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         Згідно із ст. 35, п. 6 Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

представляю звіт про результати роботи у 2021 році. 

У роботі директор керувався законодавством України про освіту, 

нормативно–правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

розпорядженнями керівництва Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації, Статутом коледжу та його нормативними документами, 

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом коледжу 

на 2018–2021 рр. (із змінами і доповненнями), рішеннями загальних зборів 

трудового колективу, Педагогічної ради, положеннями контракту з 

Міністерством освіти і науки України № ІІ–163 від 27 квітня 2017 року. 

Протягом 2021 року виконувалися заходи по імплементації Законів 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», розробці нормативних 

документів відповідно до вимог законодавства; велась робота щодо 

перейменування Коледжу та оформлення відповідних нормативно-правових 

актів, стосовно діяльності Коледжу; продовжувалась діяльність щодо реалізації 

завдань, викладених у Стратегічній програмі розвитку коледжу на                             

2016-2021 рр. 

Колектив коледжу єдиний як серед викладачів, так і серед студентів, у 

пріоритетності таких цінностей як «людина», «відповідальність», 

«професіоналізм», що є добрим підґрунтям для його розвитку та спрямування 

на реалізацію завдань. 

Попри специфічні умови проведення освітньої та господарсько– 

фінансової діяльності в умовах пандемії коледж працював злагоджено й 

ефективно. 

 

І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО–КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ 

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО 

СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» ЗА 

ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ 

ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Директор у межах наданих повноважень організовував діяльність 

коледжу щодо провадження освітньої діяльності відповідно до державних 

стандартів освіти; виконання регіонального замовлення та угод на підготовку 

фахівців; забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; формування особистості майбутніх 

фахівців; вивчення попиту на фахівців на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників тощо. 

Протягом звітного періоду коледж здійснював освітню діяльність згідно 

з ліцензією Міністерства освіти і науки України та сертифікатами про 

акредитацію за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та 
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страхування»; 075 «Маркетинг»; 186 «Видавництво та поліграфія», 242 

«Туризм», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна 

інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». 

Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 01.10.2021 р. 

становить 751 студент. Коледж щорічно виконує регіональне замовлення на 

підготовку фахівців.  

Загальна чисельність працівників коледжу складає 94 особи, з них 45 

педагогічних працівників. Заклад освіти проводить підготовку молодших 

спеціалістів та фахових молодших бакалаврів на денній та заочній формі 

навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти, ОКР 

Кваліфікований робітник. Коледж готує спеціалістів як за регіональним 

замовленням, так і за кошти фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких 

становить 72 % за регіональним замовленням та 28 % за кошти фізичних 

(юридичних) осіб. 

Освітній процес у коледжі забезпечують 2 відділення: «Автоматизації, 

видавництва та поліграфії, електричної інженерії» та «Інформаційних 

технологій, фінансів, маркетингу, туризму», 7 циклових комісій: туризму, 

іноземних мов; спеціальних економічних дисциплін, програмування, 

видавничої поліграфії та комп’ютерної інженерії, загальноосвітніх дисциплін, 

природничих дисциплін та фізичного виховання; електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій; стандартизації та метрології. 

Актуальні питання організації освітньої діяльності коледжу 

обговорювалися на засіданнях Педагогічної ради. Окрім того, поточні питання 

освітньої діяльності коледжу обговорювалися на засіданнях циклових комісій. 

Активно реагуючи на всі новації освітнього процесу, продовжувала свою 

роботу методична рада коледжу. 

Протягом 2021 року методична рада коледжу розглянула та ухвалила 153  

програми навчальних дисциплін, практик, державних іспитів. Розроблено 20 

опорних конспектів лекцій, 1 збірник тестових завдань, 7 методичних 

рекомендацій до практичних занять, самостійної роботи студентів, виконання 

курсових робіт (проектів), дипломних проектів. 

Протягом звітного періоду директор приділяв значну увагу підготовці 

нормативних документів, що визначають організацію освітнього процесу. У 

2021 році здійснено планову перевірку стану навчально–методичного 

забезпечення дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання. Усі педагогічні працівники коледжу активно 

працювали над створенням електронних засобів навчального призначення. 

Також, здійснені публікації в педагогічній пресі та наукових фахових 

виданнях. 
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Упродовж звітного періоду, як і в попередні роки, в коледжі впроваджено 

комплекс заходів, спрямований на підвищення рівня знання іноземних мов 

студентами. У навчальних планах передбачено збільшення годин на вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням на IV курсах. 

Якісний рівень навчально–методичного забезпечення сьогодні 

неможливий без впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. Одним із напрямів цієї діяльності є розробка та забезпечення 

функціонування індивідуальних контентів педагогічних працівників, які 

створені з метою удосконалення навчального процесу та полегшення доступу 

студентів до методичних та навчальних матеріалів. 

На офіційному сайті коледжу ведеться робота з удосконалення 

інформаційного порталу для кожного студента, який у будь–який час може 

ознайомитися з навчально–методичною базою, навчальними і робочими 

програмами курсу, конспектом лекцій, методичними вказівками до виконання 

лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо. 

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); 

Для проведення лабораторних, практичних робіт, консультацій щодо 

курсового та дипломного проектування викладачами коледжу 

використовується програмне забезпечення Google Meet. 

Завідувачами відділень ведеться постійний моніторинг виконання 

студентами завдань. Захист курсових робіт (проектів) відбувався під час 

екзаменаційних сесій (екзаменаційні сесії були перенесені на червень). 

Організація дистанційного навчання для здобувачів освіти у 2020/2021 

н.р., проведення заходів поточного і проміжного контролю та семестрових 

екзаменів у тестовій та у будь-якій іншій формі визначалися цикловою 

комісією 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, захист курсових робіт (проєктів), захист практики, атестаційних 

екзаменів та захист кваліфікаційних робіт здійснювалися через сервіс 

відеоконференцій Google Meet та в автоматизованих системах управління 

навчанням (Learning Management System) – платформах Moodle (https:/ 

dn.chic.cv.ua) (домен у Google Suite  for Education: idguonline.net). 

Рішенням Педагогічної ради колежу була прийнята змішана форма 

навчання. З 01 вересня 2021 року для забезпечення якісного освітнього процесу 

в умовах адаптивного карантину навчальний рік розпочався в очному режимі.   

Серед пріоритетних завдань коледжу у 2021 році було забезпечення 

https://gsuite.google.com/products/meet/
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
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якості практичної підготовки студентів, враховуючи роботу в дистанційному 

режимі. У коледжі проводиться багатовекторна політика з удосконалення 

організації та змісту всіх видів практик студентів. У звітному періоді директор  

акцентував увагу завідувача навчально–виробничої практики та голів 

випускних циклових комісій на якісне програмне та методичне забезпечення 

усіх видів практик, узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів  

практичної підготовки студентів. 

