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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

КОЛЕДЖ»

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 
коледж» розташований за адресою: вул.Садова, 8, м.Чернівці, 58001.
Електронна пошта: chikcv@gmail.com. Сайт: http://chic.cv.ua. Телефон/факс 
(0372) 52-49-56. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00284055.

Чернівецький індустріальний коледж утворений у серпні 1940 року як 
Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів. На основі 
розпорядження Ради Народних комісарів УРСР від 02 серпня 1944 року за № 
775 його діяльність було відновлено. Згідно з розпорядженням народного 
комісара промисловості будівельних матеріалів УРСР від 20 жовтня 1944 року, 
Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів перейменовано 
на Чернівецький індустріальний технікум.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 
2000 року № 92, Чернівецький індустріальний технікум перейменовано на 
Чернівецький промислово-економічний технікум.

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 15 серпня 
2007 року № 747 Чернівецький промислово-економічний технікум
перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький 
індустріальний коледж».

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 
24 березня 2020 року № 439 Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький індустріальний коледж» перейменовано у Чернівецький 
індустріальний фаховий коледж.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 
коледж» є суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою 
задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 
коледж» здійснює освітню діяльність за І рівнем акредитації і веде підготовку 
молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання на підставі 
безстрокових ліцензій Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від
20.01.2017 року №12-л та наказ МОНУ від 17.10.2019 р. № 971-л), сертифікатів 
Міністерства освіти і науки України про акредитацію спеціальностей (075 
«Маркетинг» - серія КД № 25010457 від 12.06.2019 р., 151 «Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології» - серія КД № 25009438 від 12.06.2019 р., 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - серія КД № 
25009439 від 12.06.2019 р., 121 «Інженерія програмного забезпечення» - серія 
НД №2593718 від 23.10.2017 р., 123 «Комп’ютерна інженерія» - серія КД
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№25006365 від 20.06.2018 р., 242 «Туризм» - серія КД №25006367 від 
20.06.2018 р., 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - серія НД 
№2593721 від 23.10.2017 р., 186 «Видавництво та поліграфія» - серія КД № 
25006366 від 20.06.2018 р.), Статуту коледжу, затвердженого Міністерством 
освіти і науки України наказом №574 від 10.04.2017 року. Чернівецький 
індустріальний коледж, як юридична особа, включений до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (довідка № АА 864843 від 
31.10.2013 року).

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента 
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

Діяльність коледжу ґрунтується на гуманістичних, демократичних 
традиціях світової та вітчизняної освіти, науки і культури.

Основними напрямами діяльності коледжу є:
1) організація на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 
бакалавр» за обраними ними освітньо-професійними програмами 
(спеціальностями);

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за обраними 
ними освітньо-професійними програмами (спеціальностями);

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за обраними 
ними професіями;

здобуття повної загальної середньої освіти;
2) підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців;
3) атестація педагогічних кадрів;
4) підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
5) культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська 

діяльність;
6) надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства;
7) здійснення зовнішніх зв’язків.
Основною метою діяльності коледжу є:
1) підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» на основі базової, повної загальної середньої освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої 
освіти;

2) створення навчально-методичних, виховних, організаційних, 
матеріальних та інших умов для здобуття громадянами фахової передвищої 
освіти;



3) забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих 
фахівцях;

4) створення необхідних умов для здобуття освіти особами з особливими 
потребами.

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста, що провадиться коледжем і започаткована до набрання чинності 
Закону України «Про фахову передвищу освіту», продовжується у межах 
строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею 
диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться 
відповідно до підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про вищу освіту».

Освітня діяльність коледжу за ступенем фахової передвищої освіти 
«фаховий молодший бакалавр»; за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«кваліфікований робітник»; повною загальною середньою освітою 
здійснюється на підставі ліцензій на провадження освітньої діяльності, виданих 
згідно з законодавством.

Коледж здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями 
та акредитованими освітньо-професійними програмами згідно з отриманими 
ліцензіями і сертифікатами.

Протягом 2020 року у коледжі продовжувалася робота, спрямована на 
розширення доступу громадян для здобуття вищої освіти, підвищення її якості і 
впровадження новітніх інформаційних технологій; реалізацію нових підходів 
до формування регіонального замовлення на підготовку і випуск фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст; поліпшення 
соціального забезпечення педагогічних працівників та студентів коледжу.

Сьогодні коледж здійснює підготовку по денній та заочній формах 
навчання з таких спеціальностей та освітньо-професійних програм:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
075 Маркетинг;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
242 Туризм;
123 Комп’ютерна інженерія;
121 Інженерія програмного забезпечення;
186 Видавництво та поліграфія.
Всі відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 
коледж» розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Основні напрямки діяльності коледжу:



а) підготовка згідно з договірними зобов’язаннями висококваліфікованих 
фахівців для Західного регіону України;

б) формування важливих професійних якостей особистості, розвиток 
мотивації навчання, цільова спрямованість на вищу ступінь професійної 
підготовки;

в) науково-методична робота з впровадженням в навчальний процес 
прогресивних методів навчання, програмно-модульного навчання;

г) культурно-освітня, виховна;
д) фінансово-господарська;
е) розвиток зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ -  IV рівня 

акредитації.
27 березня 2020 року Українським геральдичним товариством офіційно 

зареєстровано та внесено до реєстру корпоративних гербів («Корпоративний 
гербівник») символ нашого навчального закладу за № 91.

До Гербівника включаються сучасні герби громадських організацій, 
навчальних закладів, підприємств і установ, які діють в Україні, або 
представляють нашу Державу чи українські громади за кордоном. Реєстрації 
передує проведення фахової експертизи герба на відповідність основним 
геральдичним принципам і нормам (за змістом, колористикою та композицією). 
Герб склав і виконав: В.В.Матвєєв.



У структурі коледжу є 2 відділення:
1) відділення «Інформаційних технологій, фінансів, маркетингу, туризму» 

для спеціальностей 075 «Маркетинг»; 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»; 242 «Туризм»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 121 «Інженерія 
програмного забезпечення»;

2) відділення «Автоматизації, видавництва та поліграфії, електричної 
інженерії» для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 186 
«Видавництво та поліграфія».

Викладачі коледжу розподілені у семи циклових комісіях:
1) комісія туризму, іноземних мов;
2) комісія спеціальних економічних дисциплін;
3) комісія програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної 

інженерії;
4) комісія загальноосвітніх дисциплін;
5) комісія природничих дисциплін та фізичного виховання;
6) комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
7) комісія стандартизації та метрології.
Загальна чисельність працівників коледжу складає 110 осіб, з них 50 

педагогічних працівників. Заклад освіти проводить підготовку молодших 
спеціалістів на денному відділенні на основі базової та повної загальної 
середньої освіти. Коледж готує спеціалістів як за регіональним замовленням, 
так і за кошти фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких становить 71,4% за 
державним замовленням та 28,6 % за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 01.10.2020 р. 
становить 774 студентів. Коледж щорічно виконує регіональне замовлення на 
підготовку фахівців. Структура спеціальностей та обсяги підготовки фахівців 
відповідають вимогам та потребам Західного регіону України.



Загальна характеристика Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж»

станом на 01.10.2020

Показники діяльності

Кількісні параметри
Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 305
- молодший спеціаліст 305
Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 713 61
у т.ч. за формами навчання:
- денна 713 -
- заочна - 61
Кількість навчальних груп 30 4
Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців, разом:

8 4

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем:
- молодшого спеціаліста 8 4
Кількість кафедр предметних (циклових) комісій, 
разом:

7 7

з них випускових: 5 3
Кількість факультетів (відділень), разом: 2 2
Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 4910 4910
з них:
- власні: 4910 4910
- орендовані: - -
Площі, які здаються навчальним закладом в 
оренду (кв. м)

104,1 104,1

Інше - -
Згідно зі штатним розписом керівництво в коледжі здійснює директор. 

Посаду директора коледжу з жовтня 2013 року займає Чернівчан Василь 
Ярославович. Освіта вища (у 1982 році закінчив Чернівецький державний 
університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Фізика», кваліфікація: фізик, 
викладач), викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти 
України. Наказом Чернівецької обласної державної адміністрації від 27 вересня 
2019 р. №556/922-р Василь Ярославович був нагороджений грамотою та 
премією ім. Омеляна Поповича за успіхи у навчанні і вихованні молодого 
покоління, вагомий внесок у розвиток освіти. Стаж педагогічної роботи складає 
37 років.



2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів відповідно до 
безстрокової ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від
20.01.2017 року №12-л) складає 305 осіб. Перевищення ліцензійного обсягу 
прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» упродовж 2019-2020 р.р. не було. З 01.07.2020 року у коледжі 
оголошено набір на підготовку фахівців за освітньо -професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» на основі базової, повної загальної середньої 
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та 
вищої освіти (згідно ліцензії МОНУ -  наказ від 17.10.2019 року №971-л).

Для організації роботи з прийому студентів кожен рік формується 
приймальна комісія коледжу, яка працює згідно з Положенням про приймальну 
комісію та Правилами прийому до закладу. Ці документи розроблені відповідно 
до Закону України «Про фахову передвищу освіту», інших законодавчих та 
нормативних документів. Прийом до коледжу проводиться за регіональним 
замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

З метою забезпечення якісного прийому студентів у коледжі 
розробляються плани заходів щодо профорієнтаційної та агітаційної роботи. 
Організація і проведення прийому здійснюється згідно з вимогами 
законодавчих та нормативних документів. Для організації проведення прийому 
студентів наказом директора коледжу створюється відбіркова комісія.

Підготовка до прийому студентів розпочиналась з вересня 2019 року. На 
засіданні педагогічної ради у жовтні 2019 року було затверджено план заходів 
щодо профорієнтаційної роботи на наступний рік. Усі викладачі закріплені для 
профорієнтаційної роботи за районами і школами м. Чернівці і Чернівецької 
області, а також професійно-технічними закладами освіти.

Основні форми профорієнтаційної роботи:
- постійне оновлення web-сайту інформацією про освітній процес в 

коледжі;
- он-лайн та оф-лайн День відкритих дверей;
- демонстрування перспективності спеціальностей;
- пропаганда багатоступеневої системи освіти;
- проведення агітаційної роботи старшокурсниками у школах.
Коледж брав активну участь у ярмарках професій, які проводилися 

Чернівецьким міським та районними центрами зайнятості в різних регіонах 
області.

До агітаційної роботи залучаються студенти-старшокурсники, які у 
школах за місцем проживання проводять бесіди, зустрічі з випускниками. 
Важливе значення при проведенні профорієнтаційної роботи приділяється



роз'ясненню перспективності спеціальностей та можливості продовження 
навчання.

Із профорієнтаційною метою цикловими комісіями проводились тижні 
спеціальностей та декади циклових комісій. Викладачі, студенти і роботодавці 
зустрічались з випускниками шкіл на Дні відкритих дверей. Для 
профорієнтаційної роботи залучались також випускники закладу освіти.

Важливою формою профорієнтаційної роботи є web-сайт, який було 
оновлено з метою поліпшення пошуку необхідної інформації вступниками та 
студентами коледжу.

Засоби профорієнтаційної роботи -  це листівки, буклети, флаєри, які 
рекламують всі напрямки діяльності коледжу, спеціальності, правила прийому. 
Коледж широко використовує засоби масової інформації: радіо, телебачення, 
газети, агітаційні стенди.

У коледжі створено відділ професійно-кар’єрної орієнтації на базі 
постійно діючого кабінету приймальної комісії, де оформлено кваліфікаційні 
характеристики спеціальностей, що дає можливість у будь-який час дістати 
вичерпну інформацію про спеціальності, вимоги щодо професійної 
придатності, правила прийому.

За минулий рік зауважень щодо роботи приймальної комісії не було. У 
приймальній комісії знаходяться контрольні показники прийому за формами 
навчання, наочно оформлено стенд надходження заяв, програми вступних 
екзаменів, критерії оцінювання знань, термін проведення співбесід, вступних 
випробувань, зарахування. Наочно оформлено правила прийому до закладу 
освіти. У коледжі працюють 7-ми та 4-х місячні підготовчі курси, на яких 
слухачі вдосконалюють свої знання з математики, георгафії та української 
мови.

Кожного року кількість слухачів підготовчих курсів збільшується, 
зокрема у 2020 році їх пройшли 91 особа. Загальна динаміка відвідування цих 
курсів за останні два роки представлена на рисунку 2. 1.



Кількість, слухачів курсів

2019 2020

■ Слухачі курсів

Рис. 2.1. Динаміка відвідування підготовчих курсів за 2019 та 2020 роки

Профорієнтаційна робота в коледжі -  безперервний процес, тому не 
закінчується підготовкою вступу до коледжу, а продовжується зі студентами в 
період їх навчання.

Підсумки роботи приймальної комісії розглядались на засіданні 
педагогічної ради.

У 2020 році було прийнято 233 осіб, з яких 156 осіб - за кошти місцевого 
бюджету та 77 осіб - за кошти фізичних осіб. Прийом студентів в розрізі форм 
навчання у 2020 році становив 219 студентів денної форми навчання та 14 
студентів заочної форми навчання. Середня чисельність студентів в групах 
становить 24 особи.

Зарахування вступників відбувалось на основі вступних випробувань з 
таких предметів: українська мова, математика, географія та за результатами 
сертифікатів УЦОЯО -  українська мова та література, математика, фізика, 
історія України, географія.

Протягом звітного періоду приймальна комісія і предметні екзаменаційні 
комісії працювали чітко, злагоджено, об'єктивно. Екзаменаційні матеріали для 
вступних випробувань вчасно затверджені, складені в достатній кількості, за 
об'ємом і змістом відповідають вимогам навчальних програм загальноосвітньої 
підготовки. За звітній період апеляцій від абітурієнтів не надходило.



Показники формування контингенту студентів
№ Показник

Роки
п/п 2019 2020

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 305 305
Прийнято на навчання, всього (осіб) 212 233
• денна форма 196 219
• в т.ч. за кошти місцевого бюджету: 156 156

2. • нагороджених медалями - -
• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію

84 91

• зарахованих на пільгових умовах 7 17

Умови, які стосувалися нормативно-правового забезпечення діяльності 
приймальної комісії, були виконані та відповідали чинному законодавству. 
Коледж дотримується ліцензійних умов.

Для забезпечення ефективності, об'єктивності та відкритості вступної 
компанії в коледжі вступні іспити проводяться виключно на основі тестових 
технологій.

Контингент студентів коледжу формується з випускників 
загальноосвітніх закладів міста Чернівці та Чернівецької області (98%), Івано - 
Франківської і Тернопільської областей (2%).

Середній бал абітурієнтів складає 8,8 балів.
На всі спеціальності, за якими здійснюється прийом студентів, є 

державне замовлення.
Динаміка прийому студентів за звітні роки станом на 01.10

2019 2020

Всього зараховано 212 233

В тому числі:
місцевий бюджет 156 156
контракт 56 77
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Рис. 2.2. Динаміка прийому студентів до коледжу

Дані про конкурс на денну форму навчання

2019 2020

Місцевий бюджет 156 156
Контракт 40 77
Подано заяв 548 671
Конкурс 2,79 2,88
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Рис. 2.3. Конкурсна ситуація

Завдяки продуманій організації роботи Приймальної комісії план 
прийому студентів виконано, середній конкурс у коледжі у 2020 р. становив 
2,88 осіб на одне місце.
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■ 2019 ■ 2020



Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей

Шифр та назва спеціальності 2019рік 2020 рік

186 Видавництво та поліграфія 3,3 3,9
121 Інженерія програмного забезпечення 2,9 3,3
123 Комп'ютерна інженерія 3,2 3,1
242 Туризм 1,6 1,36
075 Маркетинг 3,3 1,7
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 1,8 2,8

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології

4,4 3,6

072 Фінанси, банківська справа та страхування 2,8 1,1

186 

■ 121

■ 123 

242

■ 75

■ 141

■ 151

■ 72

Рис. 2.4. Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей, 2019
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Рис. 2.5. Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей, 2020 

Дані про контингент студентів за період 2019-2020 років
На 1.10. кожного року 2019 2020

Загальна чисельність студентів 755 774

В тому числі:
за кошти місцевого бюджету 565 553
контракт 190 221

Денна форма навчання 693 713

В тому числі:
за кошти місцевого бюджету 565 553
контракт 128 160

Заочна форма навчання 62 61

В тому числі:
за кошти місцевого бюджету - -

контракт 62 61
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Рис. 2.6. Динаміка чисельності студентів коледжу



Для збереження контингенту студентів розроблено заходи із адаптації 
груп нового набору. З метою визначення проблем проводиться анкетування, за 
результатами якого планується робота керівника групи із адаптації. У коледжі 
працює 8 гуртків щодо підтримки талановитої молоді, що дає можливість 
створення належних умов для її навчання: іноземної мови (англійська та 
німецька мови); історії, математичний гурток «Інтеграл», хімії та екології 
навколишнього середовища, «Рідне слово», «Комп'ютерна творчість», 
кіножурнал «За здоровий спосіб життя». Під час карантину роботу гуртків 
проводять за допомогою онлайн платформ Meet та Moodle. У гуртках беруть 
участь 135 студентів I-IV курсів.

Для забезпечення оптимальних умов успішного навчання студентів, 
виконання графіка навчального процесу, ліквідації академічних 
заборгованостей створено графік консультацій у вільний для студентів час. Для 
заочного відділення такі консультації проводилися в суботу. Під постійним 
контролем знаходилося:

- виконання графіка навчального процесу;
- робота гуртків, секцій;
- терміни виконання завдань самостійної роботи;
- відвідування занять студентами;
- наявність та ліквідація академічних заборгованостей.
Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2020 році були 

повністю виконані.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Організація освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів 
базується на Законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», державних стандартах освіти, інших актах законодавства 
України з питань освіти.

Основним нормативним документом, що забезпечує організацію 
навчального процесу за спеціальностями, є навчальний план. Навчальний план 
складений відповідно до вимог освітньо-професійних програм спеціальностей, 
освітньо-професійних програм профільної середньої освіти. На підставі 
навчального плану складені робочі навчальні плани, де враховується предметна 
форма навчання: розподіл годин на аудиторні, теоретичні, практичні,
лабораторні, семінарські заняття та години на самостійну роботу студентів.

У навчальних планах підготовки молодшого спеціаліста реалізуються всі 
цикли підготовки даного освітньо-кваліфікаційного рівня. Перелік дисциплін 
навчального плану відображає сучасні тенденції в освіті. Навчальні та робочі 
навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами



складено за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки 
України і включає цикл нормативних навчальних дисциплін, цикл дисциплін 
самостійного вибору закладу освіти, цикл дисциплін за вибором студента.

Навчальні дисципліни, що передбачені навчальним планом за освітньо - 
професійною програмою, забезпечені навчальними програмами, в тому числі і 
адаптованими, розробленими викладачами закладу освіти відповідно до 
освітньо-професійної програми спеціальності.

З кожної навчальної дисципліни у відповідності до навчальної програми 
дисципліни розроблені робочі навчальні програми, які містять виклад змісту 
навчальних дисциплін, послідовність, організаційні форми їх вивчення. Робочі 
навчальні програми розглядаються на засіданнях циклових комісій, 
затверджуються головою комісії і навчально-методичним кабінетом.

За всіма дисциплінами, що вивчаються на спеціальностях створені 
навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі навчальні 
програми, курси лекційних, практичних, семінарських занять, методичне 
забезпечення самостійної роботи студентів, засоби контролю знань, методичні 
рекомендації до написання курсових та дипломних робіт, навчальні підручники 
та посібники, технічні засоби навчання.

Основними видами навчальних занять у коледжі є лекція, семінар, 
лабораторні та практичні заняття. Викладачами створено курси лекцій, 
методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних, 
лабораторних занять, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних 
проєктів (робіт), пакети документів до екзаменів та ін. Навчально-методичні 
матеріали розміщені на сайті коледжу: chic.cv.ua, dn.chic.cv.ua, books.chic.cv.ua. 
Усі складові навчальних контентів дисциплін наявні на паперових та 
електронних носіях. Електронні версії методичного забезпечення навчальних 
дисциплін занесені до електронної методичної бази коледжу ^ е Ь -с а й т  
коледжу: http://chic.cv.ua). Вся навчально-методична документація виконана 
державною мовою.

