходження коштів від господарської діяльності – 684967 грн. З них 

витрачено 1042950 грн., в тому числі за товари і послуги –1012985 грн, 

капітальні витрати 36223 грн. 

Надходження коштів від благодійних внесків – 597543 грн. Витрачено на 

придбання товарів 327567 грн. Капітальні видатки становили всього – 57513 

грн. 

За рахунок позабюджетних надходжень придбано літератури на суму       

15417 грн., обладнання на суму 109691 грн. 

 За останні три роки для забезпечення стабільності функціонування 

навчального закладу і створення належних умов праці проведено поточні 

ремонти аудиторій, медичного пункту, спортивного залу, гуртожитку на суму 

37200 грн. 
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 Таблиця 17 

Роки 

Загальний 

фонд,  

тис. грн. 

Спеціальний фонд 

Всього,  

тис. грн. 

спец 

кошти,  

тис. грн. 

благодійні 

внески,  

тис. грн. 

2014 7819,9 1146,8 258,1 9224,8 

2015 8646,5 1093,9 283,3 10023,7 

2016 8775,6 1209,0 294,0 10278,6 

 25242,0 3449,7 835,4 29527,1 

 

Згідно контракту за всіма пунктами було забезпечено стабільну роботу 

колективу та їх виконання. 

Педагогічні працівники пройшли відповідну перепідготовку, стажування 

та успішно були атестовані на відповідні категорії. 

Державне замовлення на підготовку студентів виконано на 100%. 

Коледж проводить освітню діяльність, забезпечуючи виконання 

ліцензійних умов надання освітніх послуг. На даний час проводяться заходи 

щодо проходження акредитації на відповідність ліцензійним умовам. 

Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до 

Державного стандарту України. 

Успішно працюють заступники директора – всі кандидатури погоджені з 

Міністерством і працюють за контрактом. 

У коледжі проводяться всі заходи щодо додержання прав і законних 

інтересів осіб з особливими потребами. 

Фінансово-економічне становище навчального закладу можна вважати 

задовільно стійким. 

Умови колективного договору дотримуються, Статут навчального закладу 

виконується. 

У коледжі всі підрозділи працюють з дотриманням законодавства, 

вживаються 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 зарплаті, за спожиті енергоносії і 
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комунальні послуги, в установленому порядку складається щорічний кошторис 

доходів і видатків, подається фінансова та статистична звітність. 

 

13. Тематичний перелік робіт Чернівчана Василя Ярославовича 

 

Видання навчальних посібників 

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

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник 

– Львів: Магнолія плюс, 2005. – 225 с. 

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

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник 

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

с.   

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

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник 

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

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

 

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні 

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

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

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

дифузним збуренням. 

2. Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації 

динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» (місто Чернівці, 

17-21 жовтня 2010р.) 

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

напівмарківському середовищі. 

3. VII Міжнародна наукова конференцію «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (м. Кам’янець-

Подільський  31 березня 2016р.) 

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

Media  

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

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

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

 

14. Забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці 
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У цьому напрямку систематично проводиться відповідна робота, яка 

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

звітному періоді розроблено комплекс заходів: 

- із дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, покращення стану охорони праці, запобігання 

випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 

(відображені у додатках до Колективного договору); 

- із запобігання побутового травматизму і його профілактики серед 

студентів; 

- із підвищення відповідальності і покращення знань з охорони праці і 

техніки безпеки в коледжі проводимо навчання та іспити з безпеки 

життєдіяльності серед викладачів, лаборантів, співробітників; 

- забезпечено гуртожиток порошковими вогнегасниками (20 шт.); 

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

шкідливих речовин забезпеченню засобами індивідуального захисту, 

змиваючими та знешкоджуючими речовинами; 

- по проведенню щорічних обов’язкових медичних оглядів працівників. 

За результатами проведених перевірок стану охорони праці в коледжі 

порушень не встановлено. Зокрема, було відзначено 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 300 вступних 

інструктажів з охорони праці і пожежної безпеки, проведено навчання та 

перевірку знань працівників з питань безпеки життєдіяльності. Відповідальні 

особи, які відповідають за електро- та газогосподарство пройшли навчання у 

Чернівецькому навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального 

господарства. Відповідальні особи за пожежну безпеку пройшли навчання в 

навчальному пункті Чернівецького управління Міністерства надзвичайних 

ситуацій. 

Керівництвом коледжу проводиться перевірка стану охорони праці в 

студентському гуртожитку. Контролюється хід і терміни виконання вимог 

санітарно-епідеміологічної служби і служби пожежного нагляду. 

Щорічно організовано проводиться медичний огляд працівників. 

З метою покращення санітарного стану, дотримання екологічних 

нормативів здійснюється своєчасний вивіз сміття від усіх об'єктів коледжу.  

Територія навчального закладу і будівлі забезпечені відповідними 

попереджувальними знаками та первинними засобами пожежогасіння. 

Працівники відповідних професій, відповідно до діючих норм, забезпечуються 
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засобами індивідуального захисту. Всі навчальні кабінети, лабораторії, 

гуртожиток, спортзал забезпечені укомплектованими медикаментами 

(аптечками). 

Директор пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у Міністерстві освіти і науки України 12 травня 2016 

року. 

 

 

 

 

Директор коледжу       В.Я Чернівчан 

 