Навчально–методичне забезпечення практик відповідає нормативним 

вимогам. На всіх спеціальностях є наскрізні та робочі програми всіх видів 

практик, розроблено методичні комплекси з практик. 

У 2021 році в повному обсязі забезпечено виконання навчальних планів і 

програм. Це питання знаходиться на постійному контролі директора коледжу. 

Систематична робота над удосконаленням критеріїв оцінювання знань з 

навчальних дисциплін у поєднанні із систематичним поточним контролем 

знань студентів дозволила досягти максимальної об’єктивності оцінювання, 

про що свідчать показники успішності. Абсолютна успішність за результатами 

семестрових контролів у 2021 році склала 96,1%, якісна – 62,5%. 

У звітному періоді колектив коледжу велику увагу приділяв реалізації 

принципу індивідуалізації навчання, який полягає не в спрощенні завдань для 

менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері допомоги викладача 

студентам. Освітня політика коледжу щодо індивідуалізації освітнього процесу 

була спрямована на диференціацію допомоги викладача студентам в навчанні. 

Менш підготовлені студенти отримували більш детальні роз’яснення та 

рекомендації щодо виконання необхідних завдань, контроль їхньої роботи 

здійснювався більш ретельно, створювалася і підтримувалася доброзичлива 

атмосфера під час опитування та контролю. 

Реалізація основних завдань діючої системи контролю знань студентів в 

коледжі досягається завдяки впровадженню системних підходів до оцінювання 

та комплексності застосування різних видів контролю. 

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 
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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.  

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 
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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 двадцяти 

п’яти педагогічних і семи 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 молодих 

фахівців, методичні розробки викладачів. Відповідно до навчальних планів і 

програм розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що 

забезпечують якісний рівень викладацької діяльності. Навчально-методичний 

кабінет і бібліотека здійснювали підбір відповідної літератури фахового і 

методичного спрямування, проводили консультації, бесіди.  

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 та фахової 

передвищої освіти України. 

У червні 2021 року на засіданні методичної ради Чернівецького 

індустріального коледжу підведені підсумки методичної роботи. 

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.  

З метою популяризації знань серед студентів, розвитку інтересу до 

навчання в 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.  
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У коледжі були проведені олімпіади з математики,  англійської мови, 

української мови. інформатики, географії, історії.  

Згідно Указу Президента України №31/2020 «Про оголошення 2020-

2021н.р. Роком математичної освіти України» в коледжі були затверджені 

заходи, спрямовані на покращення якості знань студентів з математики, 

популяризацію та активізацію вивчення математики в коледжі.  

Викладачі Кієвець Ганна та Кузик Марія провели позакласні заходи 

згідно Плану заходів до Року математичної освіти в Україні.  

Студентка групи ТД-11 Шапка Віра на навчально-пізнавальній 

конференції «Корифеї української математики» представила проект «Геній 

української математики – Микола Миколайович Боголюбов» (керівник проекту 

Кієвець Ганна).  

 
Студентка розповіла про цікавий посібник  М.М. Боголюбова "Методика 

чистописання", який був  призначений для того, щоб навчити дітей 

майстерності красивого письма. 

В коледжі проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з математики, де 

взяли участь 25 студентів І-их курсів.  

 
Студенти групи ЕП-21  провели конкурс «Математика і музика». 
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Математику і музику іноді розводять до різних полюсів людського 

знання. Проте мости між математикою і музикою ніколи не були розведеними, 

бо не можна відділити людський інтелект від емоцій. Скільки музичних творів 

написано за всю історію людства! А всі вони не що інше, як чергування семи 

нот. І холодні формули математики не ізольовані від гарячого випромінювання 

людських почуттів. «Усе більше мистецтво стає науковим, а наука — 

художньою; розлучившись біля підніжжя, вони зустрінуться коли-небудь на 

вершині», — сказав Флобер. 

Проведено відео конференцію: «Відомі математики і їх вклад в розвиток 

математичних наук». Студенти підготували корисну і цікаву інформацію про 

царицю всіх наук - математику, на різних етапах її історії та розвитку. Також 

розповідали про великі математичні відкриття, вчених - математиків та цікаві 

факти пов’язані з цією наукою. 

У результаті всі отримали багаж нової пізнавальної інформації. Кожен 

присутній студент переконався, що математика – цікава і важлива наука і її 

творили великі люди. 

 

 
Студенти І-их курсів стали учасниками конференції «Видатні 

математики на монетах та банкнотах світу». У доповідях прозвучали 

повідомлення про відкриття кожного з математиків, продемонстровані монети 

та банкноти на яких зображені відомі математики. 
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Із студентами групи  ТД-11 була проведена гра «Найрозумніший». Гра 

складалася з 3-х раундів: розминка, знавець формул і математичні роздуми. Під 

час гри студенти повторили теоретичний і практичний матеріал, який вивчався 

раніше, обговорили розв’язання цікавих задач-жартів.  

 

 
 

Викладачі математики протягом навчального року проводили 

нестандартні он-лайн заняття з дисципліни «Математика» у формі гри 

«Тригонометричні авторалі» по темі «Розв’язування вправ». Поряд з 

вивченням математики студенти повторювали правила вуличного руху, 

пригадували прислів’я, крилаті вислови. 

Було проведено ділову  гру  «Відкрий шість сердець» по темі «Інтеграл 
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та його застосування». Студенти переглянули презентацію про виникнення та 

застосування визначеного інтеграла, обчислення його з використанням 

програми Mathcad.  Розв’язували кросворди. Вчилися складати ментальну 

карту  для запам’ятовування та систематизації інформації. Зокрема студент 

групи БС-31 Едуард  Самота запропонував ментальну карту по темі «Похідна». 

 

 
 

Проведено  онлайн вікторину «Інтелектуальне кафе» серед студентів 

груп ПЗ-21 і  КІ-21. Студенти проявили інтерес до цікавих запитань про 

видатних математиків, про чоловічі імена, які мають математичне походження, 

які назви держав ховаються у математичних виразах, «математичні рослини», 

та багато інших запитань. Активні учасники вікторини: Стебельський Б, 

Романюк Д, Вишиван М, Костенюк М, Хобзей М, Савчук Д, Серман Д, 

Головатий Д. 



 

  

13 

 
 

На заняттях студенти І-ІІ-х курсів презентували кросворди, ребуси, цікаві 

задачі з тем, які вивчалися. Студенти готували короткі повідомлення про 

використання математичних знань у роботі їх спеціальностей. 

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 Екзаменаційних комісій про якість 

комплексних екзаменів зі спеціальностей 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, 
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інформаційної технології Інтернет та багатьох інших. 