Проблема вдосконалення змісту освіти та підвищення рівня професійної 
підготовки фахівців є предметом обговорення на засіданні циклових комісій, 
методичної та педагогічної рад коледжу. Так, зокрема, впродовж 2019-2020 
років на засіданнях адміністративної, методичної та педагогічної рад 
розглядалися такі питання: шляхи покращення практичної підготовки фахівців 
(за спеціальностями), впровадження інтерактивних методів навчання при 
підготовці спеціалістів, працевлаштування випускників та їх адаптація тощо.

Проводиться робота щодо якості організації освітнього процесу з 
використанням різновиду інноваційних методів навчання, уміння їх оптимально 
реалізовувати на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологійх, 
забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально -методичної роботи,

http://chic.cv.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
http://books.chic.cv.ua/
http://chic.cv.ua


підвищення ефективності самостійної роботи студентів, формування у них 
високих професійних і моральних якостей; залучення викладачів та студентів 
до наукової роботи.

Одним із основних положень змісту підготовки фахівців Державного 
вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» є 
реалізація завдань безперервної освіти. Це створює широкі можливості для 
задоволення освітніх потреб випускника закладу освіти за освітньо - 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Практична підготовка студентів за освітньо-професійними програмами 
спеціальностей здійснюється під час проходження студентами навчальної, 
технологічної та переддипломної практик. На кожен навчальний семестр 
розробляється зведений графік навчального процесу, в якому відображаються 
всі види практик, їх тривалість, бази проведення. Основним організаційно - 
методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників 
практик є наскрізна та робочі програми практик, що відповідають вимогам 
стандартів освіти, методичні рекомендації щодо проведення кожного виду 
практики. Зміст і послідовність практик визначається програмами, які 
розроблені викладачами відповідної циклової комісії та затверджені 
директором коледжу; на кожній ділянці практики програми мають рекомендації 
щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають 
досягти. Створені наскрізні програми практики, зміст яких відповідає вимогам 
до рівня практичної підготовки фахівців. Базами для проведення практики в 
першу чергу є підприємства, з якими укладено договори про співробітництво в 
галузі підготовки фахівців. З іншими підприємствами-базами практики коледж 
завчасно укладає договори на її проведення.

Щороку у закладі освіти проводиться моніторинг діяльності структурних 
підрозділів коледжу, самооцінювання освітнього та виховного процесу 
підготовки студентів. За підсумками цих досліджень та виявлених недоліків 
проведено педагогічні ради. На підставі організаційно -управлінських рішень, 
визначено алгоритми контролю, зазначено пріоритетні напрямки розвитку 
освітньої діяльності коледжу.

У поточному навчальному році педагогічний колектив спрямовував 
роботу на зміни акцентів у освітньому процесі, не відмовляючись від 
традиційних форм, впроваджував інноваційні технології навчання, інтерактивні 
форми співпраці зі студентами, перетворюючи їх на активних суб’єктів 
навчання.

Особливої уваги надано особистісно-орієнтованому навчанню, 
впровадженню та використанню інформаційних технологій та використанню 
можливостей локальної мережі коледжу та Ш е т е !



Здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності 
педагогічних працівників, стану викладання дисциплін. З цією метою протягом 
минулого року відвідувались різноманітні навчальні заходи. Надавалась 
методична допомога та рекомендації щодо підвищення якості викладацької 
роботи, застосування результативних форм і методів, інноваційних методик.

Систематизовано та проаналізовано роботу викладачів, поновлено 
методичну базу різноманітними розробками з досвіду їх викладацької 
діяльності.

Навчальною частиною та заступником директора з навчальної роботи 
постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації, 
дотриманням графіка навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх 
практичної частини за якістю лабораторно-практичних робіт.

З 2019 року у коледжі працює Мережева академія Cisco на базі 
Чернівецького індкстріального коледжу CHERNIVTSI INDUSTRIAL COLLEGE

Ця подія є великим поштовхом до підвищення рівня підготовки 
студентів, адже воно дозволить випускникам на виході мати не тільки документ 
про закінчення закладу освіти, а й сертифікат міжнародного зразка. Основні 
переваги участі в програмі мережевих академій Cisco наступні:

• Всі навчальні матеріали та тести оновлюються фахівцями C isco
• Програма містить курси різного рівня (від основ ІТ до професійного 

курсу в сфері мережних технологій)
• Практична спрямованість курсів
• Більше 50% академій викладають в рамках навчального процесу
• Інструктори проходять спеціальне навчання
• Всі курси ведуть до сертифікаційних іспитів
• У випускників академій пільгові умови здачі сертифікаційних 

іспитів.
Також Cisco проводить щорічні олімпіади, в тому числі для студентів 

мережевих академій, призери яких нагороджуються цінними призами, 
поїздками, можливістю безкоштовного навчання для сертифікації вищих 
ступенів.
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Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» брали участь у 
третьому етапі всеукраїнської ініціативи «IoT Step by Step» (Інтернет речей 
крок за кроком), організованої провідними університетами України 
(Інженерний інститут ЗНУ, Львівська політехніка, Дніпровська політехніка 
Житомирська політехніка, Черкаський державний технологічний університет, 
НВК №141 ОРТ м. Києва) в межах програми мережевих академій Cisco.Етап 
передбачає вивчення на практиці тем курсу «Вступ до Інтернету речей» 
Мережевої академії Cisco, грифованого МОНУ, на реальному обладнанні 
(інструктор Баляснікова О.А.).При цьому використані конструктори, отримані 
за призові місця у I та II етапах ініціативи «IoT Step by Step». Отримані набори 
на базі пристроїв Arduino Uno та Raspberry Pi дають можливість освоїти 
програмування і розробку електронних пристроїв для різних областей 
життєдіяльності.

Студенти коледжу взяли участь у 1 -му етапі ініціативи Програми 
Академій Cisco IoT Step by Step 2020, спрямованому на виховання у студентах 
здатності до іноваційної діяльності та розкриття можливостей у напрямку IT, 
зокрема, інтернету речей. За результатами підсумку ініціативи коледж посів 
призове місце та отримав у подарунок сучасний набір інструментів для 
побудови мікросхем.

В рамках діяльності Мережевої академії CISCO команда CHERNIVTSI 
INDUSTRIAL COLLEGE прийняла участь в онлайн-хакатоні з інтернету речей 
за програмою академії CISCO з ініціативи LoT Step by Step 2020.



Участь студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» у ІІІ-му 
етапі Всеукраїнської ініціативи «IoT Step by Step» (Інтернет речей крок за 
кроком «Основи IoT: з'єднання речей»)

Студенти коледжу взяли участь у 1 -му етапі ініціативи Програми 
Академій Cisco IoT Step by Step 2020, спрямованому на виховання у студентах 
здатності до інноваційної діяльності та розкриття можливостей у напрямку ІТ, 
зокрема, інтернету речей.
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ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» отримав сертифікат за 
успішну участь в онлайн-марафоні GIRLS POWER TECH (“Дівчата 
заряджають технології”). Марафон проходив з 23 квітня по 22 травня 2020 року 
в межах Всеукраїнського фестивалю STEM-весна 2020.



На підставі програми мережних академій CISCO з нагоди дня безпечного 
інтернету, нагороджено ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» 
сертифікатом

СЕРТИФІКАТ

Було проведено вебінар з нагоди Міжнародного дня захисту інформації 
доповідач вебінару -  Олег Стародубов, інженер CISCO TALOS INCIDENT 
RESPONSE.

1 лютого студенти ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» 
приєдналися до онлайн-уроку «Інтернет: як безпечно грати, навчатися і 
працювати», присвяченого Дню Безпечного Інтернету і проведеного за 
підтримки програми Мережевих академій Cisco, Кіберполіції України, 
ком п ан и Н ^ та провідних університетів країни.



Протягом навчального року вдосконалювався науковий потенціал 
коледжу.

Викладачі коледжу плідно працюють в напрямку розвитку наукового 
потенціалу коледжу, залучаючи до цієї роботи талановиту студентську молодь. 
Під керівництвом викладачів коледжу студенти брали участь у науково- 
практичних конференціях.

Викладачі коледжу відповідно до щорічних індивідуальних планів 
підвищують свою професійну активність. За 2020 рік викладачі та студенти 
коледжу брали участь в семінарах, науково-методичних, науково-практичних 
Ш етеї-конференціях та мають підготовлено та опубліковано 35 наукових 
статей, взяли участь у 12 наукових конференціях за темами фахового 
спрямування.

За звітний період викладачі та студенти Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж» активно проводили наукову 
діяльність.



Проведення студентських конференцій, круглих столів, відкритих заходів
та наукових семінарів:

захист науково-дослідних робіт студентів групи ПЗ-31, на тему: 
«Майбутні найвідоміші іт-шники досліджують проблеми своєї спеціальності 
(викладач Антонюк Т.М.);

заходи з 09.11 по 15.11.2020р. тиждень безпеки дорожнього руху в 
онлайн режимі

онлайн-конференція: «Фінансова грамотність -  мистецтво багатіти» в 
рамках Всеукраїнського тижня фінансової грамотності та Всесвітнього Дня 
заощаджень зі студентами груп ЕП-11,ЕП-21та БС-31 (викладачі циклової 
комісії спеціальних економічних дисциплін);



відеоконференція «Відомі математики і їх вклад в розвиток математичних 
наук» з студентами групи ТД-21 ( викладач Кієвець Г. Г.);

відкритий виховний захід «Видавництво та поліграфія» -  в тренді 
сучасних професій» з студентами першого курсу спеціальності 186 
«Видавництво та поліграфія» (модератори заходу Фоглінський С.В. та Храпко 
Л.О.);



тематичний захід «Історії жінок, які захищали Україну» з метою 
вшанування памяті захисників України. Студенти підготували матеріали про 
жінок -  захисників України. На заході ознайомилися з долями: Евгенії Янченко, 
Галини Клемпоуз, Наталії Борисовської, Людмили Білеки, Тетяни Дундук 
Кучерявої, Юлії Сідорової, Юлії Кіріллової;



інтернет-конференція: «Інноваційна діяльність педагога в сучасному 
освітньому просторі» (викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін). 
На інтернет-конференції розглянуто актуальні питання і тенденції, що пов’язані 
з інноваційними методами навчання і виховання студентів в сучасному 
освітньому просторі, новітніми технологіями в освіті при вивченні 
загальноосвітніх дисциплін;

опііпе виховний захід студентів груп КТ-11, КІ-11, на обговорили тему: 
«Життя молоді в комп’ютерному світі» (керівники груп Подавець В.Г., Храпко 
Л.О.);

студентська науково- практична конференція за результатами науково - 
дослідницької діяльності студентів на теми: «Бізнес-план соляної кімнати» 
(Савка К., Кошурба В., (гр. БС-31) Денисенко А. (ВП-31)); «Сучасна організація 
нагляду та регулювання діяльності банків» (Ткачук Х. (гр.БС-31)), «Інтернет- 
банкінг» (Богуцький О. (гр.БС-31));



студентська наукова конференція на тему: «Використання штучних 
нейронних мереж. Нейрокоп’ютери»;

онлайн засідання круглого столу на тему: «Пізнання світу через мови. 
Роль перекладу в розвитку суспільства», присвяченого Міжнародному дню 
перекладача в онлайн режимі (викладачі циклової комісії туризму, іноземних 
мов разом з викладачами ЧТЕІ КНТЕУ та студентами коледжу).



9 листопада у ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” традиційно 
відбулася низка заходів, приурочених до святкування Дня української 
писемності та мови.

25 червня 2020 року за ініціативи Всеукраїнської спілки голів обласних 
(міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів 
фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, за підтримки 
Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти на 
базі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» відбулася нарада-семінар. 
Проведено секційне онлайн-засідання «Дистанційне навчання: досягнення та 
проблеми» (І етап) в межах Всеукраїнської науково -практичної конференції 
«Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної 
освіти».

12 травня у Чернівецькій області завершився проєкт Департаменту освіти 
і науки Чернівецької обласної державної адміністрації “Буковинська молодь 
обирає здоров’я” в умовах карантину. Активну участь у проєкті взяли і 
студенти Чернівецького індустріального коледжу. Прийнявши виклик у  Sport 
Challenge, наші студенти продемонстрували, що перебуваючи вдома можна



залишатись активним, вести здоровий спосіб життя, займатись фізичним 
саморозвитком та власним прикладом довели, що для фізичного вдосконалення 
карантину не існує.

15 травня 2020 року на базі Чернівецького індустріального фахового 
коледжу відбулося онлайн засідання методичного об?єднання викладачів хімії, 
біології і екології закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області у 
вигляді інтернет-конференції на тему: «Розвиток творчості студентів шляхом 
науково-дослідницької, пошуково-творчої та експериментальної діяльності на 
заняттях хімії, біології і екології».



21 лютого 2020 року відбувся ІІ (обласний) етап Х Всеукраїнської 
олімпіади з української мови серед студентів закладів фахової передвищої 
освіти Чернівецької області, у якому отримав ІІІ призове місце студент 2 курсу 
ДВНЗ “Чернівецький індустріальний коледж” Кувіла Іван Миколайович.

20 лютого студенти коледжу долучилися до проведення тихої акції 
«Ангели пам’яті»: виготовили паперових ангелів та прикрасили ними навчальні 
аудиторії, вшанували Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. В рамках 
заходів вшанування подвигу учасників Революції гідності та увінчання пам’яті 
Героїв Небесної сотні організовано перегляди фільмів «Майдан. Фільм І 
Небесна сотня» та «Зима у вогні: Боротьба України за свободу»,
проведено уроки демократії.

Студенти групи ВП-21, які навчаються за спеціальністю «Видавництво та 
поліграфія», з керівником групи Столяр Н.В. побували в компанії “Latex друк”, 
яка здійснює екологічно чистий друк на різних поверхнях. Студенти мали



можливість познайомитись з різними технологіями та видами друку та 
дізнались про те, що тут друк здійснюється латексним чорнилом, яке 
складається з води, пігменту і полімеру (латексу). На відміну від сольвентних 
та екосольвентних чорнил, воно не містить розчинників, а ефект закріплення 
досягається за рахунок розплавлення полімеру на поверхні матеріалу. 
Технологія латексного друку дозволяє друкувати на шпалерах, холсті, банерній 
тканині, банерній сітці, штучній шкірі, синтетичному папері та на звичайному, 
самоклеючій плівці, перфорованій (віконній) плівці тощо. Працівники компанії 
розповіли студентам не тільки про широкоформатний друк, а й про реалізацію 
багатьох проектів. Було цікаво та пізнавально.

5 лютого студенти коледжу відвідали виставку «Українське військо: 
1917-1921» та бойовими операціями 1917-1921 років на якій познайомилися із 
історією створення Українського війська, легендарних командирів, визначними 
військовими формаціями, зброєю та відзнаками військових того часу.



28 січня у коледжі відбувся круглий стіл на тему “Як протидіяти 
домашньому насильству” за участі директора Чернівецького міського центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Геогргійовича 
Мінтенка, Аліни Зозулі головного спеціалісті Чернівецького міського центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та інспекторів відділу 
зв’язків із громадськістю патрульної поліції Чернівецької області капітана 
поліції Ігора Васильовича Пастуха та старшого лейтенанта поліції Анни 
Миколаївни Хареної.

03.11.2020р. виховні години в онлайн режимі присвячені історії подій 
1918 року та історичному значенню БУКОВИНСЬКОГО ВІЧЕ

Викладачі коледжу є учасниками:
Міжрегіональної науково-практичної конференції «Формування мовної 

особистості в сучасному полікультурному суспільстві» (21.02.2020р.);
Науково-практичної конференції «Формування базових компетентностей 

у закладах вищої освіти» (26-27.02.2020р.);
Цифрової майстерності в рамках програми Всеукраїнської наради голів 

обласних методичних об'єднань викладачів української філології та провідних



фахівців галузі, науково-практичної конференції «Формування базових 
компетентностей у закладах вищої освіти» (26-27.02.2020р.);

Майстер-класу у межах програми Всеукраїнської наради голів обласних 
методичних об'єднань викладачів української філології та провідних фахівців 
галузі, науково-практичної конференції «Формування базових компетентностей 
у закладах вищої освіти» (26-27.02.2020р.);

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція особистісно 
орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» (25.06.2020р.);

X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух 
науки» (2-3.04.2020р.);

Обласної інтернет-конференції методичного об'єднання викладачів хімії, 
біології і екології закладів фахової перед вищої освіти Чернівецької області 
«Розвиток творчості студентів шляхом науково-дослідницької, пошуково - 
творчої та експериментальної діяльності на заняттях хімії, біології і екології» 
доповідь на тему: «Розвиток творчості студентів шляхом науково -
дослідницької діяльності на заняттях хімії, біології і екології в Чернівецькому 
індустріальному коледжі» (15.05.2020р.);

Циклу історичних вебінарів: «Українське бачення національної та 
всесвітньої історії», «Як учителю історії подружитися з мультимедіа», «Війни 
та воїни Середньовіччя: сторінки міліарної історії», «Методика: зручна для 
вчителів і цікава для учнів», «Голокост і Праведники народів світу», 
«Українська Друга світова» (3-28.04.2020р.);

Інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне» 
(11.04.2020р.);

Науково-практичного вебінару «Інноваційні підручники з історії України 
та всесвітньої історії для 7-го класу» (01.04.2020р.);

І міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи розвитку науки в 
сучасних кризових умовах» (28-29.05.2020р.);

Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: 
технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (04.02.2020р. 
наукова стаття «Проектування програмного забезпечення фрактального 
ущільнення зображень»);

УІІІ науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю 
«Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту» (15 - 
17.05.2020р. наукова стаття «Про проблеми фізичної культури у навчальних 
закладах сільської місцевості»);

ХУІ Міжнародної практичної конференції (наукова стаття «Проблема 
мотивації студентів до занять фізичною культурою у ВНЗ». Прага, 2020р.);

LІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив 
пандемії на розвиток науки», Вінниця, 2020.



Викладачі коледжу є співавторами наукових публікацій:
Про проблеми фізичної культури у навчальних закладах сільської 

місцевості. Збірник наукових праць «Стратегічне управління розвитком 
фізичної культури і спорту», Харків, 2020р.;

Проблема мотивації студентів до занять фізичною культурою у ВНЗ. 
ISBN978-966-8736-05-6. Матеріали XVI Міжнародної практичної конференції, 
Прага, 2020р.;

Правові аспекти захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг. 
Збірник робіт членів обласного методичного об'єднання викладачів фінансово - 
економічних дисциплін, Чернівці, 2020р.;

Аксіологічний підхід при формуванні комунікативної компетентності 
майбутніх економістів. Формування базових і фахових компетентностей 
студентів у закладах вищої освіти, Житомир, 2020.;

Осмислення штучного інтелекту: еволюція людства чи його загибель. 
Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої 
освіти, Житомир, 2020.;

Державно-правові погляди М.Грушевського в контексті революційних 
подій 1917-1918 років. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Випуск 4 
(84)/2020;

Проектування програмного забезпечення фрактального ущільнення 
зображень. Міжнародна наукова інтернет-конференції «Інформаційне 
суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». ISSN 
2522-932 Х, тернопіль, 2020;

Sjme aspects of foreign language teaching for the students using information 
technoljgy. Збірник тез доповідей LIII Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції: «Вплив пандемії на розвиток науки». Вінниця, 2020.