Освітній процес забезпечено навчальною та довідковою літературою, 

фаховими періодичними виданнями з усіх спеціальностей відповідно до 

критеріїв і вимог до акредитації підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

Таблиця 1.1. 

Аналіз підготовки молодших спеціалістів 

№ 

з/п 

Показник Роки 

2020 2021 

1. Кількість випускників (всього) 221 207 

2. Кількість випускників, що отримали диплом з 

відзнакою (всього) 

25 25 

3. Частка випускників, які склали державний іспит чи 

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

75,1 71,4 

 

 
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. 

Директор коледжу постійно працює над розвитком системи 

матеріального стимулювання студентської праці: відмінного навчання, 

активної наукової і громадської роботи шляхом подання кандидатур кращих 

студентів для призначення іменних стипендій Чернівецької обласної державної 
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адміністрації та премій Чернівецької міської ради. 

Основні зусилля у 2021 році були спрямовані на виконання місії коледжу 

по забезпеченню якісної підготовки фахівців. В умовах пандемії Covid–19 

виконано великий обсяг роботи із переформатування освітнього процесу, 

прискореного переходу на технології дистанційного та змішаного навчання, 

запобігання поширенню короновірусніх захворювань серед студентів і 

працівників коледжу. 

Необхідно відзначити діяльність циклових комісій у 2021 році. 

Методичною проблемою циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

було використання новітніх технологій навчання як важливого чинника 

підвищення якості підготовки та розвитку особистості молодшого спеціаліста 

та фахового молодшого бакалавра. 

9 листопада у коледжі традиційно відбулася низка заходів, приурочених 

до святкування Дня української писемності та мови.  

 
 

Викладачі-філологи провели годину спілкування «Бринить, співає наша 

мова, чарує, тішить і п’янить», мовний марафон «Рідна мова – мова єднання», 

брейн-ринг «Світ українського слова». Учасники мовного свята розгадали 

криптограму, миттєво відповідали на бліц-запитання, позмагатися в 

розгадуванні загадок-жартів, виявили обізнаність у мовних цікавинках, 

відредагували текст. Брейн-ринг перетворився на справжнє змагання розуму, 

демонстрацію обізнаності в царині української писемності та мови. 

Студенти та викладачі коледжу долучилися до написання ювілейного ХХ 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. 
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Ми – патріоти своєї країни! Справжня людина виростає саме з любові до 

рідної матері, до родини, до рідного краю, до рідної мови та культури. Нехай 

же вивчення мови стане для нас черговою сходинкою до майбутніх успіхів, до 

самоствердження. Отже, спілкуйтесь рідною мовою, плекайте, шануйте цей 

найдорожчий скарб!  

25 лютого виповнилося 150 років з дня народження Лесі Українки, 

видатної поетеси та громадської діячки. До ювілейної дати в коледжі 

заплановані та проводяться низка заходів: 

Проведення виховних годин:   

"Леся Українка – взірець любові, мужності, великої сили волі до своєї 

рідної землі"; 

"Леся Українка: Я маю в серці те, що не вмирає!"; 

"Безсмертна Леся Українка, була і є повік  жива". 
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Бесіди, дискусії:  

"Життєвий і творчий шлях Лесі Українки";  

"Чому саме Лесю Українку за рівнем поетичного таланту ставлять в один 

ряд із Т. Шевченком та  І. Франком?"; 

 "Що сьогодні промовляє до нас Леся Українка і що б сказала Лариса 

Косач-Квітка?". 
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Онлайн перегляд кінофільму:  

"Леся Українка" (фільм із циклу "Великі українці"). 

Віртуальна екскурсія літературно-меморіальним музеєм та творчим 

шляхом Лесі Українки "Місцями життя Лесі Українки". 

 
Конкурс презентацій:  

«Леся Українка – людина, народжена Україною». 

Читання поезій Лесі Українки : "Якби мені достати струн живих, якби 

той хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би 

скарби всі вона зібрала…". 

Щороку 9 і 10 березня в Україні відзначають Шевченківські дні. Цього 

року Україна відзначала 207 річницю з дня народження великого українського 

поета. Споконвіку щедрою і благословенною була українська земля, бо на ній 

народжувалися люди, перед генієм котрих схиляється світ. І найперший серед 

них — Тарас Шевченко, велетень духу і співець народної свободи. 

У коледжі були проведені дні вшанування пам’яті видатного поета і 

художника, людини незвичайної долі та неймовірного таланту Т.Г. Шевченка. 

З метою поглиблення знань студентів та вияву поваги і любові до Кобзаревого 

слова відбулася низка різноманітних заходів. У коледжі відбувся он лайн - 

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській». 

Проведено інтелектуально-розважальну гру «Що ми знаємо про Кобзаря» 

між групами ТД – 11 та КІ -11. 
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Викладачі української мови та літератури організували проведення бесід 

«Тарас Шевченко – відомий і невідомий». 

 

 
 

Студенти коледжу долучилися до перегляду трансляції літературного 

онлайн – марафону «Єднаймо душі словом Кобзаря!» 

До 207 річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка студенти 

Чернівецького індустріального коледжу взяли участь у конкурсі-косплеї, який 

полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи 

ідей за допомогою костюму та характерних аксесуарів. Творчість  Тараса 

Григоровича  Шевченка надихнула учасників конкурсу на створення власних 

образів. 

https://naurok.com.ua/urok-taras-shevchenko---vidomiy-i-nevidomiy-72633.html
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Студенти – це наше майбутнє, а їхні маленькі перемоги заслуговують 

нашої великої уваги. 

Відзначаючи 35 річчя з дня Чорнобильської катастрофи, викладачі 

української мови та літератури Посполітак Олена та Фалат Надія разом із 

студентами груп ТД-11, КІ-11 підготували віртуальний бібліографічний огляд 

літератури, де студенти ознайомилися та відкрили для себе художні новинки і 

переглянули твори, що вже стали класикою.  
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З метою переосмислення Чорнобильської трагедії та її наслідків для 

українського суспільства й навколишнього середовища, шляхом моделювання 

візій можливого майбутнього Чорнобильської зони відчуження, 21 квітня 2021 

року в групі КТ-11 було проведено захід (урок-візія) «Тіні Чорнобиля в 

об’єктиві майбутнього» (до 35-ї річниці Чорнобильської трагедії). 

З метою підвищення інтересу студентів  до Біблії, виховання духовно-

багатої, національно-свідомої особистості, залучення студентів до духовно-

морального спрямування  викладачами – філологами Фалат Надією та 

Посполітак Оленою  проведено виховну годину на тему «Сторінками 

священної Книги».  

Важливою складовою творення сучасної української нації є 

конструювання національного історичного наративу та його закріплення у 

суспільній свідомості. Формування глибокого й правдивого уявлення про 

історію її історіографію сприятиме систематизації історичних знань. Із цією 

метою було проведено ряд заходів національно-патріотичного спрямування, як 

елемент історичного пізнання вітчизняної, світової історії. 

Так до Дня Соборності України у коледжі проведено круглий стіл 

«Українська соборність та виклики сучасності». Засідання відбулося в рамках 

заходів присвячених 30 річниці незалежності України. Доба Української 
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революції 1917-1921 рр. залишила в спадок наступним поколінням явища й 

події минулого, які з плином часу не втрачають своєї значущості, потребують 

осмислення в них ретроспективного досвіду. 

У складних умовах сьогодення День Соборності України набуває 

особливо актуального значення. Історія свідчить, що незважаючи на чисельні 

спроби розділити український народ та українську державу, духовна 

консолідація нації призводила до більш міцного об’єднання. Відзначення 

річниці Злуки стало ще однією нагодою для об’єднання всього суспільства 

навколо стрижневої ідеї творення – державності. Об’єднання навколо ідеї 

державності – це практичний патріотизм, непохитна віра у свої спроможності, 

оберіг духовного статку нації. 

З нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту – мільйонів жінок, 

чоловіків і дітей, які загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни, 

було проведено годину спілкування зі студентами групи ВП-21 «Голокост. 

Історія. Пам’ять». 

Україна 29 січня вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами. Із 

студентами групи ВП-11 було проведено «Годину пам’яті». 

Подвиг українських юнкерів, курсантів, студентів, воїнів, які полягли у 

бою на Чернігівщині 1918 року, став символом героїзму української молоді у 

боротьбі за незалежну Україну. 

Битва під Крутами – непересічна історична подія, приклад для сучасного 

покоління, яке відстоює незалежність Української держави у бойових діях на 

Сході нашої країни. 

З нагоди Дня пам’яті та примирення (08 травня) та Дня Перемоги над 

нацизмом (09 травня), 06 травня 2021 року в групі КТ-11 було проведено 

тематичне заняття національно-патріотичного спрямування:  інтелектуальний 

турнір «Україна звитяжна».  
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Мета турніру: сфокусувати увагу підростаючого покоління на славних 

зразках української військової звитяги як одного з рушійних історичних 

факторів становлення й розбудови національної держави від княжих часів до 

сучасної України.  

Завдання турніру: розширити кругозір студентів у царині військової 

історії України; розповісти про видатних українських діячів, які залишили по 

собі слід в минулому завдяки славетним перемогам та полководницькому 

таланту; акцентувати увагу на прикладах героїзму різних поколінь українських 

військових; пригадати визначні військові події, які відбувалися на українських 

землях; повідомити цікаві факти про зброю, якою користувались українці в 

минулому; удосконалювати навички аналізувати нову інформацію, вирішувати 

проблемні завдання, робити самостійні висновки, оптимально взаємодіяти в 

умовах інтерактивного та групового навчання;  виховувати почуття 

патріотизму, національної гідності та вдячності співвітчизникам-героям за їх 

звитяжні подвиги в минулому і сучасності; пробуджувати інтерес поглиблено 

вивчати українознавчу проблематику. 

 

 

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова 

культура. Необхідність організації правового виховання молоді зумовлена 

розбудовою української держави, існування якої немислиме без відповідного 

рівня правової культури її громадян, інтенсивною трансформацією правової 

системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової 

неграмотності. 

Правова вихованість майбутніх фахівців виражається не лише у 

наявності певного обсягу правових знань і правових переконань, але й у вмінні 

та навичках їх застосовувати на практиці. 
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Вдосконалення інформаційних технологій створює умови для 

ефективного розвитку сучасного суспільства. Комунікаційні засоби стали 

невід’ємною складовою життя людей у всіх сферах діяльності. Та незважаючи 

на безумовно позитивну роль сучасних комунікаційних засобів та Інтернету, 

існують певні ризики у використанні інформаційних технологій. 

З метою підвищення правової культури та запобіганню протиправної 

діяльності, пов’язаної із шахрайством, із студентам групи ВП-21 проведено 

виховну годину на тему: Подолання шахрайських  схем в Інтернеті (протидія 

незаконному заволодінню коштами через фейкові call-центри). 

Профілактично-виховна та роз’яснювальна робота із студентами із 

зазначеної проблематики, пов’язана із зростаючим фактом скоєння злочинів як 

«Шахрайство» та «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним 

шляхом». 

Використовуючи практичний досвід боротьби із зазначеними злочинами 

СБУ та Національною поліцією, було надані рекомендації як не тільки не стати 

жертвою шахраїв, але і убезпечити себе від співучасті в цих злочинах. 

У рамках активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
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інтенсифікації та удосконалення навчального процесу, стимулювання потреб у 

творчому оволодінні знаннями, з метою розвитку і реалізації творчих 

здібностей студентів, виявлення науково-обдарованої, по справжньому 

талановитої молоді, студенти груп першого курсу прийняли участь у VIII та ІХ 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з історії. 

Реформування системи освіти, педагогічне самовдосконалення є 

визначальним чинником для участі у нарадах-тренінгах, вебінарах, 

конференціях та проходженні курсів підвищення кваліфікації. 

Матвєєв Віктор, викладач історії та права, взяв участь у Всеукраїнській 

практичній онлайн конференції «Професійний розвиток вчителів. Новітні 

методики викладання» (вебінар за освітньою програмою дистанційного курсу 

«Перевернутий урок. Фасилітація») та виконав програму сертифікованого 

дистанційного навчального курсу «Ефективне використання онлайн-ресурсів 

для навчання правознавства». 

У навчально-методичному напрямку роботи Матвєєв В. став автором 

розробок із дисципліни «Всесвітня історія», які опубліковані на освітньому 

порталі «Всеосвіта», що знайшло позитивний відгук понад 300 колег (вчителів, 

викладачів) України. 

 

Тематична бесіда проведена викладачем Човіком Сергієм до Дня пам’яті 

та примирення присвячена трагічним та героїчним сторінкам Другої світової 

війни.  
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Проведено тематичну інформаційну бесіду «Перша українська 

Конституція». Із студентами групи БС-31 розглянули створення пам’ятки 

української правової та політичної думки Бендерської конституції ,її основні 

положення, внесок Пилипа Орлика у її створення. 

 
 

Круглий стіл «Становлення та розвиток добровольчого руху в Україні як 

продовження Революції гідності». Студентами під керівництвом викладача 

історії Човіка Сергія розглянуті питання: етапи становлення та розвитку 

добровольчих рухів в умовах російської агресії, роль активістів Майдану у 

організації перших добровольчих формувань та їх легалізація у системі 

силових структур України. 