Orienteering in the system of recreational and health-improving activity of 
student youth Journal of Physical Education and Sport 19 (Supplement issue2), Art 
71, 2019, pp.489-494, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 -  8051; ISSN - L = 
2247 - 8051 © JPES (Scopus);

The influence of table tennis training on the physical condition of 
schoolchildren aged 13-14 years Journal of Physical Education and Sport 19 
(Supplement issue2), Art 72, 2019, pp.495-499, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 
2247 -  8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES (Scopus);

The complex effects of health -  improving fitness on the physical condition of 
student Journal of Physical Education and Sport (Scopus), що включені до 
бібліографічної і реферативної бази даних “ Scopus” включених до 
бібліографічної і реферативної бази даних “ Scopus” ;

https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=resultslist


Рухова активність у структурі мотиваційно -ціннісних орієнтацій 
підлітків. Фахове наукове видання «Фізичне виховання, спорт і культура 
здоров'я у сучасному суспільстві» ISSN 2220-7481;

Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану 
студентів. Фахове наукове видання «Фізична культура. Вісник 
Прикарпатського університету ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, 2019 р.;

Підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови в технічних 
вузах. Фахове наукове видання «Science, research, development #13, philology, 
sociology and culturology», Берлін, 30-31.01.2019 р.;

Суспільний устрій та право на українських землях за Польсько- 
Литовської доби. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2019 р.;

Methods and systems of diffuse tomography of optical anisotropy of biological 
layers. Фахове наукове видання «Proceeding of spie 11087, Biosensing anf 
Nanomedicine XII», 2019 р.;

Multifunctional polarization mapping system of networks of biological crystals 
in the biagnostics of pathological and necrotic changes of human organs. Фахове 
наукове видання «Proceeding of spie 11087, Biosensing anf Nanomedicine XII», 
2019 р.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Якість знань та рівень навчальних досягнень студентів забезпечує 
система методичної роботи в коледжі, яка координує викладацьку діяльність і 
сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності, обміну педагогічного 
досвіду, направленого на підготовку студентської молоді до обраної 
спеціальності.

З метою співпраці з навчальними закладами області викладачі коледжу 
брали участь у обласних методичних об'єднаннях. Під час роботи методичних 
об'єднань викладачі мали змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної 
роботи закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації області, а також донести та 
обговорити результати на зборах циклових комісій. Брали участь у роботі 
обласних методичних об’єднаннях викладачі Мацейко С.В., Кієвець Г.Г., 
Антонюк Т.М., Матвєєв В.В., Посполітак О.В., Фалат Н.Р., Дудій Н.Я., Музика 
В.І., Константинова Ж.Г., Смірнова Л.М., Нацюк В.Л., Кузик М.В., Столяр
Н.В., Вергілес Л.О., Козуб Я.В.

Наказом Ради директорів закладів фахової передвищої освіти 
Чернівецької області від 10.09.2020 року №6 «Про призначення керівників 
обласних методичних об'єднань та секцій закладів фахової передвищої освіти



Чернівецької області на 2020/2021 р.н.» викладачі коледжу призначені 
керівниками обласних методичних об'єднань, а саме Мацейко С.В. -  викладачів 
хімії, біології та екології, Поцілуйко-Григоряк Г.В. -  викладачів спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Антонюк Т.М. є 
головою Спілки голів обласних методичних об'єднань викладачів філологічних 
дисциплін закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста та 
членом Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади 
серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста у 2020/2021 навчальному році.

Організація освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів 
базується на Законі України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 
«Про вищу освіту», державних стандартах освіти, інших актах законодавства 
України з питань освіти.

У коледжі було розроблено Комплексний план роботи, у якому 
узагальнені плани роботи структурних підрозділів коледжу щодо організації 
освітнього процесу, основних напрямів виховної, методичної, виробничої 
роботи. Було розроблено єдиний графік внутрішнього контролю, який 
передбачав контроль за роботою всіх педагогічних працівників. Вивчались та 
своєчасно вносились зміни у навчальні програми з урахуванням досягнень 
науки, передового досвіду відповідної галузі знань. Усе методичне 
забезпечення навчальних дисциплін зосереджене у відповідних навчальних 
кабінетах та лабораторіях, навчально-методичному кабінеті. Викладачі 
безпосередньо відповідали за його розробку та якість у паперовому та 
електронному вигляді. Контроль за виконанням навчального плану, навчальних 
програм здійснювали заступник директора з навчальної роботи, завідувачі 
відділеннями, голови циклових комісій. Методичне забезпечення відповідає 
усім вимогам освітньо-професійних програм. Вся навчальна документація 
розроблена державною мовою.

У зв'язку з напруженою ситуацією, що склалася, зокрема, з введенням в 
Україні адаптивного карантину та запровадженням посилених 
протиепідемічних заходів на території м. Чернівці -  в коледжі було оголошено 
карантин та заборонено відвідувати заклад освіти її здобувачами з 06.03.2020 до 
30.06.2020р. Студенти коледжу, які проживали у гуртожитку, на період 
карантину відправлені додому. Було заборонено проведення всіх масових 
заходів у коледжі та перенесені усі заходи які були передбачені планом роботи 
коледжу в усіх корпусах та на території закладу освіти, зокрема проведення 
олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок тощо.

Для забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій проводилось щоденне вологе



прибирання, дезінфікуючими засобами, корпусів та гуртожитку коледжу, у 
гуртожитку коледжу виділено приміщення для ізоляції здобувачів освіти з 
ознаками гострих респіраторних захворювань.

Для організації інформування здобувачів освіти та співробітників 
коледжу щодо запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 
випадку захворювання розміщено відповідну інформацію на сайті коледжу та 
розміщено на інформаційних стендах у корпусах та гуртожитку. 
Розповсюджено серед співробітників закладу освіти інформаційні 
повідомлення, серед здобувачів освіти інформація була розповсюджена через 
соціальні мережі та групи.

Освітні процес був переведений в режим дистанційного навчання 
(застосування платформи Дистанційне навчання ЧІК). Викладачі коледжу 
часткового були переведені на роботу в дистанційному режимі та на виконання 
інших робіт (організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо).

Для організації завершення навчального року у закладі освіти було 
розроблено та введено в дію Тимчасове положення про організацію 
семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти, 
порядок проведення атестації здобувачів із застосуванням дистанційних 
технологій навчання у закладі освіти, відповідно до нього:

1. Для якісної організації навчального процесу у коледжі діє он-лайн 
платформа «Дистанційне навчання» (використовуємо майданчик Moodle); 
викладачі, використовуючи он-лайн платформу «Дистанційне навчання», 
мають можливість автоматично встановлювати процедуру оцінювання 
(програма оцінює, а студент має можливість бачити результати оцінювання);

2. Для проведення лабораторних, практичних робіт, консультацій щодо 
курсового та дипломного проектування викладачами коледжу 
використовується програмне забезпечення Google Meet.

3. Завідувачами відділень ведеться постійний моніторинг виконання 
студентами завдань. Захист курсових робіт (проектів) відбувався під час 
екзаменаційних сесій (екзаменаційні сесії були перенесені на червень місяць).

Організація дистанційного навчання у 2019/2020 н.р., проведення заходів 
поточного і проміжного контролю та семестрових екзаменів у тестовій та у 
будь-якій іншій формі визначалися цикловою комісією для здобувачів освіти та 
здійснювалися за допомогою автоматизованих систем управління навчанням 
(Learning Management System) -  платформах Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua), 
Google Meet, Google Forms. Проведення семестрових екзаменів в усній формі, 
захисту курсових робіт (проєктів), захисту практики, атестаційних екзаменів та 
захисту кваліфікаційних робіт здійснювалося через сервіс відеоконференцій 
Google Meet та в автоматизованих системах управління навчанням (Learning
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Management System) -  платформах Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua) (домен у Google 
Suite for Education: idguonline.net).

Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 
технологій навчання відповідали таким вимогам:

-  авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 
організації дистанційного навчання;

-  можливість визначення часу початку і завершення доступу, 
тривалості виконання завдань;

-  об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 
використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;

-  варіативність формування завдань контрольних заходів із 
використанням алгоритмів випадкового вибору запитань.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за допомогою 
дистанційних технологій здійснювався під час проведення дистанційних занять, 
а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що 
виконуються здобувачами освіти в електронній формі.

Проведення поточного і проміжного контролю з використанням 
дистанційних технологій здійснювалося із використанням різних типів завдань, 
таких як:

-  автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних 
досягнень здобувачів освіти;

-  різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, 
проєкт, відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати 
перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що 
вивчається;

-  оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами 
освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, 
опитування, анкетування тощо;

-  взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 
освіти стосовно одне одного;

-  оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти 
групових завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних навчальних 
дисциплін;

-  завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, 
кейси);

-  інші завдання, форма яких адаптована до виконання засобами LMS.
Форма проведення проміжного контролю визначалася робочою

програмою навчальної дисципліни.
Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії була забезпечена ідентифікація
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особи здобувачів освіти, зокрема через сервіси відео конференцій (Google Meet, 
ZOOM, Skype та ін.). Рішенням циклової комісії визначалася форма екзамену 
(семестрового контролю) -  усна, тестова, комбінована або будь-яка інша форма 
відповідно до специфіки дисципліни, але в будь-якому випадку здійснювалася в 
автоматизованих системах управління навчанням (Learning Management 
System) -  платформах Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua), Google Meet, Google Forms 
тощо.

Передекзаменаційна консультація проводилася засобами аудіо-або 
відеоконференцій. Тестові завдання включали питання, що дозволяють 
перевірити передбачені робочою програмою результати навчання.

Екзаменаційне завдання складались з:
- випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого 

ресурсу набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та 
евристичних завдань), які передбачають вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 
теоретичної та практичної підготовки здобувача освіти і рівень його 
компетентності з навчальної дисципліни;

- тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору 
випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а 
також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді (такі опції наявні у 
платформі Moodle);

- творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв’язання яких 
потребує від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни;

- інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих 
результатів навчання, на перевірку яких спрямований екзамен.

Під час проведення усного екзамену використовували механізми, що 
забезпечать випадковий вибір екзаменаційних білетів (зокрема, за допомогою 
генератора випадкових чисел). Під час підготовки до відповіді та безпосередньо 
під час відповіді на екзаменаційні питання здобувачам освіти суворо 
заборонялося вимикати відеокамери та відлучатись від об’єктиву відеокамери. 
За запитом екзаменатора здобувач освіти мав надати докази щодо відсутності у 
нього сторонніх засобів допомоги під час підготовки до відповіді. У випадку 
підозри щодо не доброчесної поведінки здобувача освіти під час підготовки до 
відповіді екзаменатор міг замінити екзаменаційний білет або задавати додаткові 
усні питання в межах питань, винесених на екзамен.

Уся підготовча робота до проведення комплексного екзамену та захисту 
кваліфікаційних робіт здійснювалася відповідно до чинних нормативних 
документів і вчасно доводилася до здобувачів освіти засобами LMS або через 
розміщення інформації на сайті Коледжу (не пізніше, ніж за тиждень до 
початку атестації).
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Атестація осіб освіти з використанням дистанційних технологій навчання 
здійснювалася в синхронному режимі (відеоконференція) через сервіс 
відеоконференцій Google Meet та платформи Moodle (https:/ dn.chic.cv.ua). 
Обов’язковою є цифрова фіксація (фото- та відеозапис) процесу атестації. 
Цифровий запис процесу проведення комплексних екзаменів і захисту 
кваліфікаційних робіт зберігається в Коледжі на відділеннях не менше одного 
року.

Алгоритм проведення атестації здобувачів освіти:

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН
ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ
1. Вступне слово Голови екзаменаційної комісії (заступника голови ).

2. Ознайомлення присутніх з наказом про склад комісії та про допуск до
комплексного екзамену, захисту.

3. Секретар екзаменаційної комісії у 
присутності комісії та здобувачів 
освіти доводить інформацію до голови 
комісії (заступника голови) та членів 
комісії про присутність студентів у 
мережі (чаті) на платформі 
дистанційного навчання.

3. Секретар екзаменаційної комісії у 
присутності комісії та здобувача освіти 
має оголосити перед виступом 
здобувача освіти фразу: «Чи 
підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувача 
освіти), надсилання (дата) 
кваліфікаційної роботи на тему “Тема 
кваліфікаційної роботи’'' загальним 
обсягом (повна кількість сторінок 
разом з додатками) сторінок на 
електронну пошту (назва закладу 
освіти)?”» - під час проведення 
захисту дипломних проєктів.

4. Голова комісії (заступник голови) 
доводить до відома студентів порядок 
проведення комплексного екзамену зі 
спеціальності, оцінювання та 
доведення результатів комплексного 
екзамену з використанням платформи 
дистанційного навчання, визначає 
канал зв’язку (телефон, месенджер 
тощо) для повідомлення при 
виникненні технічних перешкод.
У разі виникнення запитань студенти 

використовують чат, створений для 
проведення комплексного екзамену.

4. Голова називає прізвище здобувача 
освіти та запрошує його для доповіді.
5. Секретар зачитує подання голові 
екзаменаційної комісії з оцінкою та 
відгуком керівника дипломного 
проєкту та рецензію на дипломний 
проєкт.
6. Відповіді на зауваження рецензента.
7. Відповіді на запитання членів 
комісії
8. Захист завершено.
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Рішення екзаменаційної комісії про оцінювання результатів комплексних 
екзаменів або захисту робіт приймаєлося на закритому засіданні комісії, але з 
обов’язковою відеофіксацією процесу обговорення результатів атестації.

З 01 вересня 2020 року (у звязку з тим, що місто Чернівці були віднесені 
до червоної карантинної зони) рішенням Педагогічної ради колежу було 
прийнята змішана форма навчання. Навчальний рік розпочався з 
використанням дистанційних технологій навчання, а саме створено 
корпоративні електронні пошти, які розміщені на домені chic.cv.ua для 
зручного використанння внутрішнього звязку та відеозвязку Google Meet, 
оновлено платформу «Дистанційне навчання ЧІК» відеозвязок.

У плані контролю передбачалась перевірка матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу, а також якість навчання за результатами 
заліків і екзаменів, результатами захисту курсових проєктів (робіт), дипломних 
проєктів та державних екзаменів. Перевірялась наявність і стан технічних 
засобів навчання і контролю, навчальне обладнання і розроблених до них 
методичних посібників, ефективність їх використання.

Колектив викладачів удосконалював методику застосування технічних 
засобів, комп’ютерної техніки для розробки навчальних і наочних посібників. 
Протягом року було організовано відвідування занять, перевірено, як 
реалізовувалась мета кожного заняття, якість засвоєння матеріалу студентами 
на різних етапах його вивчення, проводились перевірочні та підсумкові 
контрольні роботи. Цей контроль здійснювали заступник директора з 
навчальної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувач 
навчально-методичного кабінету.

Результати перевірок дали можливість зробити висновок про зростання 
педагогічної майстерності викладачів, їх участь у вдосконаленні навчально - 
методичної роботи і матеріально-технічної бази коледжу. Згідно з планом 
контролю проводились комплексні перевірки окремих напрямків роботи: 
роботи навчальних кабінетів, гуртків, циклових комісій спеціально 
економічних дисциплін, програмування, видавничої поліграфії та комп’ютерної 
інженерії, загальноосвітніх дисциплін, природничих дисциплін та фізичного 
виховання.

Навчально-методична робота була спрямована на забезпечення 
підготовки молодших спеціалістів відповідно до рівня, встановленого освітньо- 
професійними програмами, тому питанню успішності студентів приділялась 
систематична увага. Підсумки результатів успішності підводились за семестр і 
за рік. Координуючим центром всієї методичної роботи у коледжі є методична 
рада, яка сприяє роботі педагогічної ради. До складу методичної ради входять 
провідні спеціалісти коледжу. На засіданнях методичної ради обговорювались



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

Забезпечено організацію та методичну підготовку проведення дев’яти 
педагогічних і шести методичних рад.

Всі питання, які розглядались на 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.

У вересні проведено практичний семінар з головами циклових комісій 
щодо надання методичної допомоги та методичних рекомендацій з питань 
розробки та упорядкування навчально-методичних комплексів з дисциплін, 
програмно-методичного забезпечення навчального процесу на всіх 
спеціальностях відповідно до сучасних вимог та стандартів вищої освіти 
України.

17 червня 2020 року на засіданні методичної ради Чернівецького 
індустріального коледжу підведені підсумки методичної роботи.

Всі викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, 
які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів. 
Розвиткові творчої активності викладачів сприяло і застосування активних 
форм і методів роботи: обговорення статей, науково -методичної літератури, 
участь у наукових конференціях. Реалізуючи методичну роботу, викладачі 
циклових комісій залучались до розробки навчальних планів, обговорювали 
питання забезпечення дисциплін методичною літературою, питань аналізу 
взаємовідвідування занять, питань впровадження міжпредметних зв’язків в 
навчальну діяльність, друку фахових праць з обраної тематики. Розпочата та 
має відображення в роботі циклових комісій діяльність з організації 
колективних та групових рівнів по реалізації внутрішньоколеджівської системи 
підготовки викладачів до інноваційної діяльності.

Останніми роками з метою пропаганди передового педагогічного досвіду 
викладачів у коледжі щороку видаються «Вісники роботи циклової комісії», де 
предметні (циклові) комісії презентують свої розробки, підсумки роботи за 
навчальний рік і своє бачення з метою обміну досвідом.

У коледжі продовжується проводитись робота щодо ефективного 
використання в освітньому процесі інтерактивних комп’ютерно- 
телекомунікаційних технологій навчання. У цілому у навчальному закладі



частка дисциплін, при викладанні яких використовуються інформаційні 
технології навчання складає 100%.

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення 
основних питань діяльності Державного вищого навчального закладу 
„Чернівецький індустріальний коледж”, яка керується законами України „Про 
освіту”, «Про фахову передвищу освіту», „Про вищу освіту”, Положенням про 
педагогічну раду коледжу та іншими нормативними документами, що 
стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:
1. формувати висококваліфікованого молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра з високим рівнем загальнолюдської культури, 
толерантності та громадянської свідомості, патріотизму, з почуттям поваги до 
культурного та історичного минулого України, поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки;

2. акцентувати увагу викладацького колективу на забезпечення 
високого рівня практичної підготовки студентів, яка є невід’ємною складовою 
підвищення якості підготовки фахівців. Забезпечити інтеграцію навчальної та 
практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців;

3. створити в закладі освіти безпечні та комфортні умови навчання, 
режиму роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, 
формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя студентської 
молоді;

4. розпочати роботу щодо імплементації основних положень Закону 
«Про фахову передвищу освіту»;

5. подальше вдосконалення нормативної бази освітнього процесу;
6. поглиблення взаємозв’язку освітнього процесу з практичною 

складовою;
7. підвищення ефективності фінансових і матеріальних ресурсів для 

забезпечення розвитку освіти.
Г оловою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -  заступник 

директора з навчальної роботи. Робота педагогічної ради здійснювалась у 
відповідності до плану, який заслуховувався і обговорювався на засіданні 
педагогічної ради і був затверджений директором. До розробки плану 
педагогічної ради залучались керівники структурних підрозділів коледжу, 
голови циклових комісій, провідні фахівці. Колективний підхід до планування, 
урахування пропозицій забезпечили відображення в плані актуальних проблем 
навчання і виховання.

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 
навчально-методичного забезпечення стану викладання, зокрема, досвіду 
впровадження новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій,



створенню електронних посібників, проблемам успішності студентів, питанням 
виховної роботи із студентами, роботі з батьками.

Засідання педагогічної ради проводились згідно з планом, більшість з 
яких у формі засідань круглого столу, педагогічного консиліуму, творчих звітів 
педагогічних працівників та були оформлені протоколами.

Функціями педагогічної ради коледжу є розгляд та обговорення заходів з 
виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів 
Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України; стану і 
підсумків навчально-виховної та методичної роботи; аналізу роботи відділень, 
циклових комісій і кращих викладачів; стану викладання загальноосвітніх 
предметів, фахових дисциплін та успішності студентів; забезпечення фізичної 
підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів; підсумків 
семестрових, перевідних та державних екзаменів, аналізу показників освітньої, 
виробничо-господарської діяльності, дотримання Правил внутрішнього 
розпорядку коледжу; роботи кабінетів і лабораторій; плану розвитку і 
зміцнення матеріально-технічної бази коледжу; питання підвищення 
кваліфікації та атестації педагогічних працівників закладу освіти; питання 
охорони праці в коледжі; питання працевлаштування студентів випускних груп, 
зв'язку з випускниками попередніх років; пропозиції щодо призначення 
іменних стипендій, нагородження студентів; питання відрахування студентів за 
порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, 
академічної заборгованості, пропуски занять без поважних причин.

Значна увага приділялась обговоренню питань удосконалення змісту 
освіти з підвищення професійної підготовки спеціалістів з різних 
спеціальностей, проводився аналіз методичного забезпечення курсового і 
дипломного проектування. У центрі уваги педагогічної ради знаходилось 
питання успішності студентів. За підсумками кожного семестру проводились 
засідання педагогічної ради, де обговорювались підсумки роботи всіх учасників 
освітнього процесу і визначались шляхи покращення підготовки майбутніх 
спеціалістів.

Значну увагу педагогічна рада приділяла питанням охорони праці у 
коледжі та організації роботи спортивних секцій і оздоровчо-реабілітаційній 
роботі зі студентами на заняттях у спеціальних медичних групах. На її 
засіданнях обговорювались питання щодо форм та особливостей роботи 
керівників груп та органів студентського самоврядування коледжу з питань 
поліпшення успішності та запобігання правопорушень.

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання 
роботи закладу освіти.

Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх 
директором і є обов'язковими для всіх працівників і студентів закладу освіти.



Голова педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання 
прийнятих рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення наступних 
засідань.

Значну роль у підвищенні професійної майстерності викладачів 
відігравав навчально-методичний кабінет, робота якого спрямована на:

1. сприяння підвищенню рівня методичної підготовки педагогів до 
оновлення змісту освіти, патріотичного і національного виховання, успішної 
реалізації нових навчальних планів і програм в коледжі;

2. узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного 
досвіду; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем 
професійної освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація 
методичної інформації;

3. забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу 
та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;

4. надання методичної допомоги викладачам у підвищенні їх фахового 
рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;

5. поновлення та систематизація методичних матеріалів, які 
друкуються у фахових виданнях та розробляються у закладі освіти, пропаганда 
досягнень передової педагогічної науки, інноваційних технологій навчання;

6. інформування викладачів про нормативні документи в галузі освіти, 
науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання 
практичної допомоги у їх використанні.

Особлива увага в коледжі приділялась питанням взаємовідвідування 
занять, проведенню відкритих занять, бінарних занять, відкритих наскрізних 
захистів курсових проєктів (робіт). Викладачі провели 9 відкритих занять та 15 
відкритих виховних заходів, під час яких продемонстрували достатній рівень 
викладання та інноваційні методи навчання й виховання.

Важливим напрямом є методична робота викладачів: проведення занять з 
використанням інноваційних технологій навчання, участь у конференціях, 
роботі циклових комісій, підготовці навчально-методичних розробок.

Методики викладання удосконалювалися при відвідуванні відкритих 
занять, а також під час проходження стажування та підвищення кваліфікації, 
самоосвітою.

Навчально-методичний кабінет і бібліотека здійснювали підбір 
відповідної літератури фахового і методичного спрямування, проводили 
консультації, бесіди.

З метою популяризації знань серед студентів, розвитку інтересу до 
навчання у коледжі проводилися предметні тижні та декади циклових комісій, 
під час яких студенти разом з викладачами були учасниками круглих столів, 
тренінгів, брейн-рингів, конференцій тощо. Готуючись до участі у цих формах



роботи, студенти набували навичок та вмінь пошуку навчальних матеріалів, 
систематизування і проведення аналізу, узагальнення та прийняття рішень. 
Студенти вчились працювати з картотекою в бібліотеці, користуватись 
електронною бібліотекою та спілкуватись.

У коледжі були проведені олімпіади з математики, англійської мови, 
української мови.

Систематично удосконалювалась робота з методичного забезпечення 
курсового та дипломного проектування зі спеціальностей. Тематика курсових 
та дипломних проєктів визначалась випускними цикловими комісіями, мала 
індивідуальний характер. Завдання на курсові та дипломні проєкти передбачали 
творчу роботу кожного студента у відповідності до конкретно існуючих умов 
виробництва, з забезпеченням економічної ефективності пропозицій, прийнятих 
у курсовому або дипломному проекті, при безумовній відповідності 
документації проекту затвердженим стандартам; відрізнялись один від одного 
об’єктом проектування, вихідними даними, умовами. Керівники дипломних 
проектів призначались з найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів 
коледжу. До дипломного проектування залучались також висококваліфіковані 
спеціалісти підприємств міста.

З метою розробки заходів по підвищенню якості підготовки спеціалістів 
результати проектування та висновки голів Державних екзаменаційних комісій 
про якість державних екзаменів та дипломних проектів обговорювались на 
засіданнях циклових випускаючих комісій, методичній та педагогічній радах.

Навчальний процес проводиться на персональних комп’ютерах під 
керуванням операційних систем Windows з використанням сучасних засобів 
проектування САПР Компас, САПР AutoCad, САПР P-CAD, програмних 
пікетів для побудови електронних та електричних схем, систем керування 
базами даних, прикладних графічних пакетів AdobePhotoshop, CorelDraw, 
процесорів підготовки та оформлення документів, візуальних середовищ 
програмування VisualStudio, RADStudio, Eclipse, PascalABC.net та інших, 
інформаційної технології Інтернет та багатьох інших.

Освітній процес забезпечено навчальною та довідковою літературою, яка 
є у бібліотеці, фаховими періодичними виданнями з усіх спеціальностей 
відповідно до критеріїв і вимог до акредитації підготовки за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Важливим елементом у роботі бібліотеки є постійне поповнення та 
оновлення електронної бібліотеки, яка вже налічує понад 3399 електронних 
підручників.

В 2019/2020 н.р. виконано вимоги навчальних планів і здійснено випуск 
молодших спеціалістів з усіх спеціальностей. Забезпечено виконання планів 
прийому студентів.



Згідно плану роботи на засіданнях адміністративної ради розглядались 
питання про поселення студентів в гуртожиток та їх адаптацію, підготовку до 
зимового періоду; про роботу кураторів груп з найбільшою кількістю пропусків 
занять без поважних причин; про дотримання правил техніки безпеки і 
організацію охорони праці, про підготовку техніки до зимового періоду, проєкт 
плану прийому студентів на 2020 р.; про організацію освітнього процесу і умов 
проживання студентів, виконання педнавантаження викладачами за І та ІІ 
семестри; про використання електроенергії, газу та води; про результати 
екзаменаційної сесії та відвідування занять студентами за І-ІІ семестри; про 
роботу лаборантів, контроль навчальних занять адміністрацією коледжу; про 
роботу голів циклових комісій, про роботу студентського самоврядування, 
зв'язок з випускниками коледжу, працевлаштування випускників; про стан 
роботи з охорони здоров’я студентів та техніки безпеки в навчально-виховному 
процесі, про роботу медпункту; про роботу бібліотеки; про порядок створення 
та організацію роботи державної екзаменаційної комісії; про підготовку до 
вручення дипломів.

Аналіз підготовки молодших спеціалістів
№
п/п

Показник Роки
2019 2020

1. Кількість випускників (всього) 177 221
2. Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою 

(всього)
22 25

3. Частка випускників, які склали державний іспит чи 
захистили дипломні проєкти на «відмінно» та «добре» (%)

71,4 75,1
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Рис.4.1. Аналіз підготовки молодших спеціалістів 
Важливе місце зайняли питання про виконання закону «Про корупцію», 

підготовка до нового навчального року, педагогічного навантаження, контроль 
за навчальним процесом, обговорення проблем закладу освіти, забезпечення



навчально-виховного процесу, матеріально-технічне забезпечення навчання і 
проживання студентів, роль студентського самоврядування у вирішенні 
актуальних питань закладу освіти, про роль Ради гуртожитку у вирішенні 
актуальних питань мешканців, про роль вихователя у здійсненні освітньої 
роботи з мешканцями гуртожитку, відзначення Дня працівника освіти, 
підготовка до святкування Дня студента.

5. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

Підбір кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу Законів про 
працю в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок 
наймати та звільняти працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній 
власності» від 03.08.1993 р., нормативних та розпорядчих документів
Міністерства освіти і науки України.

Освітній процес у коледжі забезпечують 55 педагогічних працівників (в 
тому числі 5 за сумісництвом).

У коледжі створені проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей. 
Якісний склад проєктних груп та груп забезпечення спеціальностей складається 
з науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють у закладі 
освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності, і які не входять до жодної групи забезпечення закладу освіти в 
поточному семестрі. Склад цих груп в цілому відповідає Ліцензійним умовам.

Характеристика педагогічних кадрів
Кількість науково-педагогічних працівників 55
Кількість професорів 1
Кількість кандидатів наук 3
Кількість доцентів 2
Кількість викладачів вищої категорії 34
Кількість працівників, які працюють за сумісництвом 5
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Рис.5.1. Характеристика педагогічних кадрів
Адміністрацією коледжу проводиться робота з удосконалення системи 

добору кадрів. На зборах трудового колективу обговорені та щорічно 
затверджені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади 
директора, його заступників та завідувачів відділень.

При цьому склад групи забезпечення відповідає таким вимогам: частка 
осіб, що мають вищу категорію складає 75 %.

У 2020 році в Державному вищому начальному закладі «Чернівецький 
індустріальний коледж» було проведено атестацію педагогічних працівників 
для забезпечення якісного процесу підготовки молодших спеціалістів.

Атестація проходила у відповідності до «Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473 (із змінами, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 
року №1135). На підставі цього документу розроблено «Положення про 
атестацію педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» від 03.09.2014 року.

Було проведено 5 засідань атестаційної комісії, на яких обговорювалися, 
затверджувалися плани роботи і заходів щодо підготовки та проведення 
атестації педагогічних працівників.

У березні відбулися заключні засідання атестаційної комісії, на яких 
розглядалися результати проведеної роботи педагогічних працівників за 
міжатестаційний період. Відповідно до затвердженого плану і графіка, 
атестовано 9 педагогічних працівників, 1 практичний психолог та 3 працівників 
бухгалтерії з них: атестовано і присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 
другої категорії» -  1 особі; «Спеціаліст першої категорії» - 1 особі, «Спеціаліст 
вищої категорії» - 4 особам.



Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 
вищої категорії» - 4 осіби. 3 особи -  відповідають раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «провідний бухгалтер».

Продовжено роботу з питань підвищення професійної кваліфікації згідно 
Постанови КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800 (Із змінами, 
внесеними згідно із Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019). Протягом 
календарного року пройшли стажування та курси підвищення кваліфікації 53 
викладач на кафедрах Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича, ВНЗ Укоопспілка «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти, туристична агенція 
«Прага-тур», ВКФ «Промсервіс», ТОВ «Компанія Поліграфіка», Чернівецький 
РЕМ з якими укладено договори про співпрацю; в Чернівецькому інституті 
пі слядипломної педагогічної освіти, а також за допомогою платформ масових 
відкритих онлайн-уроків (Prometheus, На урок, Всеосвіта тощо).

№
п/п

Вид підвищення кваліфікації
2019 р. 
(чол.)

2020 р.
(чол.)

1 Курси підвищення кваліфікації при 
Чернівецькому інституті післядипломної 
педагогічної освіти

1 7

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

3 Стажування на виробництві 3 9

4 ВНЗ Укоопспілка «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»

5

5 НМЦ вищої та фахової перед вищої 
освіти

1

6 платформ масових відкритих онлайн- 
уроків

18

Всього: 14 53



платформ масових відкритих онлайн-уроків 1-------

НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти 1—1 1

ВНЗ Укоопспілка «Полтавський університет 
економіки і торгівлі»

Стажування на виробництві

Стажування на кафедрах ВНЗ ІІІ-ІУ р.а.

Курси підвищення кваліфікації при Чернівецькому 
інституті післядипломної педагогічної освіти Ехг
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Рис.5.2. Динаміка проходження стажування та курсів підвищення 
кваліфікації викладачами коледжу
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6. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси
2 2 навчальною площею -  4910 м . Власна навчальна площа -  4910 м . Коледж має

один чотирьохповерховий гуртожиток загальною площею 3001 м і житловою 
площею 1367 м , де проживають 191 студент; дві навчальні майстерні площею 
377 м2, медичний пункт, дві котельні, два буфети на 142 посадкові місця, 
бібліотеку площею 106 м з загальним фондом 41454 томів та 3 читальних зали 
площею 205 м2 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 33 99 
одиниць. Всі споруди знаходяться в задовільному стані. Три навчальні корпуси 
та гуртожиток мають безпровідний доступ до мережі Internet технологією Wi
Fi.

Навчальна площа на одного студента складає більше 6,9 м . Для 
організації навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого 
навчання створено 41 навчальну аудиторію та 18 лабораторій, які передбачені 
навчальними планами. Коледж має 11 комп’ютерних класів на 250 робочих 
місць, виробництва менше 2 років є 30 комп’ютерів.

Комп’ютерні аудиторії обладнані сучасними комп’ютерами. Загальна 
кількість комп’ютерів, які задіяні в освітньому процесі, становить 250 одиниць.

У коледжі використовується 40 мультимедійних систем. Забезпеченість 
мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях становить 97% (40 мультимедійних систем: 41 аудиторій х 
100%=97,5%), що забезпечує в достатній мірі показник Ліцензійних умов та 
відповідає Технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти про дотримання ліцензійних умов у 
сфері вищої освіти.

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 
устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 
інвентарем, що забезпечує вивчення теоретичного курсу та виконання 
лабораторно-практичних робіт. Для виконання курсових та дипломних проєктів 
виділені окремі кабінети.

На підставі Звіту про результати технічного обстеження будівель з 
навчальними класами та гуртожитком для з’ясування їх доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог 
державних будівельних норм, правил і стандартів та постанови Кабінету



Міністрів України від 10.05.2018 року № 347, проведеного 18.11.2018 року 
експертом (відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних 
із створенням об’єкта архітектури) Лобовим А.І. у коледжі розроблений План 
заходів щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівель та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів на 2018 -2021 рр.

При вивченні спеціальних дисциплін використовуються такі навчальні і 
контролюючі комп'ютерні програми:

1. Пакет програм Microsoft Office -  стандартний пакет прикладних 
програм для роботи з текстом, таблицями, базами даних, рисунками, 
зображеннями.

2. Adobe Photoshop - прикладна програма загального призначення для 
роботи з растровою графікою.

3. Програми WinRAR та WinZip -  програми-архіватори.
4. QTest -  прикладна програма, яка дозволяє проводити перевірку знань 

студентів з будь-яких дисциплін.
5. BEST.ZVIT+ -  програма для формування різноманітної звітності 

установ, підприємств та фізичних осіб.
6. Акцент -  програма, призначена для комплексної автоматизації обліку 

діяльності підприємства.
7. Програма Auto CAD - призначена для побудови двовимірних та 

тривимірних креслень, формування електронного архіву креслень; кожне із 
створених в системі Auto CAD креслень легко редагується, що дозволяє швидко 
розробляти креслення-аналоги за кресленнями-прототипами. Для полегшення 
процесу випуску креслярської документації можна розробляти «бібліотеки 
стандартних елементів».

8. Програма Electronics workbench - призначена для проектування 
аналогових і цифрових електронних схем. Велике число вбудованих в програму 
активних і пасивних елементів електронних схем, вимірювальних приладів і 
джерел сигналів дозволяє знімати параметри створених електронних схем у 
реальному масштабі часу, з достатньою, не тільки для навчальних цілей, але і 
для професійних розробок, точністю.

9. Програма Начала электроники - програма являє собою електронний 
конструктор, що дозволяє імітувати на екрані монітора процеси складання 
електричних схем, дослідити особливості їх роботи, проводити вимірювання 
електричних величин так, як це робиться в реальному фізичному експерименті.

10.CPU-Z — виводить на екран інформацію про процесор, материнську 
плату, оперативну пам'ять.



11.AIDA — виводить інформацію про процесор, материнську плату, 
оперативну пам’ять. Карти вводу-виводу, графічну плату, жорсткі диски, 
принтери, сканери, проводить порівняльні характеристики з іншими системами.

12.EVEREST -  утиліта, яка призначена для обслуговування 
персонального комп’ютера.

13. Borland C++ -  середовище програмування мовою C++, створення 
програм для обробки числової, символьної та графічної інформації.

14.Microsoft FrontPage -  програма для автоматизованого створення веб- 
сторінок.

15.MySQL- програма для проєктування та створення веб - баз даних.
16.КОМПАС -  3D -  програма розробки графічних документів.
17.Matlab 6.5 -  пакет програм для моделювання, імітації та аналізу систем 

автоматизації.
18.Splan -  програма розробки графічних інженерних документів.
19.Аналітична система Project Expert -  програма для розробки та 

обґрунтування бізнес-планів й оцінки інвестиційних проектів. 
Використовується для вибору оптимального плану розвитку бізнесу, 
опрацювання фінансової частини бізнес-плану, оцінки інвестиційних 
маркетингових проєктів.

20.Marketing Expert -  система, що ефективно описує динамічну ринкову 
модель, систему оцінки якісних і кількісних параметрів ринку та їх 
взаємозв’язку.

21. Парус Менеджмент і маркетинг - функціональна CRM-система, 
призначена для координації багатосторонніх зв'язків з реальними і 
потенційними клієнтами та централізованого управління продажами, 
маркетинговими проектами.

22.Комплексна система ЛІГА: ЗАКОН - використовується для правової 
підтримки підприємницької діяльності, передбачає можливості опрацювання в 
режимі on-line нормативної бази даних, аналітичної та господарської 
інформації з усіх видів господарської діяльності.

23.Feedgee -  сервіс ефективного e-mail та sms маркетингу. Дозволяє 
проводити рекламні компанії шляхом розсилки рекламних звернень через 
мережу Інтернет, аналізувати їх ефективність.

Використовуються такі антивірусні програми:
• Dr.Web
• Avast
• Nod 32
• Kaspersky
• Norton Antivirus
• Panda



Використовуються такі утиліти:
• Super Utilities
• SNM
• Tune Up Utilities
• Norton Utilities
Комп’ютерна техніка використовується не тільки на практичних та 

лабораторних заняттях викладачами спеціальних дисциплін, але і викладачами 
гуманітарних та соціальних дисциплін при проведенні різних видів занять.

Комп’ютерна техніка використовується на лекційних заняттях для 
перевірки рівня знань студентів (опитування з використанням тестових 
програм), викладення нового матеріалу та закріплення.

У освітньому процесі використовуються електронні посібники та 
прикладні комп'ютерні програми, хоча забезпечення ними ще потребує 
вдосконалення.

Протягом звітного періоду всі вимоги щодо практичного навчання 
студентів виконані в повному обсязі.

Для організації першого етапу практичного навчання в коледжі створені і 
працюють навчальні майстерні.

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 
устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 
інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт. Для 
виконання курсових та дипломних проєктів виділяються кабінети.

Щорічно в коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і 
перевірка наявного обладнання і матеріалів. Передача та списання морально та 
фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що 
складається акт, який затверджується директором коледжу.

Матеріальна база коледжу постійно оновлюється. Наявність матеріально - 
технічної бази, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем 
дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання 
студентів коледжу.

Гуртожиток, де проживають студенти, відповідає санітарно -технічним 
нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним 
устаткуванням та іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. 
Житлово-побутові умови задовільні.

Для якісної організації підготовки студентів коледжу, які проживають у 
гуртожитку, створено on-line бібліотеку та електронну бібліотеку з 
підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць із загальною кількістю 
електронних підручників та посібників 3399 одиниць. Інформація про 
соціальну інфраструктуру наведена в таблиці



Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування об’єкта соціальної 
інфраструктури (показника, нормативу)

Кількість Площа 
(кв. м)

Г уртожитки для студентів 1 3001
Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 8
Їдальні та буфети 2 101,4
Кількість студентів на одне місце в їдальнях та 
буфетах

12 -

Актові зали 1 102
Спортивні зали 537,31
Плавальні басейни - -
Інші спортивні споруди:
- стадіони;
- спортивні майданчики. +- +
Студентський палац (клуб) - -
Інші - -

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У закладі освіти належна увага приділяється інформаційному 
забезпеченню освітнього процесу. Весь аудиторний фонд закладу освіти 
під’єднано до мережі Intemet по виділеній оптоволоконній лінії на швидкості 
до 100 Мбіт/с. Навчальні корпуси об’єднані в локальну мережу з пропускною 
здатністю 100 Мбіт/с.