 
 

13.04.2021 р відбувся онлайн позакласний захід «Внесок українських 

вчених в розвиток космонавтики» присвячений 60-ій річниці першого польоту 

людини в космос. Викладачі фізики та астрономії коледжу В.Л. Нацюк та В.В. 

Муринюк здійснили екскурс в історію польоту Юрія Олексійовича Гагаріна. 

Цій епохальній події передувала довга і клопітка робота дослідників, вчених та 

інженерів-конструкторів. Згадали про праці Миколи Івановича Кибальчича, 

Костянтина Едуардовича Ціолковського, Юрія Васильовича Кондратюка, про 

головного конструктора космічних ракет Сергія Павловича Корольова.  
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22.04. 2021 р. відбулася онлайн конференція обласного методичного 

об’єднання викладачів фізики та астрономії «Буковинські фізичні зустрічі 

2021. Фізичний експеримент та дослідження». Команда коледжу представила 4 

проєкти. Над проєктами працювали студенти ІІ курсу  групи ПЗ-21 Волощук 

Олександр Іванович, Романюк Дмитро Володимирович, викладач фізики і 

астрономії Нацюк Василь. 

Проєкт 1 «Макет теплиці». Теплиця побудована на основі 

мікроконтролера atmega328p,  допоміжних датчиків та виконуючих пристроїв. 

У якості датчиків використано фотодатчик, ємкісний датчик вологості, датчик 

вологості та температури повітря, а в якості виконуючих пристоїв є погружна 

помпа та лед підствітка. 

 
Мікроконтролер досліджує стан вологості, температури, освітлення та 

вологості субстрату, якщо такий наявний.  

Проект 2 «Квадропед». Деталі квадропеда (робота паука) зроблені на 3D 

принтері. На даний момент може виконувати команди, які передаються йому 

по блютузу: сісти/встати; крок в перед/назад; поворот вліво/вправо; помахати 

ногою. 

У ньому наявні ультразвуковий дальнометр, акселерометр, модуль 

Bluetooth є можливість додати ще будь-який модуль, який працює по 

протоколу UART для того, щоб він сам міг орієнтуватись в просторі за 

допомогою отримування інформації з навколишнього середовища та 

взаємодіяти з ним.  
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Робот початково, як можна здогадатись по наявності датчиків, був 

створений для того щоб вивчати поведінку деяких моделей організмів, чи їх 

окремих структур. До прикладу можна навести звичайний алгоритм для 

виживання, тобто простий алгоритм if-else з програмних блоків, головною 

ціллю якого буде просто йти в перед, а побічними вже реакція від датчиків.  

Проект №3 «Ефект стоячої хвилі». Проект заснований на властивості 

стоячої хвилі.  

Стояча хвиля – це хвиля, яка при будь-якій фазі коливань не 

поширюється в просторі. Простіше кажучи, стояча хвиля створює 

напруженість в частині простору. У цьому об'ємі, в стані левітації (зависання в 

просторі), можуть перебувати легкі частинки. 

Основою є мікроконтролер atmega328p, в якості ультразвукових 

випромінювачів було використано УЗ дальнометр та на драйвері двигунів для 

управління самими випромінювачами. 

 
Проект 4 «3D принтер». Система принтера – Кортезіан (Декартова), 

основана на гвинтовій передачі. Розрахований для мануфактурної роботи.  

В основі принтера – плата Lerdge K, яка має на борту всі необхідні 

інструменти для налаштування принтера без допомоги комп’ютера, як на 

більшості інших принтерів. 
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На цьому принтері може виконуватись проста в друці PLA-технологія 

(являє собою біорозчинні та біоактивні термопласти, отримані з відновлюваних 

ресурсів, таких як кукурудзяний крохмаль, корінь маніоки, гранул крохмалю та 

цукрової тростини). Більш просунуті технології PETG та ABS, яким необхідні 

стіл для друку з підігрівом та термокамера, будуть використовуватись після 

нескладної модернізації, яка в цьому принтері квадратного типу може бути  

легко проведена. 

Членів команди було нагороджено Подякою і Сертифікатами учасника 

конкурсу студентських проєктів. 

 

 
Діяльність членів циклової комісії туризму, іноземних мов адаптована до 

завдань коледжу. Створені умови для залучення викладачів до складання 

планів, програм розвитку, цільових проектів.  

У вересні 2021 р. відбувся Міжвузівський онлайн круглий стіл на тему: 

«Пізнання світу через мови. Роль перекладу в розвитку суспільства». 

Виступила доцент к.ф.н.  ЧТЕІ КНТЕУ Гільдебрант К. з доповіддю на тему 

«Мови ділового спілкування як засіб стимулювання транс-кордонної 

співпраці». Викладач Ілюк Тетяна  підготувала доповідь про історію 

заснування Вавілонської вежі. Викладач англійської мови Авраменко Ірина 

розповіла про труднощі перекладу фахової лексики для студентів фахової 

передвищої та  вищої освіти. 
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Викладачі англійської мови Сливка Євгенія та Авраменко Ірина провели 

круглий стіл на тему «Важливість вивчення іноземних мов для майбутньої 

спеціальності» зі студентами ІІ курсів. Студенти усвідомлюють, що саме 

вивчення іноземних мов сприяє формуванню професійної культури у студентів 

усіх спеціальностей, є засобом майбутньої висококваліфікованої професійної 

діяльності та професійного спілкування. Студенти підготували змістовні  

презентації і розповідали про важливість іноземних мов для їхніх майбутніх 

професій. До обговорення долучились всі студенти. Крім цього студенти мали 

можливість детальніше ознайомитись з майбутніми професіями своїх 

однолітків. 
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З метою виховання дорожньої культури серед  студентів та  задля 

зменшення кількості смертей і травм на дорозі у коледжі з 9 по 15 листопада  

проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. Викладачі циклової комісії 

туризму, іноземних мов Столяр Наталія та Ілюк Тетяна долучились до 

проведення Тижня та  на заняттях з англійської мови проводили  онлайн квести 

з даної теми. 

 
Предметні олімпіади додають знань, студенти дізнаються та відкривають 

для себе щось нове, те, чим би ніколи не поцікавилися у звичайному житті. 

Підготовка до олімпіади вчить бути терплячим та завзятим, адже певний 

матеріал зовсім нелегко засвоїти. 14  грудня  викладачами іноземних мов  було 

організовано та проведено І етап Олімпіади з англійської мови для студентів 

перших курсів. Участь у Олімпіаді взяли  охочі студенти усіх  спеціальностей. 

Після кількох годин активної роботи визначили переможців.  

 
На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від 

звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і 

отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною 
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навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, 

способів подачі матеріалу, видів роботи.  