Інформаційний портал коледжу дає можливість викладачам і студентам 
отримати доступ до електронної інформаційної, методичної бази коледжу та 
обміну інформацією між користувачами. Забезпеченість студентів та 
викладачів навчальною, нормативною і довідковою літературою складає: з 
гуманітарних і соціально-економічних дисциплін від 90 до 100%, з 
фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін від 90 до 100% в 
залежності від спеціальності. На одного студента денної форми навчання в 
середньому припадає 61,1 одиниць бібліотечного фонду. Поповнюється 
бібліотека літературою державною мовою.

Значну допомогу в організації освітнього процесу та науково-методичної 
роботи надавала бібліотека як структурний підрозділ коледжу. Протягом 2020 
року бібліотека коледжу забезпечувала інформаційні потреби освітнього 
процесу, студентів, викладачів та працівників коледжу. Пріоритетними 
напрямками роботи бібліотеки було формування власних інформаційних 
ресурсів, відповідно до запитів користувачів; впровадження у роботу



інформаційних технологій, надання доступу через мережу Інтернет; 
впровадження в практику роботи бібліотеки інноваційних форм і методів; 
сприяння гуманізації освіти, формування у студентів вміння користуватись 
бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом.

Необхідною умовою забезпечення інформаційних потреб користувачів у 
бібліотеці було формування бібліотечного фонду, як основи власного 
інформаційного ресурсу бібліотеки.

Для забезпечення освітнього процесу необхідними підручниками та 
посібниками, науковою, довідковою та художньою літературою коледж має 
власну бібліотеку загальною площею 106 м з загальним фондом 41437 томів та 
3 читальних зали площею 205 м2 на 120 посадкових місць, створено on-line 
бібліотеку та електронну бібліотеку з підключенням до мережі Internet на 38 
посадкових місць, портали якої створюють можливості вільного доступу до 
інформаційних джерел. Слід зазначити, що бібліотека забезпечена
електронними підручниками в загальній кількості 3399 одиниць.

Забезпеченість студентів основними підручниками та посібниками
становить 100%.

Бібліотека та читальний зал забезпечені україномовними виданнями 
останніх років, електронними версіями підручників, періодичними виданнями, 
що дає можливість студентам підготуватися до занять, самостійно вивчити 
запланований матеріал.

Коледж має власну друкарню, що дає можливість оперативно
надрукувати інструктивно-методичну літературу.

Відомості про бібліотеку Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький індустріальний коледж» наведено у таблиці

Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, 
наявність бібліотеки та обсяг її фондів

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.м)

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників)

Наявність 
читального 
залу, його 

площа (кв.м), 
кількість 

посадкових 
місць

Примітка

Бібліотека
коледжу

106 м2 41437 3 читальні зали 
площею 205 м 

на 120 
посадкових 

місць

On-line 
бібліотека та 
електронна 
бібліотека з 

підключенням 
до мережі



Intemet на 38 
посадкових 

місць. Загальна 
кількість у 
бібліотеці 

електронних 
підручників 

3399 одиниць
Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 

коледж» має відповідне інформаційне забезпечення, достатній науково - 
методичний та бібліотечний фонд. Переважна більшість підручників і 
посібників у бібліотеці з грифом МОН України. Фонд літератури постійно 
оновлюється, здійснюється передплата періодичних фахових видань. На 2020 
рік оформлено у закладі освіти передплату на 17 періодичних видань фахового 
спрямування. Значна частина навчальних матеріалів доступні на електронних 
носіях.

8. ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК 
СТУДЕНТСЬКОГОСАМОВРЯДУВАННЯ

Виховна робота в коледжі спрямована на виконання основних положень 
Конституції України, Закону України «Про освіту», Указів Президента України 
від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року»,від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію 
національно-патріотичного виховання»,постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 30.05.2018 №453 
«Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року,від 10.07.2019 № 689 
«Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в 
Україні», від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2»,Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988 -р, 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про 
затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від21.08.2019 №693 -р «Про



затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи 
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року» від 20.02.2020 №117-р 
«Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 
року»,наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про 
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в 
навчальних закладах України»,від 31.10.2011№1243 «Про Основні орієнтири 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 
від08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і 
науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018№ 
1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки 
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 
органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від
18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 
насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо 
застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 
2657^Ш , від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного 
процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді 
ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення 
безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 
булінгу (цькуванню)» розпоряджень Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 22.01.2020 №69-р «Про затвердження регіонального плану 
заходів щодо реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» на 2020-2022 роки», рішень Чернівецької 
обласної ради VII скликання від 24.03.2017 №9-12/17 (зі змінами) «Про 
затвердження Комплексної програми підвищення якості національно - 
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 
роки», від 06.08.2020 «Про започаткування обов’язкового виконання учнями, 
вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої 
освіти Державного Гімну України»,«Стратегії виховання особистості в системі 
освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки», затвердженої рішенням колегії 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2,наказу 
Департаменту освіти і науки від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану 
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти»

Головною метою виховання на сучасному етапі є формування у 
студентської молоді високої політичної свідомості, почуття вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової,



демократичної, соціальної держави; виховання майбутнього покоління, 
інтергованого в соціокультурний простір демократичного суспільства з 
ринковою економікою, особистостей, що вміють знаходити правильні рішення 
в будь-яких професійних та життєвих ситуаціях творців власного життя, людей 
дії, генераторів ідей; формування морально-духовної життєво компетентної 
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, 
професіонал.

Основні завдання на 2020 рік були:
1. Сприяння набуттю студентами патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 
спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 
демократичних принципів.

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

3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського суспільства.

4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, 
зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, 
дотичними до виховання молоді, розширення складу суб’єктів виховання, 
посилення координації їхніх зусиль.

6. Розвиток студентського самоврядування в закладі, використання нових 
форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху.

7. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
8. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального 

здоров’я особистості.
9. Попередження та локалізація негативних впливів і факторів 

соціального середовища на особистість.
10. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та 

реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
11. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й 

внутрішні впливи на студента й одночасно творити духовно-творче 
розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи 
позитивні.

12.Залучення студентів до розв'язання суспільно значущих і особистісних 
життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.



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

15.Життєтворчість як здатність забезпечити студенту можливість 
облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

16.Педагогічна культура викладачів, невід'ємними особливостями якої є 
людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

17.Педагогічний захист й підтримка студентів у розв'язанні їхніх 
життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої 
особистісної недоторканності та безпеки.

18. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній 
сферах її життєдіяльності.

Пріоритетом виховання у 2020 році було національно-патріотичне 
виховання, основними складовими якого визначено: громадянсько -патріотичне, 
військово-патріотичне й духовно-моральне виховання, виховання свідомого 
ставлення до свого здоров’я та превентивне виховання.

Національно-патріотичне виховання спрямовувалося на розвиток 
історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до 
Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю 
України й готовність працювати на її благо, захищати та зміцнювати 
міжнародний авторитет країни.

Виконання поставленого завдання здійснювалося шляхом проведення 
виховних заходів (нажаль в більшості в режимі он лайн) присвячених Дню 
Незалежності України, Дню знань, Дню колледжу (80 річниці), Дню міста, 
Дню рідної мови, до Дня Революції Гідності, проводенню годин спілкування 
на теми до Дня Соборності України, «Герої Крут», «Пам’яті Небесної Сотні», 
«Що таке національна гідність?», «Державні та національні традиції», «Україна 
-  європейська країна», «Стандарти НАТО»; річниці з дня народження Т.Г. 
Шевченка та визначних українців живописця Олександра Мурашки, 
скульптора Івана Носенка, письмен. Карпенка-Карого (вересень), космонавта 
Павла Поповича, поета Володимира Свідзінського, письменників Радія 
Полонського, Майка Йогансена, Карпа Гулака, акторки Софії Тобілевич, 
драматурга Володимира Лиса (жовтень), письменника Дмитра Яворницького 
(листопад), кошового атамана Петра Сагайдачного (листопад) та українських 
нобелівських лауреатів (листопад).

З метою формування патріотичного духу в студентському середовищі у 
дні виходу студентів на заняття, по понеділкам навчання починалося з 
виконання Гімну України. Проведено виховні заходи: «Проголошення Акту 
Злуки Української Народної Республіки і Західно -Української Народної 
Республіки»(22.01), «Подвиг героїв бою під Крутами», Від героїв Крут -  до 
Героїв Небесної Сотні (29.01); організовано коментований перегляд тематичних



фільмів: «Акт Злуки: відтворення історичної правди»; «Свято Злуки. Політика 
пам’яті»; «Герої України. Крути. Перша Незалежність»; «Непрощені. Симон 
Петлюра»; «Хроніки української революції», художнього фільму «Крути 
1918»(27- 30.01).

21 лютого з нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови студенти 
написали диктант єдності, щоб висловити свою любов до рідного слова, до 
Батьківщини, до рідної землі. Проведено бесіди «Бринить, співає наша мова, 
чарує, тішить і п’янить», мовний марафон «Рідна мова -  мова єднання», брейн- 
ринг «Світ українського слова».

Проведено низку заходів із відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років, вшанування пам’яті її учасників: у бібліотеці 
коледжу діє тематична виставка «Видатні діячі Української революції 1917- 
1921рр.» присвячена відзначенню 100-річчя подій Української революції у 
2020 році; 5 лютого студенти коледжу відвідали виставку «Українське військо: 
1917-1921» та бойовими операціями 1917-1921 років на якій познайомилися із 
історією створення Українського війська, легендарних командирів, визначними 
військовими формаціями, зброєю та відзнаками військових того часу. 
Проведено години спілкування «Що означає бути патріотом», «Міфи про 
Українську революцію: відділити правду від вигадки»; (29.09.20), Буковинське 
віче (03.11.20), організовано перегляд відеофільму «Українська революція. 
Втрачена держава. Частина II» (10. 11.2020).

Протягом 2020 року проведена низка заходів, спрямована на військово - 
патріотичне виховання: виховні години «Герої АТО» та «Героїчні подвиги 
українських воїнів за Незалежність України», «Є у кожного обов’язок 
Батьківщину захищати». Студенти залучалися до змагань з військово- 
прикладних видів спорту.

З метою увічнення пам’яті захисників України у коледжі проведено 
уроки пам’яті до Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв Крут, Дня 
пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті та 
примирення в Україні, Дня Перемоги, Дня захисника України, Дня Революції 
Гідності; виховні години, тематичні уроки та години спілкування, присвячені 
героїзму захисників України «Пам'ятай про війну як застереження від її 
повторення», «Герої не вмирають», «Вмій захищати свою Україну», «Вони 
залишаться в наших серцях», «Жінки- захисники України»; організовано 
перегляд відеороликів про події на Майдані під час Революції Гідності, АТО, 
документальних фільмів «Зима у вогні»; проведено змагання із стрільби та 
збірці/розбірці автоматів, присвячені захисникам України та їх бойовим 
подвигам; організовано участь студентів у акціях «Свічка пам’яті ангелам 
Небесної сотні», «Запали свічку пам’яті».



З метою створення ефективного, доступного та доброзичливого 
освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, 
розумових і фізичних здібностей проведено методичне об’єднання керівників 
груп «Робота із студентами з особливими освітніми потребами».(02.09. 20), 
тренінг для керівників груп «Психологічні підказки викладачу у спілкуванні з 
батьками дитини з особливими потребами»(02.09.20),просвітницько- 
профілактичні заняття для І курсу «Міжособистісне спілкування» з метою 
виховання толерантного відношення до студентів з особливими освітніми 
потребами.(вересень-листопад).

Велика робота проводилася із студентами щодо роз’яснення 
протиепідемічних заходів поширенням гострої респіраторної хвороби COVID- 
19 (з 16.03 періодично он лайн), виховні години «Здоровий спосіб життя в 
умовах карантину» (18.05. 20).

З метою підвищення рівня обізнаності студентів щодо здорового способу 
життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу проведенно 
інформаційно-просвітницьких заходи, спрямовані на пропаганду здорового 
способу життя: «Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних
захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом. 
ВІЛ/СНІД» (21.04; 20.11); «Здоровий спосіб життя в умовах карантину» (18.05. 
20); «Принципи та складові здорового способу життя» (10-11 вересня); 
«Вейпінг» (20.10); «Виробничий стрес і його наслідки» (26.10.); «Шкідливий 
вплив паління на здоров’я людини» (27.10. 20 ); «Імунна система людини, 
особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія» (5.11); 
«Особливості безпечної праці з ноутбуком»(09.11.20 ).

Бесіди з психологом: «Збереження психологічного здоровя в умовах 
дистанційного навчання» (20-27.10); тренінги:

- для керівників груп «Профілактика наркозалежності і реалізація 
технологій впровадження здорового способу життя» (16 01. 20)

- для студентів «Станція під назвою життя», «Мій вибір -  здоровий спосіб 
життя» , « Моє життя - мій вибір» (протягом року /психолог).

Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку студенів 
проходило шляхом залучення студентів до участь у Sport Challenge, проєкті 
«Буковинська молодь обирає здоров’я» в умовах карантину (12.05.20), круглого 
столу «Пізнання світу через мови. Роль перекладу в розвитку суспільства»
(30.09.20) та проведенні Фестивалю творчості «Мій коледж» до 80 річниці 
закладу (5-9 жовтня).

З метою попередження вчинення студентами адміністративних і 
кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність 
проведено бесіди: «Відповідальність неповнолітніх при вчиненні
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правопорушень» (17.03.2020); «Як уберегти себе від злочину проти себе» 
(14.04.2020); «Булінг! Як не стати жертвою» (лютий/березень 2020)

З метою формування громадської нетерпимості до всіх форм насильства 
над дітьми в суспільстві проведено круглий стіл «Як протидіяти домашньому 
насильству» за участі директора Чернівецького міського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка, А.Зозулі головного 
спеціаліста центру та інспекторів патрульної поліції Чернівецької області І. 
Пастуха та ст. лейт. А.Хареної. (28.01.20). Виховні години: «Домашнє
насилля» (11.02.2020); «Права людини он-лайн існують» (11.02.20) ; «Увага! 
Кібербулінг або інтернет-мобінг» (лютий 2020); «Кібербулінг. Як йому 
протидіяти» ( 29.09.20); «Нетерпимость до різних форм насильства. 
Профілактика домашньому насильству»(15.09.20); «Безпечна поведінка дітей 
на дорогах» (10.11.20). Тренінг «Конфлікт, буллінг, насильство. Про що варто 
знати?» (лютий; вересень 2020), «Вирішую конфлікти та будую мир навколо 
себе» (27.10.20). Онлайн перегляд на сайті Cisco netacad.com навчальної теми з 
кібербезпеки від інженера CiscoTalos про планування, реалізацію кібератаки 
та покрокову протидію (18.11.20).

Психологом коледжу розроблено методичні рекомендації для керівників 
груп «Алгоритм виявлення та дій в ситуаціях жорстокого поводження з дітьми 
та домашнього насильства» (12.02.20).

З метою запобігання втягнення студентів до торгівлі людьми, 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства проведено бесіди: «Як не 
стати жертвою торгівлі людьми» (21.04.20); «Поїздка за кордон: за і проти»
(19.05.20); « Соціальні ролі та життєва позиція» (22.10).

З метою запобігання правопорушенням у студентському середовищі у 
практику запровадженно онлайн зустрічі психолога із студентами, що 
потребують підвищеної педагогічної уваги .

З метою профілактики потрапляння студентів у конфліктні ситуації 
проведено: тренінг для студентів: «Конфлікт, буллінг, насильство. Про що 
варто знати?» (19.02.20 ); бесіди «Увага! Кібербулінг або інтернет-мобінг» 
(лютий 2020); «Стилі поведінки у конфлікті», «Конфлікт умоєму житті. Як 
його Сприймати?» (25.05..20).

У рамках реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на 
період до 2020 року в коледжі проведено моніторинг ситуації у сфері 
профілактики вживання психоактивних речовин на основі анкет, 
підготовлених психологом коледжу. З метою інформування та підвищення 
рівня обізнаності студентів про небезпеку, пов'язану із вживанням наркотиків, 
алкоголю та тютюнопаління у бібліотеці коледжу зібрано публікації засобів 
масової інформації по даному питанню та методичні матеріали для проведення 
виховних годин керівниками груп про небезпеки, пов'язані із вживанням
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психоактивних речовин; організовано коментований перегляд мультфільму 
«Льодяник». Психологом коледжу створено банк методик та тренінгів з питань 
первинної профілактики вживання наркотиків студентами. Проведено бесіди 
«Правильний вибір зроби сам!», «Вмій говорити «ні»», «Скажи наркотикам 
«Ні» (14-21.04).

Становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних 
стосунків здійснюється шляхом проведення виховних бесід із студентами на 
теми: «Від формування правомірної поведінки до правової культури
громадянина України», «Політична культура. Якою вона повинна бути?», 
«Моральні принципи досягнення успіху», «Особиста відповідальність — 
пріоритетна риса громадянина», «Без правової культури немає правової 
держави», «Особисті потреби та вимоги суспільства», «Мої честь та гідність та 
як їх захистити»; «Право кожного на свободу виявлення своєї творчої 
індивідуальності», «Права надаються для виконання обов’язків», «Уроки 
міжнародної толерантності», «Толерантне ставлення до студентів-іноземців, 
представників національних меншин» (10-16.11).

З метою запобігання ксенофобських і расистських проявів серед 
студентської молоді в коледжі проведено години спілкування на теми: 
«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. (24.03)

З метою вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України у коледжі проведено бесіди: 
««Впровадження принципів гендерної рівності у складових сектору безпеки і 
оборони відповідно до рекомендацій НАТО», «Роль НАТО у зміцненні 
міжнародної стабільності і безпеки»; бесіди про невійськові ініціативи НАТО у 
сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та 
інформаційної безпеки. У бібліотеці коледжу організовано тематичну виставку 
«Євроатлантична інтеграція України як напрямок сучасної державної 
політики».

Проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення 
народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку 
підростаючого покоління на основі національних традицій здійснювалося через 
бесіди: «Державні символи України» (18.02; 16.06; 8.09), «Вишиванка», 
«Особливості українського національного одягу та його використання», 
«Український віночок» (19-20.05), ««Різдво по українськи», «Колядки та 
щедрівки», «Вертеп», «Водохреща» (20.01).



З метою виховання шанобливого ставлення студентів до культурної 
спадщини, традицій і звичаїв українців в умовах карантину здійснювалися он 
лайн екскурсії до музеїв України. Проведено конкурс презентацій 
«Шевченківські місця, на карті України» (18.03) брейн-ринг «Світ українського 
слова».

З метою поглиблення та розширення професійних знань та навичок 
проведено науково-практичні конференції «Інформаційні системи і технології 
2020»; Наукова конференція на тему: «Використання штучних нейронних 
мереж. Нейрокоп’ютери». (21.02.2020), «Видавництво та поліграфія -  в тренді 
сучасних професій», Науково-дослідницька діяльність студентів (11.05.20), 
«Фінансоваграмотність -  мистецтво багатіти» (05.11.2020). Екскурсія до в 
компанії “Latex друк” з метою познайомлення з різними технологіями та 
видами друку. (13.02.2020).

З метою забезпечення захисту персональних даних студентів та іншої 
конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки в інформаційному 
просторі проведено бесіди : «Персональна безпека в Інтернеті на прикладах» (
05.05.2020 р. ); «Життя молоді в комп’ютерному світі» (30.05.2020); 
«Захист інформації та Інтернет атаки на персональну інформацію 
користувачів» (27.10.20). Онлайн-урок «Інтернет: як безпечно грати, навчатися 
і працювати» де розглянули питання: Як хакери захищають Інтернет; 
Небезпеки кіберпростору; Як хакери використовують вразливості людей
(11.02.20). Проведенно інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків 
або осіб, які їх замінюють, керівників груп щодо безпечного використання 
дітьми інформаційних ресурсів. Консультації для керівників груп щодо 
використання конфіденційної інформації про студента «Вимоги збереження та 
нерозголошення конфіденційної інформації про студента» (лютий/ вересень).

Коледж в своїй діяльності активно співпрацює з Службою у справах 
дітей та міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
громадськими організаціями міста.