 
Роль викладачів у системі змішаного навчання відрізняється від 

звичайної трьома речами. Перша – ми можемо працювати зі студентами у 

маленьких групах та збільшувати вплив на них. Друга – поки наші студенти не 

з нами, вони продовжують навчатися через спеціальні застосунки. Третя – 

студенти можуть проходити тестування он лайн та отримувати зворотний 

зв'язок. 

 
 

Зміна умов та форм роботи значною мірою впливає на використання 

комп’ютера, функції викладача та тих, хто вчиться, на характер їхньої 

взаємодії, організації форм навчання. Змішане навчання поєднує в собі 

ефективність та оперативність електронних форм навчання із соціальними 

системами загального навчання.  
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Змішане навчання допомагає студентам навчитися працювати з новими 

джерелами інформації. Саме за допомогою змішаного навчання у студентів 

з'являється більше необхідності для постійного самоконтролю і самокорекції, а 

також мотивація для якомога довшої концентрації уваги. 

 
Змішаний підхід до навчання - актуальна освітня технологія сьогодення, 

оскільки дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та 

перевагами традиційного класу; він займає провідне місце, тому що є 

цілеспрямованим процес здобуття знань, набуття вмінь і навичок в умовах 

інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів 

освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій 

традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за 

наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами й темпом 

навчання. 

 
 

У сучасному світі сфера культури вважається не тільки соціокультурною 

складовою в житті суспільства, а й вагомим фактором соціально-економічного 

розвитку. Вона розглядається як один із чинників формування 

конкурентоспроможності країни, є складовою розв'язання економічних, 

політичних і соціальних проблем. Важливим елементом культурного життя 

країни виступають музеї. Музеї як скарбниці коштовностей, творів мистецтва 

та екзотичних речей існують від найдавніших часів. Студенти спеціальності 
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242 «Туризм» діляться своїми розробками музеїв на он лайн заняттях  з 

дисципліни «Основи музейної справи». Можливо хтось у майбутньому з наших 

вихованців відкриє музей своєї мрії ? 

 
20 квітня 2021 року  викладачі англійської мови Столяр Наталія та 

Храпко Людмила з нагоди святкування Міжнародного дня англійської мови 

провели он лайн круглий стіл  зі студентами гр. ТД-11 та ТД-21 спеціальності 

242 «Туризм». Метою проведення Міжнародного дня англійської мови стали 

удосконалення знань, вмінь та навичок, отриманих на практичних заняттях 

англійської мови, мотивація навчальної діяльності студентів, розвиток їх 

творчих здібностей, розширення їх світогляду та ерудиції, виховання 

естетичних смаків, формування вміння логічного викладу думки; та 

прищеплення поваги до традицій англомовних країн. 

 

 



 

  

36 

 

29 березня 2021р. викладач Храпко Людмила, керівник групи ПЗ-21, 

провела виховний захід з метою формування правової культури студентів. 

Правова культура передбачає глибоку повагу до правової основи держави i 

суспільного життя; розуміння соціальної ролі права i переконання в 

необхідності точного дотримання його норм i принципів. 

 

 
6 квітня 2021 року керівником групи ВП-31 Столяр Наталією була 

проведена виховна віртуальна екскурсія на тему: «Подорожуємо Україною. 

Закарпаття». Студенти дізнались про історичний регіон на південному заході 

України, що охоплює південне узбіччя Карпат та прилеглу низовину в басейні 

річки Тиса. Його мультикультурність та мультиетнічність знаходить 

відображення у великому різноманітті традицій і свят. На Закарпатті можна 

побачити печери, кар’єри, термальні джерела, давні замки, садиби і навіть 

гейзер! Cтуденти побачили базальтові та андезитові стовпи, кар’єр у 

Королевому, базальтові стіни у Арданово, гейзер в урочищі Петровець і навіть  

бункер часів ІІ Світової війни! 
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З метою формування позитивної громадської думки щодо 

євроінтеграційного курсу України та ознайомлення студентів з європейськими 

цінностями та традиціями, популяризацією загальноєвропейського 

культурного надбання серед громадськості. Викладачами циклової комісії 

туризму, іноземних мов Авраменко Іриною, Храпко Людмилою, Тирон Іриною 

та  Столяр Наталією проведено бесіди зі студентами  груп КІ-11,ТД-21, ТД-31 

та КІ-31 про святкування дня Європи та України. Студенти дізналися, що у 

третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Для українців  – це 

особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та 

культура. 

 
20 травня 2021 року відбувся ювілейний 15-й рік Всесвітнього дня 

вишиванки, який присвячено українській традиційній музиці та екологічним 

питанням, зокрема, проблемі вирубки лісів, висихання річок і забруднення 

довкілля пластиком. У цей святковий день студенти спеціальності 242 

«Туризм» провели фотосесію єднання, оглянули старовинні вишиванки та 

побували на концерті Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка. 
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22 травня офіційно відкрили туристичний сезон у Чернівцях. На 

Соборній площі у Чернівцях відбувся Буковинський туристичний ярмарок, 

який відвідали студенти спеціальності 242 «Туризм». Наші студенти 

ознайомилися із цікавими пропозиціями від туристичних фірм області, 

ярмаркою-виставкою виробів ручної роботи, відвідали гастро-фест, містечко 

майстрів, а  також подивилися насичену концертну програму. А головне - 

побували на цікавих екскурсіях по місту! 

 
Щорічно студенти  ІІ та ІІІ курсів спеціальності 242 «Туризм» проходять 

навчальні практики. На ІІ курсі студенти проходять «Туристичну практику у 

навчальній туристичній фірмі на базі нашого коледжу. 
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Студенти ІІІ курсу проходять практику з «Іноземної мови та 

екскурсознавства». Студенти працюють в  невеликих командах-групах. 

Майбутні фахівці проводять пошукову роботу і виконують творче завдання з 

англійської мови, потім складають власні маршрути. Захист практики відбувся 

2 червня 2021 року.  

 

 
Студенти  представили свої екскурсії та запросили на віртуальні 

подорожі, розповівши  про культурну спадщину областей, відмітивши визначні  

археологічні та архітектурні пам’ятки, рекреаційні потенціал  регіонів України. 
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Надання якісної сучасної освіти  неможливе без постійного професійного 

розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам 

суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого та 

конкурентоспроможного фахівця. Онлайн-курси, майстер-класи, вебінари, 

онлайн проєкти ‒ гарна можливість вивчити щось нове, підвищити свій 

фаховий рівень. Викладачі циклової комісії беруть активну участь у різних 

освітніх онлайн платформах та курсах а саме: онлайн курси підвищення 

кваліфікації на сайті  ІППО , Futurelearn, Prometheus, EdEra, тощо.  

 

 
28 січня 2021 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю  «Інтеграція особистісно-орієнтованого підходу в 

систему компетентісної освіти». Столяр Наталія взяла участь як модератор в 

організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції. Нею 

підготовлено доповідь: «Застосування продуктивних освітніх технологій та 

інтегративного підходу при вивченні англійської мови за професійним 

спрямуванням». 

 
26 квітня 2021 р. відбувся методсемінар на тему: «Значення та 

використання електронних підручників з іноземних мов за ПС в освітньому 
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середовищі». Метою семінару було теоретичне ознайомлення із загальною 

концепцією електронних підручників та їх практичне застосування, 

дослідження особливостей його структури, аналіз наукової літератури. На 

методсемінарі були присутні методист коледжу Медведєва Олеся, викладачі 

Храпко Людмила, Столяр Наталія, Храпко Лілія. Доповідачами були викладачі 

Авраменко Ірина та Ілюк Тетяна, які підготували змістовні доповіді та 

виступили на методсемінарі. 

 

 
 

Циклова комісія природничих дисциплін та фізичного виховання – це 

об’єднання викладачів, головна мета роботи яких полягає в підвищенні якості 

та успішності навчальних досягнень студентів коледжу, всебічного розвитку 

особистості студентів, їх ключових компетенцій.  

Особливості он лайн-навчання, що було зумовлено карантинними 

обмеженнями, спонукали викладачів циклової комісії шукати більш 

оптимальні шляхи для реалізації дистанційного навчання.  

У 2021 році циклова комісія працювала над впровадженням методів 

змішаного навчання та реалізацією сучасних інтерактивних технологій 

навчання. 

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснювала шляхом:  

 навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення компетентнісної 

складової змісту освіти та виховання;  
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 індивідуальної методичної роботи з кожним викладачем; 

 підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення 

і розповсюдження педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних 

технологій;  

 оновлення навчально-матеріальної бази та розробки методичних 

рекомендацій з використанням наочних посібників в освітньому процесі. 

На базі коледжу відбулося он лайн засідання обласного методичного 

об’єднання викладачів хімії, біології і екології закладів фахової передвищої 

освіти Чернівецької області.  

Мацейко Світлана провела з викладачами методичного об’єднання 

майстер-клас на тему: «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання».  

Мацейко Світлана 28 січня 2021 року прийняла участь в організації та 

проведені як модератор Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Інтеграція особистісно-орієнтованого підходу в систему 

компетентнісної освіти». Підготувала доповідь: «Формування життєвих та 

професійних компетентностей випускника коледжу – вимога часу». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2021р. викладач Чміль Микола провів патріотичний захід 

«Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні».  

20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. 

Цього дня вшановуємо пам’ять про тих громадян, завдяки яким змінено 
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перебіг історії нашої держави.  

Більшість із них віддали своє життя під час подій Революції Гідності 

(листопад 2013 року – лютий 2014 року), інші загинули пізніше – у березні та 

квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи 

людини, європейське майбутнє України. 

 

 
      

11.03.2021р. викладачами фізичного виховання Музикою Василем, 

Василик Оксаною, Хавруняком Ігорем та Савенковим Олександром для 

студентів коледжу був проведений захід «OlympicLab». Під час заходу також 

була розкрита тема патріотизму, любові до Батьківщини, розвитку олімпійської 

освіти в умовах пандемії задля поширення загальнонаціональних людських 

цінностей, а також ролі молодого покоління у формуванні держави.  
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Почесним гостем заходу став Гешко Іван – український спортсмен, 

заслужений майстер спорту з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу, 

учасник Олімпійських ігор, голова відділення НОК в Чернівецькій області.  

 
 

6 квітня 2021 року викладачі фізкультури Музика Василь, Хавруняк Ігор, 

Василик Оксана та Савенков Олександр разом зі студентами коледжу провели 

ряд заходів до Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру. Своїм 

прикладом  показали, що здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна 

активність є запорукою нашого загального процвітання і благополуччя. Також 

викладачами фізичного виховання в цей день були проведені бесіди зі 

студентами на олімпійську тематику. 

 

 

02.04.21р. викладач Мацейко Світлана в гр. ТД-31 провела виховний 

захід «Україна – НАТО» з метою ознайомлення студентів з пріоритетними 

завданнями інтеграції України до НАТО. Президентом України затверджено 

Річну національну програму під егідою Україна – НАТО. Особливу увагу у 

Програмі приділено переведенню сектору безпеки і оборони України на 

стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних сил України зі 

збройними силами держав – учасниць Альянсу      
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15.04.2021 року викладачі Мацейко Світлана  та Дудій Надія 

організували та провели он лайн студентську науково-пізнавальну інтернет-

конференцію «Сучасні проблеми хімії, біології і екології: шляхи їх вирішення», 

де студенти представили роботи, проєкти, доповіді по хімії, біології і екології. 

 

20.04.21р. викладачем Мацейко Світланою для студентів І курсів 

проведено  інтелектуальну гру  темі: «Метали. Корозія металів» з метою 

розвитку пізнавального інтересу студентів і мотивації до здобуття життєво 

необхідних хімічних знань; формування культури спілкування; вміння 

висловлювати свою думку, творчо застосовувати в повсякденному житті 

здобуті знання. 
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20.05.21р. Мацейко Світлана та Дудій Надія організували та провели он 

лайн обласну студентську науково-практичну конференцію для студентів 

фахових коледжів  «Актуальні проблеми хімії, біології та екології».  
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Студенти Унгурян Анна, Стасюк Анастасія (гр. ТД-31); Скулиш Юлія, 

Щепановська Марія та Богуцька Ангеліна (гр. ЕП-21) підготували науково-

практичну роботу по темі «Визначення якості меду за допомогою 

органолептичних та фізико-хімічних показників». Наукові керівники: Мацейко 

Світлана та Дудій Надія. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі циклової комісії електричної інженерії, автоматизованих 

систем, метрології та стандартизації забезпечують належний рівень 

компетентностей студентів, уміють створити атмосферу співпраці в освітньому 
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процесі, уміння застосовувати в практичній діяльності широкий набір методів, 

прийомів і засобів навчання із розвитку пізнавальної активності студентів, 

створити умови для самостійної підготовки. Викладачі постійно обмінюються 

досвідом роботи для збагачення та урізноманітнення власної діяльності, 

проводять відкриті заняття, у ході яких демонструють впровадження 

різноманітних інноваційних технологій навчання, готують студентів до участі 

в конференціях, круглих столах, заходах коледжу. Викладачі циклу виховують 

у студентів почуття власної гідності, активну громадянську позицію, чесність, 

порядність і наполегливість у досягненні мети. 