Студентське самоврядування коледжу у 2020 році, враховуючи умови 
пандемії проводило посильну роботу в організаційних, просвітницьких,
оздоровчих та культурно-масових заходів.

Серед ініціатив студентського самоврядування були: участь у акції 
управління молоді та спорту Чернівецької ОДА спільно з молодіжними 
громадськими організаціями області по прибиранню територію парку
Шиллера; святкування Дня Соборності України; Дня закоханих; вшанування 
Дня пам'яті Небесної Сотні; годин спілкування «Твоє здоров’я»; « Вейпінг». 
Студрада активно допомагала в проведенні відзначення 80 річниці коледжу.
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З метою вивчення адаптації студентів, пропозицій, щодо покращення 
умов навчання та проживання в гуртожитку органи студентського 
самоврядування проводили свої соціологічні дослідження.

У коледжі створено «Вільний простір» - кімната студради, де студенти 
коледжу можуть вільно спілкуванитя, слухати музику, переглядати фільми, 
обговорювати важливі питання.

Студентська рада співпрацює з керівництвом коледжу, допомагає в 
проведенні заходів згідно плану виховної роботи коледжу.

9. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ПЕРЕДВИЩОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ АКТІВ 
ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ, ВИКОНАННЯ

ВИМОГ ЩОДО ЗМІСТУ, РІВНЯ ТА ОБСЯГУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Викладачі коледжу щороку проходять атестацію, після чого приймається 
рішення щодо встановлення або підтвердження кваліфікаційної категорії, 
педагогічного звання.

У Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 
індустріальний коледж» розроблена та впроваджена в навчальний процес 
Система управління якістю освіти (далі Система).

Система розроблена у відповідності до вимог міжнародного стандарту 
ДСТУ В О  9001:2009.

Система управління якості в коледжі заснована на процесному підході та 
розроблена з урахуванням вимог стандартів освіти та з урахуванням вимог 
Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 
та Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів 
економічної діяльності».

Запровадження системи якості сприяє якісному прийняттю процесного 
підходу в поліпшенні результативності та підвищенні задоволення замовником 
виконання його вимог.

Результативність Системи коледжу постійно покращується відповідно з 
принципами менеджменту якості, встановленими ДСТУ ^ О  9001:2009:

- орієнтація на споживача продукції;
- лідерство керівника;
- залучення працівників;
- процесний підхід до діяльності;
- системний підхід до менеджменту;
- постійне поліпшення результатів діяльності;
- прийняття рішень, заснованих на фактах;



- взаємовигідні відносини з постачальниками.
Для цього:
- визначені процеси, необхідні для Системи, які застосовуються в 

коледжі;
- визначено послідовність і взаємодію цих процесів;
- визначено показники, критерії та методи, необхідні для забезпечення 

результативності процесів;
- визначено ресурси та інформацію для здійснення процесів;
- здійснюється моніторинг, вимірювання та аналіз цих процесів;
- застосовуються різні заходи, необхідні для досягнення запланованих 

результатів і постійного поліпшення цих процесів.
Функції, завдання й взаємодія підрозділів коледжу, відповідальність і 

повноваження їхніх керівників викладені в Положеннях про підрозділи.
Директор коледжу здійснює загальне керівництво коледжем.
У безпосередньому підпорядкуванні директора знаходяться всі 

заступники директора, які організовують виконання завдань, що стоять перед 
коледжем, в тому числі і в Системі.

Підрозділи коледжу очолюють керівники підрозділів, які відповідають за 
реалізацію принципів та функціонування процесів Системи в підрозділах. 
Відповідальність і повноваження керівництва коледжу і підрозділів у сфері 
якості визначені в Положеннях про підрозділи та посадових інструкціях 
працівників.

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність навчального 
закладу та доводяться через структурні підрозділи до кожного члена колективу.

У коледжі відпрацьована система планування навчально -виховного 
процесу. Всі структурні підрозділи заздалегідь планують свою роботу. Загальні 
плани коледжу розглядаються на засіданнях педагогічної та методичної радах, 
затверджуються директором.

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 
навчально-методичного забезпечення, стану викладання в коледжі, зокрема, 
досвіду впровадження новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, 
створенню електронних посібників, питанням успішності студентів, виховної 
роботи із студентами, роботі з батьками.

Методична робота носить системний, цілеспрямований характер. З метою 
її ефективності, на підставі аналізу роботи за попередній навчальний рік і з 
урахуванням завдань, що стоять перед предметними (цикловими) комісіями, 
викладачі визначають основні напрями роботи, формують проблему, над якою 
працюватимуть протягом поточного навчального року.



У навчальному процесі широко застосовуються різні форми активізації 
навчальної діяльності студентів, зокрема, ділові ігри, проблемне навчання, 
заняття на виробництві, розгляд виробничих ситуацій з використанням 
відеофільмів та інше.

Викладачі систематично проводять аналіз змісту навчальних програм, 
вносять до них зміни згідно діючого галузевого стандарту освіти, домагаючись 
логічності викладу змісту тем дисципліни, що вивчається, реалізації 
міжпредметних зв’язків. Розглядається інтеграція як система, що дає змогу 
виявити роль і місце кожної дисципліни, циклу, змісту, засобів, організаційних 
форм і методів навчання, засобів контролю тощо.

У центрі уваги викладачів -  індивідуальна робота викладачів зі 
студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою 
молоддю, методики індивідуальних консультацій.

Під час навчання студенти повинні заглиблюватись в атмосферу 
творчості, пошуку нового, піддавати сумнівам сталі істини. Створення такої 
атмосфери -  справа складна, але необхідна. І тому викладачі предметної 
(циклової) комісії творчо працюють в цьому напрямку. Викладачами комісій 
постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки 
аудиторної, але й позааудиторної роботи із студентами для формування 
професійної майстерності, шляхів виховання громадянської позиції. Чітко 
сплановані та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні 
умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, 
сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

Для забезпечення якісного написання та оформлення курсових робіт 
(проектів), дипломних робіт (проектів), лабораторних та практичних робіт в 
коледжі розроблені єдині стандарти по напрямках: економічного, технічного та 
комп’ютерного спрямування, що дає можливість студентам вести 
документацію відповідно до вимог ЄСКД.

Для забезпечення виконання процесу управління та моніторингу 
навчального процесу, розроблені структурно-логічні схеми спеціальностей, які 
забезпечують логічну послідовність виконання навчальних планів та дає 
можливість проводити діагностику якості вищої освіти молодшого спеціаліста. 
Предмети вивчаються у логічній послідовності, що сприяє реалізації 
міжпредметних зв'язків. Вивчення дисциплін фахового спрямування базується 
на знаннях, отриманих студентами під час вивчення фундаментальних 
дисциплін.

Загалом, зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідність 
державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, вирішення питань 
безперервності, наступності та ступеневості підготовки спеціалістів.



Процес визначення результативності Системи забезпечення якості в 
коледжі детально розглядається при проведенні моніторингу та виміру 
процесів, процедури проведення внутрішнього аудиту, корегуванні та 
запобіганню, а також процедури управління невідповідностями.

Моніторинг та вимірювання процесів проводяться з метою демонстрації 
здібностей процесів досягати запланованих результатів. Вимірювання процесів 
здійснюється у відповідності з розробленою системою показників і критеріїв 
оцінки діяльності по процесу. Результати оцінюються, порівнюються з 
встановленими значеннями критеріїв результативності і оформляються у 
вигляді звіту по динаміці показників і критеріїв оцінки результативності 
процесу. На підставі аналізу динаміки результативності процесу вживаються 
заходи по коригуванню процесу, при необхідності по поліпшенню.

Відповідальний за моніторинг і вимірювання процесів директор коледжу.
Моніторинг і виміри процесів використовуються при керуванні 

операціями, для оцінки процесів (у тому числі в процесі внутрішнього аудиту), 
для отримання даних, які можуть бути використані для поліпшення Системи.

Методи моніторингу в коледжі застосовуються для рішення наступних 
завдань:

а) встановлення ступеня задоволення вимог споживача;
б) удосконалення процесу освітньої діяльності;
в) удосконалення методів менеджменту;
г) удосконалення методів керування персоналом.
За результатами моніторингу визначаються й приймаються 

попереджуючі й коригувальні дії, які розглядаються і затверджуються 
педагогічною радою.

У коледжі відповідно до затверджених планів-графіків проводиться 
внутрішній аудит, щоб визначити відповідність Системи:

а) запланованим заходам;
б) ефективності впровадження й підтримки;
в) постійного вдосконалення.
При проведенні внутрішнього аудиту підрозділу коледжу, оцінюються всі 

елементи Системи освітньої діяльності, їх відповідність вимогам, встановленим 
в нормативній документації коледжу, і інших керуючих органів. Також аудит 
може передбачати перевірку одного елемента Системи в усіх підрозділах, що 
беруть участь у його реалізації.

Залучення студентів до забезпечення якості в коледжі відбувається згідно 
з Положенням оцінювання знань студентів Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

Для оцінки рівня викладання навчальних дисциплін передбачене 
анонімне анкетування студентів на останній лекції по кожній дисципліні для



кожного викладача, при цьому акцент ставиться на необхідності відстеження не 
тільки рівня професійної підготовки викладача, а і його особистих якостей.

Колектив коледжу бачить свої завдання не тільки в тому, щоб надати 
молоді освіту і професію на високому рівні, але щоб сформувати у неї 
передумови до постійної, неперервної протягом усього життя освіти, 
отриманню нових спеціальностей і кваліфікацій. Молодому поколінню 
сучасних кваліфікованих спеціалістів необхідно надати базисні кваліфікації 
(освітні компоненти, які не можна віднести ні до загальноосвітніх, ні до 
професійних), тобто «наскрізні» уміння: користуватися комп’ютером,
інформаційними базами і банками даних, уміннями презентувати продукцію, 
себе як високопрофесійного і конкурентноспроможного фахівця, 
використовувати іноземну мову тощо.

Оцінка якості освіти, вихованості й розвитку випускників -  це підсумок 
результативної тривалої, багаторічної роботи педагогічного колективу з 
студентами, яка дає можливість проаналізувати досягнення й недоліки у 
навчально-виховній роботі, прогнозувати поліпшення якості роботи з 
студентами -  майбутніми випускниками.

10. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ
НА 2020-2025 РОКИ

Стратегія розвитку закладу освіти ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 
коледж» з 2020 є документом, що визначає основні параметри розвитку 
Коледжу на найближчі п’ять років, забезпечуючи його системних і 
цілеспрямований характер, і є логічним продовженням Концепції розвитку 
Коледжу на 2018-2022рр.

Стратегія розроблена з метою встановлення пріоритетів (стратегічних 
напрямів), принципів, завдань і механізмів розвитку ДВНЗ «Чернівецький 
індустріальний коледж» на 2018-2022роки за сучасних економічних умов та 
потреб сучасного суспільства.

У концепції передбачається головна мета коледжу -  створити умови для 
розвитку і самореалізації кожного здобувача освіти, формування покоління, 
громадянського суспільства, формування особистості професіонала-патріота і 
громадянина України, підготовленого до життя та праці у майбутньому.

Місія коледжу -  підготовка затребуваних суспільством та регіональним 
ринком праці фахівців, які поєднують високі академічні, професійні та 
соціальноособистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та 
можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної 
освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.



Візія закладу -  створення інноваційного закладу вищої освіти лідерського 
типу, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі. Формування 
корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на 
принципах ціннісного лідерства. Створення атмосфери підтримки і розвитку 
лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та 
студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації 
кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно 
працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності 
національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до 
активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного 
розвитку.

Цінності закладу:
Відкритість -  ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для 

світоглядного та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, 
розширення міжнародної комунікації та співпраці. Ми вільні у тому, аби 
будувати власне майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне нам аби 
бути вільними.

Повага до особистості -  ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, 
сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та 
саморозвитку. Невід’ємною рисою сучасної людини ми визнаємо 
толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних 
принципів та переконань.

Креативність -  ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й 
необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та 
глобалізованим на сучасному ринку праці. Коледж створює умови для 
продукування нових ідей, здійснення оригінальних, нестандартних підходів в 
усіх напрямах коледжної діяльності.

Доброчесність -  ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї 
праці, колег та студентів. Ми прагнемо до істини, вільного та відкритого 
поширення найкращих практик власної діяльності. Репутація Коледжу та його 
цінності для нас важливіші за власні інтереси.

Академічна свобода -  ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних 
ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої 
відповідальності за результати. Коледж сповідує академічну свободу в обранні 
напрямів, форм і змісту викладання при безумовному дотриманні педагогічної 
етики та академічної доброчесності.

Демократизм та колегіальність -  коледж культивує вільне обговорення та 
колегіальне ухвалення рішень з принципових питань діяльності Коледжу за 
участю органів академічного та студентського самоврядування.



Національна свідомість -  ми є патріотами своєї держави. Ми спілкуємось 
та навчаємось українською мовою. Водночас ми глибоко поважаємо і цінуємо 
мову та культуру інших народів.

Стратегічні цілі: розробка, впровадження та постійне підвищення 
результативності системи менеджменту якості освітніх послуг Коледжу; 
розвиток науково-методичної та інноваційної діяльності, підвищення якості 
освіти на інноваційній основі; інформатизація освіти, удосконалення 
бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення; створення єдиного 
інформаційного простору та комфортних умов для усіх учасників освітнього 
процесу; проведення маркетингових досліджень на ринку праці, формування 
довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами; 
впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку та 
соціалізації молоді; розвиток міжнародного партнерства, інтеграція в 
європейський простір. Враховуючи світові тенденції, пріоритетним напрямами 
діяльності Коледжу на середньо- та довготривалу перспективу є формування 
широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій 
розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, 
культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку 
держави.

Основним принципом, що застосовується до Стратегії є 
результатоорієнтоване управління. Тобто пропозиції, які зазначені у Стратегії 
повинні стати орієнтиром до впровадження у своїй діяльності усіма рівнями та 
підрозділами Коледжу. Керівництво та відповідальні особи наділяються правом 
позачергової оцінки персоналу на відповідне виконання положень зазначених у 
Стратегії.

Втілення Стратегії буде здійснюватися шляхом оптимізації управлінських 
рішень, виваженого впровадження необхідних структурних змін, широкого 
залучення членів коледжної спільноти до прийняття управлінських рішень та їх 
втілення. Розвиток Коледжу буде забезпечено прозорою системою фінансового 
планування, управління і звітності та обґрунтованим розподілом коштів на 
стратегічні та поточні проєкти.

Дана Стратегія орієнтована на 5 років та може переглядатись, 
враховуючи наявні здобутки або проблеми впровадження. При формуванні 
Стратегії на 2020-2025 р.р. Коледж враховує, що у цей період діятимуть 
наступні основні чинники:

Виклики: зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг, у тому числі у 
зв’язку із надходженням до споживачів в Україні пропозицій від провідних 
Європейських закладів вищої освіти; зростаючі темпи науково-технічного 
прогресу, наслідком чого є необхідність постійного оновлення матеріально - 
технічної бази Коледжу; демографічна криза, в силу якої має місце зменшення



кількості абітурієнтів, а відтак і зменшення чисельності здобувачів освіти; 
швидка зміна вимог ринку праці щодо професійних компетентностей 
працівників; зміна поколінь науково-педагогічних та педагогічних працівників; 
низький рівень загальноосвітньої підготовки абітурієнтів; відтік найбільш 
підготовлених абітурієнтів до ЗВО.

Можливості: формування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти як запоруки провідної ролі Коледжу на ринку освітніх послуг регіону та 
країни; закони України «Про освіту», «Про передвищу фахову освіту» надають 
ширші можливості для автономії Коледжу і створюють можливості оперативно 
реагувати на нові виклики, швидко адаптувати свої освітні програми до зміни 
вимог ринку праці і потреб здобувачів освіти; додаткові можливості до 
розвитку, підвищення ефективності використання людського потенціалу і 
матеріальних ресурсів можуть бути реалізовані завдяки продуманим 
структурним реформам.

Перспективи: поширення цифрових технологій призводить до швидкої 
адаптації кодифікованих знань, тому якість освіти визначатиметься якістю 
взаємодії викладачів та студентів; швидкі зміни вимог до кваліфікації 
працівників навіть найвищої кваліфікації обумовлюють необхідність 
різноманітних програм післядипломної підготовки.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» визначає наступні напрями 

розвитку, які є взаємопов’язаними і для реалізації завдань за якими необхідна 
взаємодія адміністрації, структурних підрозділів, працівників та здобувачів 
освіти, а також їх громадських об’єднань:

ОСВІТА
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В межах кожного з напрямів визначаються конкретні пріоритети та 

наводяться чинники, за якими можна контролювати їх виконання.
Поетапне виконання кожного із визначених Стратегією напрямів 

розвитку визначається у щорічному плану розвитку Коледжу, який 
затверджується Педагогічною радою Коледжу.

ОСВІТА 1. Формування системи забезпечення якості освітньої діяльності 
та фахової передвищої освіти у Коледжі - формування єдиного розуміння



критеріїв якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Коледжу і способів 
їх оцінки; формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити і 
підтвердити якість освітнього процесу; збір, аналіз та інтерпретація інформації 
про якість навчання та викладання, у тому числі шляхом опитувань учасників 
освітнього процесу; виділення основних чинників, що впливають на якість 
освітньої діяльності, прогнозування та упередження негативних змін у якості 
освіти; імплементація студентоцентрованого підходу в проєктування та 
реалізацію освітніх програм; створення науково-методичної ради з якості, на 
яку будуть покладені, зокрема, завдання розроблення і впровадження системи 
внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти у Коледжі; 
розширення участі студентських органів самоврядування у формуванні 
вибіркової складової освітніх програм, організації освітнього процесу, 
оцінюванні його якості.

2. Врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності - 
моніторинг потреб ринку праці; створення і підтримка бази даних випускників; 
формування рад із працедавцями на рівні Коледжу, структурних підрозділів і 
окремих освітніх програм. Залучення працедавців до проектування та 
оцінювання результатів навчання; розвиток зв’язків із стейкхолдерами, що є 
потенційними працедавцями, використання їхніх ресурсів для забезпечення 
освітнього процесу.

3. Формування контингенту студентів, які мають необхідні здібності та 
мотивацію до здобуття вищої освіти в Коледжі - маркетингова і професійно- 
орієнтаційна робота на різних рівнях; ефективна професійна реалізація кожного 
випускника, успішне формування його конкурентних переваг і лідерських 
якостей; забезпечення навчання, яке буде зосереджене на потреби, уподобання, 
інтереси студента, уміння працювати в команді, уміння вчитися упродовж 
життя, готовність до змін, уміння діяти у нестандартних ситуаціях тощо; 
створення в Коледжі умов для реалізації рівних можливостей доступу до 
навчання та інфраструктури Коледжу осіб з обмеженими можливостями.

4. Забезпечення практичної складової результатів навчання здобувачів 
вищої освіти - підтримка якості освіти завдяки впровадженню до освітніх 
програм (індивідуальних навчальних планів) міждисциплінарних компонентів; 
забезпечення поєднання теоретичного, практичного і прикладного аспектів 
навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, 
посилення в цьому напрямі співпраці з бізнесом, державними установами та 
неурядовими організаціями; впровадження дуальної форми освіти як 
перспективної форми співпраці закладу освіти та роботодавців; використання 
інтерактивних методик, комп’ютерних систем та онлайн-технологій, 
ноотехнологій, грід-технологій для уніфікації освітнього процесу та надання 
йому практичного спрямування; впровадження гнучких навчальних траєкторій



та визнання компетентностей, набутих поза формальними освітніми 
програмами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ. 1. Розвиток цілісної системи 
корпоративної культури якості та академічної доброчесності у Коледжі як 
«організації майбутнього».

2. Покращення системи моніторингу академічної доброчесності 
виконання кваліфікаційних робіт студентами із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій технічної перевірки та аналізу тексту на ймовірність 
некоректних текстових запозичень.

3. Впровадження інноваційних технологій навчання заснованих на 
дослідженнях.

4. Сприяння активізації публікаційної активності науковців Коледжу 
передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях.

5. Проведення постійного моніторингу публікацій статей 
науковопедагогічних працівників Коледжу у фахових виданнях.

6. Посилення роботи із залучення студентів до виконання наукових 
досліджень на усіх рівнях. Виконання нетипових завдань дослідницького 
характеру під час виробничих практик.

7. Забезпечення здобувачам вищої освіти соціальних навичок (soft skills), 
що відповідають цілям та результатам навчання.

8. Залучення студентів до наукової дискусії з проблемних актуальних 
питань, отримання навичок активних комунікацій, безконфліктного 
спілкування, ораторського мистецтва.

9. Організація досліджень або пов’язаної з дослідженнями діяльності та 
інноваціями для розробки критичного і творчого світогляду студентства, яка 
надасть їм змогу відшукати нові рішення для нових викликів.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ. 1. Створення сучасного інформаційного 
середовища - підтримка, розвиток та оновлення всієї інфраструктури 
комп’ютерної мережі Коледжу (серверів, роутерів та інших телекомунікаційних 
пристроїв), перехід на новітні версії телекомунікаційного програмного 
забезпечення (сервісів, протоколів передачі даних, Інтернет адрес тощо); 
забезпечення функціонування бездротових комп’ютерних мереж у всіх 
навчальних приміщеннях і бібліотеці Коледжу; забезпечення інформаційного 
супроводу здобувачів освіти (комплекс кількох складових з академічної -  
силабуси, навчально-методичні видання, розклади, зв'язок з викладачем, вибір 
дисциплін тощо та неакадемічної -  актуальна інформація про проживання, 
роботу підрозділів, можливості працевлаштування тощо); забезпечення 
ресурсів для створення електронного банку Інституційного репозитарію 
студентських кваліфікаційних робіт, методичного забезпечення навчального 
процесу (навчальні плани, програми, тощо); постійне оновлення сучасних



систем управління навчанням; створення централізованих ресурсів для 
створення та постійної підтримки електронних банків випускників Коледжу. 
Забезпечення можливості створення Інтернет-сторінок випускників Коледжу на 
відповідних ресурсах; забезпечення супроводу сторінок Коледжу в усіх 
основних соціальних мережах; створення Інтернет-ресурсів для організації та 
проведення в Інтернеті відкритих майданчиків (форумів) для обговорення 
внутрішньо коледжних загальноосвітніх проблем; забезпечення 
інформаційними ресурсами ведення на законодавчо закріпленій основі 
електронного документообігу та дистанційного доступу до публічних 
документів Коледжу; систематичний аналіз впливу інформатизації на зміну 
структури ринку праці.

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
1. Становлення інноваційної корпоративної культури якості, розвитку й 

співпраці працівників, студентів і випускників Коледжу на основі соціальної 
відповідальності.

2. З метою розвитку цілісної особистості студента, поєднання фізичного, 
інтелектуального, емоційного та духовного розвитку молодої людини 
запровадження єдиної системи наставництва для студентів.

3. Забезпечення розміщення на офіційному сайті Коледжу інформації, що 
сприятиме підвищенню іміджу Коледжу, українською та англійською мовами.

4. Регулярна підготовка і випуск Коледжної газети, науково-популярних 
видань, присвячених досягненням Коледжу, видатним співробітникам та 
випускникам.

5. Розробка брендової політики Коледжу, програми PR-заходів, 
виготовлення рекламної продукції, логотипу, атрибутики Коледжу.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1 . Забезпечення дотримання законодавчо встановлених 

диференційованих норм навчального навантаження, проведення моніторингу 
якості його виконання та соціологічних опитувань про якість занять, 
преміювання викладачів, які мають високий рейтинг у студентів.

2. Розробка і впровадження системи оцінювання та стимулювання 
науково-методичної роботи викладачів з метою посилення цих складових у 
їхній діяльності і заохочення до професійного розвитку та самореалізації.

3. Забезпечення гідних умов праці, конкурентоспроможну її оплату та 
соціальний пакет як критично необхідні складові для залучення до 
науковоосвітньої діяльності високопрофесійних талановитих особистостей та 
розвитку наявних науково- педагогічних колективів.

4. Розвиток лідерського потенціалу викладача Коледжу та викладання на 
засадах трансформаційного лідерства.



5. Забезпечення ефективної мотивації співробітників Коледжу шляхом 
створення системи заохочення за високу публікаційну активність. 
Систематичне преміювання кращих з науковців, стимулювання молодих 
науковців до участі в конкурсах наукових робіт.

6. Сприяння участі науковців у регіональних, Всеукраїнських та 
міжнародних наукових конференціях та активізація роботи з проведення 
наукових заходів на базі Коледжу.

УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ
1. Управління Коледжем здійснювати за принципом поєднання 

колегіальних та єдиноначальних засад. Посилити роль Педагогічної ради як 
колегіального органу управління Коледжу.

2. Забезпечення функціонування етики управлінської діяльності, що 
ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, розширення 
повноважень структурних підрозділів Коледжу.

3 . Створення умов для забезпечення повної відкритості та публічності 
процесу розробки основних інституційних нормативних актів, їх громадське 
обговорення та затвердження - впровадження системи регулярної звітності 
кожного виборного керівника перед своїм колективом за усіма напрямами 
діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборчої системи; 
проведення аудиту усіх управлінських процесів Коледжу та оптимізація 
структури наявних підрозділів у Коледжі шляхом розмежування та 
збалансування функцій та повноважень між ними;. запровадження принципу 
модерації та посередництва для забезпечення ефективної колективної роботи, 
попередження та вирішення конфліктів; покращення взаємодії між 
адміністративними підрозділами та органами студентського самоврядування, 
посилення впливу та відповідальності студентства щодо прийняття та 
виконання рішень.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Розбудова співпраці з випускниками Коледжу, які працюють в 

міжнародних компаніях в Україні та за кордоном.
2. Розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі 

освіти, науки, культури та спорту.
3 . Заохочення та підтримка викладацьких ініціатив з питань участі у 

міжнародних інноваційних проєктах.
4. Формування глобальної компетентності сучасної молодої людини, 

здатної навчатися і працювати з людьми з різного мовного і культурного 
середовища.

5. Сприяння зростанню участі співробітників та студентів у програмах 
міжнародної академічної мобільності.



6. Створення умов для вивчення та/чи вдосконалення англійської 
(німецької, польської тощо) мов учасниками освітнього процесу.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
1. Виконання невідкладних ремонтних робіт у навчальних корпусах 

Коледжу.
2. Розробка та реалізація програми комплексної реконструкції (добудови) 

будівель навчальних корпусів та гуртожитку
3. Проведення комплексу заходів із енергозбереження, підвищення 

енергетичної ефективності об’єктів Коледжу.
4. Забезпечення благоустрою прилеглих до будівель Коледжу територій, 

проведення реконструкції інженерних мереж і доріг.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1 . Забезпечення централізованого прозорого планування бюджету 

Коледжу та звітність щодо його виконання.
2. Запровадження системи прозорого моніторингу розподілу та 

використання фінансових ресурсів. Забезпечити регулярний зовнішній та 
внутрішній аудит та оприлюднення його результатів.

3. Вжиття усіх необхідних заходів до наповнення бюджету Коледжу, 
систематичне формування перспективного плану потреб у фінансових ресурсах 
для забезпечення стратегічних завдань Коледжу.

4. Налагодження госпрозрахункової роботи навчальних лабораторій та 
майстерень Коледжу з метою отримання додаткових коштів для зміцнення 
матеріально-технічної бази Коледжу.

5. Прозорий розподіл коштів на матеріально-технічне оснащення, 
ремонтні та будівельні роботи між підрозділами з урахуванням їхніх 
об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Коледжу.

6. Сприяння впровадженню координованої системи фінансування та 
розподілу фінансових ресурсів для потреб студентського самоврядування.

7. Налагодження ефективної системи співробітництва з бізнесом задля 
залучення додаткових коштів для розвитку Коледжу.

8. Здійснення громадського контролю та забезпечення публічності (Вчена 
рада, профспілки, студентське самоврядування) при проведенні розподілу 
коштів та забезпечення моніторингу виконання усіх статей кошторису 
Коледжу.



11. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

У коледжі діє система працевлаштування випускників, роботі якої 
приділяється належна увага.

Керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 
за №1726-р "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів", наказом Міністерства освіти і науки України від 
27.04.2011 р. за №404 "Про затвердження Типового положення про підрозділ 
вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників" у коледжі планово проводиться така робота:

- створено сектор із працевлаштування;
- налагоджена співпраця з міським центром зайнятості з питань 

тенденцій розвитку ринку праці, проведення навчально-консультаційних занять 
і тренінгів з планування професійної кар’єри і технологій пошуку роботи, 
складання резюме;

- укладено угоди з підприємствами та організаціями міста і області на 
проведення виробничих практик студентів, якими передбачено можливість 
подальшого працевлаштування випускників коледжу;

- розміщується інформація про вакансії на підприємствах і організаціях 
міста та області;

- планові зустрічі студентів та випускників коледжу з роботодавцями - 
керівниками провідних підприємств і установ міста та області, з приватними 
підприємцями -  представникам малого та середнього бізнесу.

Вирішення проблеми працевлаштування випускників коледжу 
здійснюється за такими напрямками:

- надання першого робочого місця відповідно до угод з підприємствами 
та організаціями міста і області;

- надання рекомендацій щодо вступу в заклад вищої освіти та проведення 
профорієнтаційної роботи.

За рік до закінчення навчання оформляється контракт на 
працевлаштування між випускником коледжу і державним підприємством, 
установою, організацією (замовником) та закладом освіти. Перший примірник 
контракту знаходиться в коледжі, другий -  на підприємстві. За два місяці до 
закінчення коледжу відбувається засідання комісії по працевлаштуванню 
молодих спеціалістів, яка приймає остаточне рішення про направлення 
випускника до конкретного замовника, оформляється відомість персонального 
розподілу по кожній спеціальності окремо та оформлюються контракти, листи - 
відношення з підприємствами замовниками індивідуально на кожного 
випускника.



Після працевлаштування Чернівецький індустріальний коледж продовжує 
підтримувати зв’язок з випускником та замовником. Ці обов'язки покладено на 
завідувачів відділеннями. Слід відзначити, що ця робота завідувачів 
відділеннями проводиться недостатньо.

У 2019/2020 навчальному році із 144 молодших спеціалістів, випускників 
денної форми навчання, які навчалися за кошти державного замовлення було 
працевлаштовано 128 осіб.

Колектив коледжу, адміністрація підтримують зв'язки з випускниками 
різними формами спілкування (конференції - зустрічі, надання методичної 
допомоги по місцю праці, листування).

У коледжі постійно проводяться зустрічі з представниками підприємств, 
установ і організацій, в яких були працевлаштовані випускники коледжу з 
метою моніторингу якості роботи випускників та формування пропозицій щодо 
покращення якості навчального процесу. Представники замовника беруть 
участь в святкуванні Дня коледжу, яке відбувається 11 жовтня кожного року і є 
своєрідною рекламою, що сприяє працевлаштуванню випускників.

12. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ З ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У коледжі успішно діє ступенева підготовка фахівців для всіх 
спеціальностей з максимальною уніфікацією гуманітарної, фундаментальної, 
інженерної та економічної підготовки, що відповідає вимогам закладам вищої 
освіти.

Коледж має укладені договори про ступеневу освіту з Чернівецьким 
національним університетом ім. Ю. Федьковича, Установчий договір 
Української академії друкарства від 05.09.2007 р., Національним університетом 
“Львівська політехніка” на підставі установчих договорів про створення 
навчального комплексу, затвердженого Міністерством освіти і науки України 
(відповідно наказ № 422 від 25.11.1996 року та № 201 від 12.06.1996 року). 
Чернівецький індустріальний коледж та Національний університет “Львівська 
політехніка” в 1996 році створили навчальний комплекс “Індустрія”, в рамках 
якого у 2001 році при коледжі був створений навчально -консультаційний центр 
НУ “Львівська політехніка”, в якому навчаються випускники коледжу за 
базовими напрямами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
«Електротехніка», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент організацій», 
«Системна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Видавничо-поліграфічна 
справа».



Європейські держави, і Україна в тому числі, прагнуть виробити єдину 
політику, яка б відповідала сучасним викликам, пов’язаним із адаптацією до 
структурних змін у глобальній економіці, сприяла підвищенню рівня 
зайнятості, забезпечувала якісну професійну підготовку кадрів для 
стимулювання економічного зростання. Розвиток професійної освіти і 
підготовки було названо одним із пріоритетних завдань освітньої політики 
Європейського Союзу.

Міжнародне співробітництво є невід’ємним аспектом діяльності ДВНЗ 
«Чернівецький індустріальний коледж» та важливим інструментом у 
забезпеченні якості освіти та її відповідності світовим стандартам. Міжнародна 
діяльність спрямована на підвищення іміджу коледжу за кордоном і його 
подальшу інтеграцію у світовий освітній простір.

Результатом наполегливої праці нашого колективу стає розвиток 
стратегічного партнерства, мережевої взаємодії із закордонними вищими 
навчальними закладами та активізація академічної мобільності студентів і 
професорсько-викладацького складу.

За сприяння Генерального консульства України в м. Сучава в грудні 2003 
року було підписано угоду між Чернівецьким індустріальним коледжем та 
Ботошанським економічним коледжем, яка передбачає обмін досвідом з 
організації навчально-методичної та виховної роботи, проведення спільних 
конкурсів та олімпіад із залученням студентів, обмін викладачами та 
студентами.

Угоду підписали директори Ботошанського економічного коледжу 
професор Іоан Гуцану та Чернівецького промислово-економічного технікуму 
Володимир Харина. Підписання угоди відбулося у присутності Генерального 
консула Румунії в Україні Ромео Сандулеску.

13 грудня 2013 року відбулось підписання угоди про співробітництво між 
Чернівецьким індустріальним коледжем та Ботошанським економічним 
коледжем “Октав Оніческу” м. Ботошань (Румунія). 7 грудня 2018 року угода 
була пролонгована. Предметом угоди є організація партнерства та співпраця 
Сторін. Метою нової угоди є продовження міжвузівського співробітництва, яке 
передбачає обмін досвідом з організації навчальної та наукової роботи, 
сприяння у підготовці кадрів, обмін студентами, викладачами.

Ботошанський економічний коледж (Румунія) був заснований в 1889 р. як 
комерційна школа. З 1966 р. школа функціонувала як економічний ліцей, а з 
1990 р. -  як навчальний центр економіки „Октав Оніческу”. 2004 року його 
перейменовано в Ботошанський економічний коледж. Сьогодні коледж готує 
спеціалістів з напрямів:

-  економіст;



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

-  комерційний працівник.
Навчальні заклади вважають, що реалізація цієї угоди буде їх посильним 

вкладом у подальший розвиток відносин між народами України і Румунії, 
Чернівецького і Ботошанського регіонів.

В останні роки партнерські відносини набули якісно нового рівня. 
Проводяться Міжнародні студентські наукові та пізнавальні конференції, 
брейн-ринги та круглі столи із загальноосвітніх та фахових дисциплін: 
«Інформаційні системи та технології» 2017 р.; «Моя майбутня професія -  
програміст» 2017 р.; «Туризм. Екологія» 2017 р.; «Туризм 2017: туристичні 
атракції Європи»; «Особливості реального туризму» 2018 р.; «Із думкою про 
долю поколінь» 2018 р.; «Екологічні проблеми України» 2018 р.;
«Усвідомлений вибір професії -  запорука життєвого успіху» 2019 р.; 
«Використання інформаційних технологій в поліграфії» 2019 р.

У 2018 році викладачі та студенти ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 
коледж» відвідали Ботошани (Румунія) з метою відзначення Дня весни 
(мерцішор).

У 2019 році ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» і 
Ботошанський економічний коледж “Октав Оніческу” продовжили реалізацію 
спільних проєктів і досліджень у системі вищої освіти. 11 жовтня 2019 року 
делегація Ботошанського економічного коледжу взяла участь у конференції 
«Усвідомлений вибір професії -  запорука життєвого успіху». Дана зустріч 
забезпечила обмін професійними знаннями між викладачами та студентами.

Майбутня діяльність закладу освіти й надалі буде успішно 
спрямовуватись на розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв'язків та 
авторитету коледжу.



13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний 
коледж» діє на підставі Статуту. Його майновий стан і результати 
господарської діяльності відображаються у фінансовій звітності (баланс, звіт 
про фінансові результати, тощо), яка щоквартально подається до Управління 
Державної казначейської служби у м. Чернівці Чернівецької області та 
головному розпоряднику бюджетних коштів -  Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації.

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі 
кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які 
розробляються бухгалтерською службою коледжу та затверджуються 
Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Фінансування коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок коштів 
обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

Додатковими джерелами фінансування є:
- кошти, одержані за підготовку фахівців відповідно до укладених 

договорів;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян.
Загальне фінансування за 2020 рік становило 17939,1 тис. грн.

Результати фінансової діяльності

Рік Загальний 
фонд, тис. грн.

Спеціальний фонд Всього, 
тис. грн.спецкошти, 

тис. грн.
благодійні 

внески, тис. грн.
2018 12067,5 1906,8 405,5 14379,8

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

2020 14956,8 2556,1 426,2 17939,1

Фінансово-економічне становище закладу освіти можна вважати 
задовільно стійким.

Протягом звітних років та станом на звітну дату кредиторської та 
дебіторської заборгованості за фінансовими зобов’язаннями немає. Дебіторська 
заборгованість за видатками спеціального фонду відсутня. Заробітна плата 
працівникам та стипендія студентам виплачується своєчасно та в установлених 
законодавством розмірах. Заборгованість перед бюджетом із сплати податків, 
зборів, обов’язкових платежів -  немає. Заборгованість перед Пенсійним 
фондом України також відсутня.



Відомості про майно, його вартість, структуру активів та пасивів 
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний 
коледж» представлено в таблиці за статтями балансу.

Актив Код рядка
На початок 

звітного 
періоду

Станом на 
01.10.2020 року, 

грн.
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 41766013 41743976
первісна вартість 1001 55400896 55341780
знос 1002 13634883 13597804
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 5907 5907
первісна вартість 1021 5907 5907
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 - -
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 41771920 41749883
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська 
заборгованість

1100 - -

Довгострокові фінансові інвестиції, 
у  тому числі:

1110 - -

цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі у капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська 
заборгованіст ь:
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, 
послуги

1125 - -

за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального 
страхування

1140 - -

за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська 
заборгованість

1150 - -

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 
розпорядників бюджетних коштів 
та державних цільових фондів у:
національній валюті у  тому числі в: 1160 - -
касі 1161 - -



казначействі 1162 - -
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів 
на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у  тому 
числі в:

1175 - -

національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 - -
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ 
ПЕРІОДІВ

1200 - -

Баланс 1300 41771920 41749883

Пасив Код рядка
На початок 

звітного 
періоду

Станом на 
01.10.2020 року, 

грн.
і . в л а с н и й  к а п іт а л  т а  ф ін а н с о в и й  р е з у л ь т а т
Внесений капітал 1400 21462205 21403089
Капітал у дооцінках 1410 32484955 32484955
Фінансовий результат 1420 -12175240 -12138161
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 41771920 41749883
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов ’язання: - -
за цінним паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями

1530 - -

Поточні зобов ’язання:
за платежами до бюджету 1540 - -
за розрахунками за товари, роботи, 
послуги

1545 - -

за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 - -
за розрахунками із соціального 
страхування

1565 - -

за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - -
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ 
ПЕРІОДІВ

1700 - -

Баланс 1800 41771920 41749883



Аналіз технічного стану основних засобів передбачає розрахунок 
коефіцієнту зносу основних засобів.

Показник 31.12.2018 31.12.2019 01.10.2020
Загальний

фонд
Місцевий

бюджет
Загальний

фонд
Місцевий

бюджет
Загальний

фонд
Місцевий

бюджет
Первісна вартість 
основних засобів, тис. 
грн.

22968,61 116,25 55400,89 404,59 55341,8 473,7

Знос основних основних 
засобів, тис. грн.

13610,95 32,14 13634,88 84,53 13597,8 100,7

Залишкова вартість 
основних засобів, 
тис.грн.

9357,66 84,11 41766,02 320,06 41744 373

Коефіцієнт зносу 
основних засобів

59,25 27,64 24,61 20,89 24,57 21,25

З наведених розрахунків основні засоби закладу освіти станом на
01.10.2020 року зношені по загальному фонду на 24,57 % та по місцевому 
бюджету на 21,25 %

Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та 
використання коледжу (за 2018, 2019. 2020 роки)

Найменування

Звіт за 2018 рік Звіт за 2019 рік Звіт за 2020 рік

К
ЕК

В

загальний 
фонд + 
капітальні 
видатки

власні
надходженн
я

загальний 
фонд + 
капітальні 
видатки

власні
надходження

загальний 
фонд + 
капітальні 
видатки

власні
надходжен
ня

СЕРЕДНЬОРІЧНА КІЛЬКІСТЬ
класів (груп) 26 6 26 7 24 9
учнів (вихованців) 576 161 568 175 537 221
штатних одиниць (ставок) 107,9 17,35 107,9 18,77 105,7 20,28
НАДХОДЖЕННЯ X Х 1935452,84 Х 2336698,81 Х 2395820,59
- надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно із законодавством

25010000 Х 1935452,84 Х 2336698,81 Х 2395820,59

плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

25010100 Х 1407405,73 Х 1802333,98 Х 1955270,95

надходження бюджетних 
установ від додаткової 
(господарської) діяльності

25010200 Х 508754,07 Х 512077,40 Х 428136,43

плата за оренду майна 
бюджетних установ 25010300 Х 18831,04 Х 2213593 Х 3883,21
надходження бюджетних 
установ від реалізації в 
установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

25010400 Х 462 Х 151,50 Х 8530

- інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ

25020000 Х 430132 Х 443421 Х 412077

в т.ч. благодійні внески, гранти 
та дарунки; 25020100 Х 405572 Х 398581 Х 362937



кошти, що отримують 
бюджетні установи від 
підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для 
виконання цільових програм 
і заходів:

25020200 Х 24560 Х 44840 Х 49140

Залишок коштів па початок 
року 443665 500097,47 632360,41
ВИДАТКИ

Поточні видатки 2000
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 2100 8635102 1349129,42 9249505 1695587 7312799,87 1652287,96

Заробітна плата 2110 7095385 1087113,15 7592275 1395647 6014138 1374483,97
Нарахування на оплату праці 2120 1539717 262016,27 1657230 299940 1298661,8

7 277803,99
Використання товарів і 
послуг, в тому числі: 2200 532874 354773,62 689704 771798,63 590078 270896,35

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, в 
т. ч.:

2210 982 191701,98 982 216707 1186 30922,56

одяг та взуття

матеріали для навчальних цілей

придбання обладнання, меблів

паливно-мастильні матеріали

матеріали для ремонту

підписка періодичних видань

інше
Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 2220 Х 2500 Х 2000 Х Х
Продукти харчування 2230 103802 125222 124503
кількість дитино-днів 
харчування
Оплата послуг (крім 
комунальних) 2240 Х 197331,44 130000 164349 Х 124122,79

поточний ремонт

протипожежні заходи

зв ’язок

інше

Видатки на відрядження 2250 Х 11709,69 Х 20809 Х 2623,64
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв, в т.ч.: 2270 428090 482016,76 433500 365633 169350 112372,2

Оплата теплопостачання 2271
натуральні показники, Гкал
Оплата водопостачання і 
водовідведення 2272 7700 8883,56 12000 15215 5900 10356,22

. 3натуральні показники, тис.м

Оплата електроенергії 2273 101200 82108,21 140500 98517 69450 29694,26
натуральні показники тис. 
кВт. год
Оплата природного газу 2274 319190 371024,99 281000 243466 94000 64330,45

. 3натуральні показники тис. м

Оплата інших енергоносіїв 2275 Х Х Х 8435 Х 7991,27



натуральні показники Т. у. п.
Дослідження і розробки, 
видатки державного 
(регіонального) значення

2280 Х 3350,74 Х 2300 Х 855,16

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку

2282

Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

2610

Соціальне забезпечення 2700 2880586 24860 2598509 44840 1856167 Х
Стипендії 2720 2866426 2584349 1841964
Інші виплати населенню 2730 14160 24860 14160 44840 14203 49140
Інші видатки 2800 Х 8688,88 Х 44467 Х 3061,30
Капітальні видатки 3000 73211,90 89844 42177,50
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

3110 73211,90 89844 42177,50

Капітальне будівництво 3120
Капітальне будівництво 
(придбання) житла 3121

Капітальне будівництво 
(придбання) інших об ’єктів 3122

Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт 
житлового фонду (приміщень) 3131

Капітальний ремонт інших 
об ’єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового 
фонду (приміщень) 3141

Реконструкція та реставрація 
інших об ’єктів 3142

Придбання землі і 
нематеріальних активів 3160

Умови колективного договору дотримуються, Статут закладу освіти 
виконується.

У коледжі всі підрозділи працюють з дотриманням законодавства, 
вживаються заходи щодо вдосконалення управління закладом та зміцнення 
господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці.

Забезпечено виконання навчальних планів і програм, дотримання штатно - 
фінансової дисципліни.

Вживаються заходи до запобігання проявам корупції та хабарництва.
Державне майно зберігається та використовується відповідно до 

затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. №203.
Бухгалтерією коледжу здійснюється внесення платежів, обов’язкових 

внесків до державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків, не 
допускаються виникнення заборгованостей по заробітній платі. За спожиті



енергоносії і комунальні послуги в установленому порядку складається 
щорічний кошторис доходів і видатків, подається фінансова та статистична 
звітність.

14. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Студенти і співробітники коледжу мають належні умови для роботи і 
навчання. Всі аудиторії, лабораторії і кабінети повністю відповідають 
нормативним вимогам за освітленням, опаленням, якістю вентиляції тощо.

У приміщеннях коледжу працюють два буфети. За матеріалами 
опитувань студентів і співробітників харчування хороше, ціни доступні. Допуск 
до роботи здійснено на підставі дозволу санітарно-епідеміологічної служби м. 
Чернівці. Коледж надає допомогу в організації харчування, надає необхідні 
меблі.

Для забезпечення нормальних побутових умов в гуртожитку виконано 
капітальний ремонт (побутових приміщень, кухонь, туалетів, душових). Для 
студентів придбано вісім сучасних холодильників, телевізори, обладнано 
кімнату для прасування білизни.

Лікування студентів і співробітників здійснюється в міських лікарнях. Всі 
співробітники проходять необхідні профілактичні огляди в поліклініці 
профілактичних оглядів м. Чернівці.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри 
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 
установах» від 28 грудня 2016 р. № 1047 у коледжі розроблено та затверджено 
Правила призначення і виплат стипендій в Державному вищому навчальному 
закладі «Чернівецький індустріальний коледж».

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 
соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги, 
заохочення кращих з студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, 
спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється 
стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор, представники 
фінансового підрозділу (головний бухгалтер, бухгалтер по стипендії), завідуючі 
відділеннями, представники органів студентського самоврядування, первинної 
профспілкової організації осіб, які навчаються.

Кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 
студентського самоврядування та первинну профспілкову організацію, 
становить не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.



У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 
нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 
навчаються, Статутом коледжу.

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр 
осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії 
не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій у 
коледжі.

Стипендії призначаються студентам коледжу згідно з рейтингом 
успішності (далі -  рейтинг), що складається на підставі виміру навчальних 
досягнень студентів за результатами семестрового контролю відповідного 
навчального семестру із врахуванням середнього балу складених екзаменів за 
5-бальною шкалою оцінювання.

Рейтинг формується окремо по кожному відділенню, кожній 
спеціальності та за відповідним курсом.

До рейтингу не включаються особи, які до дати завершення семестрового 
контролю не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни 
та мають заборгованість із захисту курсової роботи, навчальної практики.

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше 
ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 
стипендіальною комісією.

Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися стипендія за результатами 
відповідного семестрового контролю, визначається педагогічною радою 
коледжу в однаковому розмірі для всіх відділень з урахуванням видатків на 
стипендіальне забезпечення. Цей показник встановлюється у відсотках від 
фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за 
державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на 
перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.

Педагогічна рада коледжу встановлює ліміт стипендіатів, яким буде 
призначатися стипендія протягом першого року навчання до першого 
семестрового контролю. Рейтинг даної категорії формується на підставі 
конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледж.

Стипендія у мінімальному розмірі призначається:
студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають 

вищі позиції;
студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

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

При вирішенні питання про призначення стипендії (в тому числі і при 
вирішенні питання про збільшення розміру стипендії) при рівній кількості балів 
претендентів пріоритет надається студенту, який:



1) має вищий середній бал за національною шкалою оцінювання (2-5 
балів) за поточний семестровий контроль;

2) отримав вищий бал при захисті курсової роботи (за умови, що такий 
захист мав відбутися у поточному семестровому контролі всіма студентами 
щодо яких розглядається питання);

3) під час поточного семестрового контролю склав залік чи іспит із 
профільної дисципліни на більш високий бал;

5) є членом студентського самоврядування;
6) є членом ради студентів відділення або старостою курсу чи групи;
7) є членом студентської ради гуртожитку коледжу;
8) займав призові місця на спортивних змаганнях світового або 

європейського рівня під час навчання в коледжі;
9) займав призові місця на спортивних змаганнях загальнодержавного 

рівня під час навчання в коледжі;
10) займав призові місця на спортивних змаганнях обласного або міського 

рівня під час навчання в коледжі;
11) має меншу кількість (або відсутні) пропусків занять без поважних 

причин.
Питання про надання пріоритету при призначенні стипендії вирішується 

стипендіальною комісією.
Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 
довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, 
визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії 
у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 
відповідного типу закладу освіти. Рішенням директора коледжу таким особам 
встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як 
місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання 
призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних 
підставах відповідно до цих Правил. У разі, коли особі призначена академічна 
стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у 
повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної 
стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, 
отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не 
здійснюється.



Дані про отримання стипендії студентами

2020 рік
ІІ сем. 

2019/2020 н.р.
І сем. 

2020/2021 н.р.
Число студентів, що отримали академічну 
стипендію

139 98

з них: підвищену - -
Академічна стипендія Чернівецької 
обласної державної адміністрації

1 1

Число студентів, що отримали соціальну 
стипендію

49 37

У коледжі діє ряд соціальних програм, спрямованих на матеріальну 
підтримку та заохочення студентів і працівників закладу. Серед них:

- преміювання студентів;
- надання матеріальної допомоги студентам, що її потребують.
Особам із числа дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному 

забезпеченні до завершення навчання, виплачується щорічна допомога для 
придбання навчальної літератури (в розмірі 3 -ох соціальних стипендій) 
загальною сумою 14160 грн., а також компенсуються фінансові витрати на 
придбання та поповнення предметів гардероба та текстильної білизни.

Інформація щодо соціальної підтримки працівників, викладачів та 
студентів профспілковою організацією

2020 рік
Надання матеріальної допомоги викладачам та 
працівникам,
- в грн.
- кількість осіб

24000
30

Надання коштів на культурно-масові заходи 13500

Дані контингенту, що потребують соціального захисту
Категорія 2020 рік

ІІ сем. 
2019/2020 н.р.

І сем. 
2020/2021 н.р.

Всього 49 37
Сиріт 14 10
Інваліди 11 6



3 малозабезпечених 7 8
особи, батьки яких визнані 
учасниками бойових дій в зоні АТО

17 13

У коледжі проводиться профілактична робота щодо попередження 
захворювання та лікування студентів та працівників закладу освіти згідно 
графіку профілактично оглядової та студентської поліклінік.

Всі студенти коледжу, що потребують гуртожитку, забезпечені місцем 
проживання. Сімейних пар в коледжі не має.

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ, 
ГАРАНТОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

У цьому напрямку систематично проводиться відповідна робота, яка 
реалізується службою охорони праці на чолі з директором коледжу. Так, у 
звітному періоді розроблено комплекс заходів:

- із дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, покращення стану охорони праці, запобігання 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 
(відображені у додатках до Колективного договору);

- із запобігання побутового травматизму і його профілактики серед 
студентів;

- із підвищення відповідальності і покращення знань з охорони праці і 
техніки безпеки в коледжі проводимо навчання та іспити з безпеки 
життєдіяльності серед викладачів, лаборантів, співробітників;

- забезпечено гуртожиток порошковими вогнегасниками (20 шт.);
- із роботами, які пов’язані з забрудненням, і де можливий вплив 

шкідливих речовин забезпечено засобами індивідуального захисту, 
змиваючими та знешкоджуючими речовинами;

- по проведенню щорічних обов’язкових медичних оглядів працівників;
- з метою покращення умов праці викладачів і вдосконалення методів 

навчання:
1. обладнано котельні системою автоматизованої передачі даних (замінено 

лічильники та повністю модернізовано систему газопостачання) на суму -  
насос 29,9 тис.грн.; лічильники газу -  22,0 тис.грн.;

2. облаштовано додаткові виходи у корпусах та гуртожитку для можливості 
розділення потоків руху здобувачів освіти;

3. облаштовано вхід для осіб з особливими освітніми потребами згідно 
стандарту та проекту (пандус з трапом на суму 5,6 тис.грн.);



4. облаштовано внутрішнє подвір'я у корпусі № 1 по вул. Садова, 8 на суму 
4,4 тис.грн.;

5. закуплено нову комп’ютерну та оргтехніку для якісного проведення 
освітнього процесу на загальну суму 244,4 тис.грн. (системні блоки -  127,2 
тис.грн., монітори -  50,0 тис.грн.; оргтехніка, периферійне обладнання -  
47,2 тис.грн.);

6. для спортивного залу придбано та встановлюється нове ковролінове 
покриття на суму 43,2 тис.грн.;

7. закуплено тумбочки та частину м’якого інвентаря для гуртожитку на суму 
21,5 тис.грн.;

8. при необхідності поповнюється база для проведення навчальних практик у 
майстернях (витратний матеріал на загальну суму 7,5 тис.грн.);

- для виконання заходів із охорони праці витрачено коштів 1,0 тис. грн.;
- проведено монтаж протипожежної сигналізації у навчальному корпусі 

№ 1 по вул. Садова, 8 та гуртожитку на загальну суму 287,7 тис. грн.;
- навчальні корпуси та гуртожиток були забезпечені медикаментами на 

суму 2 тис. грн.
Всі заявки, які поступали у 2020 році виконано. Додатково витрачено 

коштів на суму 10 тис.грн.
За результатами проведених перевірок стану охорони праці в коледжі 

порушень не встановлено. Зокрема, було відмічено про належне виконання 
заходів, передбачених колективним договором, відповідне забезпечення 
безпечного проведення навчального процесу, забезпечення повітряно - 
теплового режиму, безпечної експлуатації електроустановок, пожежної 
безпеки, пропаганди знань з охорони праці.

Службою охорони праці коледжу проведено більше 350 вступних 
інструктажів з охорони праці і пожежної безпеки, проведено навчання та 
перевірку знань працівників з питань безпеки життєдіяльності. Відповідальні 
особи, які відповідають за електро- та газогосподарство пройшли навчання у 
Чернівецькому навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального 
господарства. Відповідальні особи за пожежну безпеку пройшли навчання в 
навчальному пункті Чернівецького управління Міністерства надзвичайних 
ситуацій.

Керівництвом коледжу проводиться перевірка стану охорони праці в 
студентському гуртожитку. Контролюється хід і терміни виконання вимог 
санітарно-епідеміологічної служби і служби пожежного нагляду.

Щорічно організовано проводиться медичний огляд працівників.
З метою покращення санітарного стану, дотримання екологічних 

нормативів здійснюється своєчасний вивіз сміття від усіх об'єктів коледжу. 
Витрати на ці потреби у звітному періоді становили 12,9 тис. грн.



Територія закладу освіти і будівлі забезпечені відповідними 
попереджувальними знаками та первинними засобами пожежогасіння. 
Працівники відповідних професій, відповідно до діючих норм, забезпечуються 
засобами індивідуального захисту. Всі навчальні кабінети, лабораторії, 
гуртожиток, спортзал забезпечені укомплектованими медикаментами 
(аптечками).

Директор пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у Міністерстві освіти і науки України 24 жовтня 2019 
року.

16. ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ 
ЧЕРНІВЧАНА ВАСИЛЯ ЯРОСЛАВОВИЧА

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

Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник -  
Львів: Магнолія плюс, 2005. -  225 с.

2. Стахів П.Г., Коруд В.П., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. 
Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник -  2- 
ге видання -  Львів: Магнолія плюс, видавець СПДФО ВМ Піча, 2006. -225 с.

3. Стахів П.Г., Коруд В.П., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. 
Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Навчальний посібник -  
Львів: «Магнолія 2006», 2010. -  225 с. Гриф МОН України (лист № 14/18.2
1270 від 09.06.2004 р.)

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні, участь 
у наукових семінарах, конференціях

1. International Conference «Problem of decision making under 
uncertainties» (PDMU -  2007) May 21-25, 2007 ABSTRACTS (Чернівчан В.Я.) 
Асимптоматика оператора стрибкової процедури з дифузним збуренням.

2. Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації 
динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» (місто Чернівці, 
17-21 жовтня 2010 р.) (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 2016 р.) (V.Ya.Chernivchan) Random evolution with 
small diffusionin Marcov Media .

4. Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня 
народження М.П.Ленюка (м.Чернівці, 28-30 жовтня 2016 р.) (Чернівчан В.Я.) 
Випадкова еволюція з асимптотично малою дифузією.

5. Міжрегіональна нарада-тренінг викладачів вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівня акредитації «Оптимізація мотиваційних складників та формування



ключових предметних компетентностей у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 
акредитації як чинники удосконалення підготовки сучасних фахівців» (м. 
Харків, 2017 р.).

6. Міжрегіональна нарад голів обласних методичних об’єднань 
викладачів української філології закладів освіти, що забезпечують підготовку 
молодшого спеціаліста, та науково-практичні конференції «Сучасні аспекти 
компетентнісного підходу у викладанні дисциплін української філології та їх 
реалізація в умовах формування освіти» (м. Коломия, 7-9 лютого 2018 р.)

7. Науково-практична конференція викладачів закладів вищої освіти, що 
здійснюють підготовку молодшого спеціаліста «Сучасні тенденції та аспекти в 
роботі викладача закладу вищої освіти, що здійснює підготовку молодшого 
спеціаліста» ( м. Кривий Ріг, 28 березня 2018 р.)

8. Всеукраїнська нарада «Виклики часу: модернізація змістового, 
технологічного, ціннісного компонентів під час викладання дисциплін у 
коледж» (м. Хмельницький, 16 жовтня 2018 р.)

9. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 
інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» 
(м. Дніпро, 21 березня 2019 р.)

10. Міжнародний симпозіум «Economic and commercial educational 
system» (м. Ботошани, Румунія, 17 жовтня 2019 р.)

11. Конференція «Енерго-інноваційний хаб -  платформа для підготовки 
кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності» (м. Чернівці,
04.12.2019 р.)

12. Науково-практична конференція «Формування базових 
компетентностей у закладах вищої освіти» (м. Житомир, 26-27.02.2020 р.)

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція 
особистісно-орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» 
(м. Чернівці, 25.07.2020 р.)

14. Всеукраїнська онлайн -  нарада «Проблеми оптимізації процесу 
компетентнісно-зорієнтованого навчання за умов впровадження інноваційних 
методик його реалізації в закладах перед вищої освіти» (м. Чернівці,
10.12.2020 р.)

Директор коледжу Василь ЧЕРНІВЧАН
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М ІН ІС ТЕ РС Т В О  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖ АВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
« ІН С Т И Т У Т  М О ДЕРНІЗА ЦІЇ ЗМ ІСТУ ОСВІТИ»

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Чернівчан
Василь Ярославович

співголова оргкомітету, 
директор 

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»
за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, професіоналізм, фахову 

компетентність, інноваційний підхід до організації викладання дисциплін, 
організацію та проведення Всеукраїнських нарад і науково-практичних конференцій 
Всеукраїнської спілки голів методичних об’ єднань викладачів української філології 

закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі
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