Викладачі циклової комісії спецекономічних дисциплін вивчають і 

впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні 

технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою 

комісією проводяться відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі 

столи», конкурси, зустрічі з фахівцями - практиками. Активними учасниками 

цих заходів є студенти.  Студенти також залучаються до участі в навчально-

дослідній роботі. Все це сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, 

підвищенню якості знань. 

Викладачі циклової комісії спеціальних економічних дисциплін провели 

он лайн-конференцію зі студентами груп ЕП-11, ЕП-21 та БС-31 в рамках 

Всеукраїнського тижня фінансової грамотності та Всесвітнього дня 

заощаджень.   

Головне завдання проведеного заходу – виховання звички до заощаджень 

та економії, стимулювання фінансового обліку та планування на всіх етапах 

життя, опанування простих правил захисту від кіберзлочинців та основ 

співпраці з фінансовими установами/банками. 

 

 
  

Учасники заходу підготували доповіді і презентації:  

1. Про історію виникнення та розвитку Всесвітнього дня заощаджень та 
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Всеукраїнського тижня фінансової грамотності розповіла студентка гр. ЕП-11 

Андрейчук Надія. 

2. Бюджет сімї  (Прокопів Ангеліна, Олексюк Наталя гр. ЕП-21).  

3. Гроші та цінності на вулиці та в магазині: правила безпечної поведінки 

(Гакман Катерина гр. БС-31). 

4. Секрети фінансової грамотності (Малько Анастасія гр. ЕП-21). 

 

 
Учасниками було переглянуто навчальні відео для формування культури 

грамотного та безпечного користування сучасними банківськими послугами, 

спецпроєкт Національного банку України протидії картковому шахрайству 

«ШахрайГудбай». 
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20 квітня 2021 року викладачі циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін провели зі студентами відділення “Інформаційних технологій, 

фінансів, маркетингу, туризму“ (ЕП-11, ЕП-21, БС-31) інтернет-конференцію,  

присвячену актуальним питанням економіки. 

Основна мета – залучення студентів до науково-пізнавальної діяльності, 

обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив 

розвитку економіки в умовах пандемії коронавірусу.  

Студентами розглянуті актуальні та цікаві питання економічного 

розвитку в умовах глобальних викликів сучасності, перспектив розвитку 

світової економіки та міжнародного бізнесу, фінансової системи, розвитку та 

адаптації інформаційних систем в економіці. 

Захід проходив в режимі он лайн на платформі Google Meet, де зі своїми 

доповідями, презентаціями виступили студенти спеціальностей «Маркетинг» 

та «Фінанси, банківська справа та страхування».   

Учасники заходу підготували доповіді і презентації:  

1. «Економічний вплив COVID-19 на Світ», доповідь підготувала 

студентка групи  ЕП-21 Олексюк Наталя  (керівник Смірнова Лариса).  

2. «Екологічний податок», доповідь підготувала студентка групи БС-31 

Гакман Катерина (керівник Медведєва Олеся). 

3. «Банківський сектор у новій реальності», доповідь підготувала 

студентка групи ЕП-21Малько Анастасія, (керівник Козуб Ярослава).  

4. «Проблеми безпеки інтернет-банкінгу в Україні», доповідь підготувала 

студентка групи ЕП-21Богуцька Ангеліна, (керівник Козуб Ярослава).  

Доповіді підготовлені на високому науково-теоретичному рівні.  
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Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» взяли участь у ІІІ 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 передбачав вивчення на 

практиці тем курсу: «Вступ до Інтернету речей» Мережевої академії CISCO, 

грифованого МОНУ, на реальному обладнанні (інструктор Баляснікова 

Оксана). 

За призові місця у I та ІІ етапах ініціативи «IoT Step by Step» отримані 

набори на базі пристроїв Arduino Uno та Raspberry Pi , які дають можливість 

освоїти програмування і розробку електронних пристроїв для різних областей 

життєдіяльності. 
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З 12.11 по 20.11 2021 року відбувся захист науково-дослідних робіт 

студентів групи ПЗ-31.  

Свої дослідження провели 12 студентів групи. 

 

 
 

20 листопада 2021 року в групі КІ-41 було проведено захист наукових 

робіт на теми: «Що таке нейронні мережі, і що вони можуть?», «Вплив 

комп’ютера на організм людини, аналіз та гігієнічна оцінка впливу 

комп’ютерної техніки на здоров’я», «Кібербезпека, її структура та розвиток в 

Україні та світі», «Дослідження 5G та його впливу на людину» 

(викладачі  Антонюк Тетяна, Баляснікова Оксана). 

 
 

 



 

  

53 

Баляснікова Оксана, викладач спецкомп’ютерних дисциплін є 

інструктором мережевої академії Cisco та організовує участь студентів і 

викладачів у заходах академії. 

Має сертифікат активного інструктора академії та цифровий бейдж. 

 

 
Стала тренером команди студентів коледжу у фінальному етапі 

навчального всеукраїнського онлайн-хакатону з Інтернету речей. 

 

 
 

Команда студентів коледжу взяла участь у фінальному етапі навчального 

всеукраїнського онлайн-хакатону з Інтернету речей. 

Склад команди: Антропов Сергій (КІ-41), Рябой Богдан (КТ-21), 

Стоколос Володимир (КІ-41), Ярошовець Денис (КІ-41). 

Студенти працювали над розробкою та реалізацією прототипу пристрою, 

який міг би допомогти у вирішенні проблеми: «Інфекційні хвороби: ІоТ для 

запобігання та профілактики». 

Подія стала новим цінним досвідом для учасників, які показали уміння 

генерувати та втілювати цікаві ідеї, продемонстрували  хороші знання, уміння 

та навички з проектування та програмування електронних пристроїв. 

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у коледжі 

проведено круглий стіл «Права дитини в цифровому середовищі». За основу 

взято інформацію буклету «Дізнайся про свої права в цифровому середовищі» з 

рекомендаціями Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини 

в цифровому середовищі .  
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Організувала участь студентів та викладачів у заходах з нагоди Дня 

безпечного інтернету, за що відзначена сертифікатами Центра кращого 

інтернету та академії Cisco та отримала цифровий бейдж. 

Під керівництвом викладача студенти та викладачі коледжу взяли участь 

в онлайн-марафоні Girls Power Tech 2021, проведеному в межах 

Всеукраїнського фестивалю STEM-весна 2021. 

Вивчення методів тренування нейронних мереж в даний час є дійсно 

актуальною темою, тому Поповецька Людмила зі студентами працює над 

вивченням штучних нейронних мереж, як моделі природної нервової системи 

та вивчення поведінки природних явищ. 

28.12.2020 р. проведено онлайн захист виробничої практики у групі КІ– 

41 (Керівники практики: Гандабура Марія, Поповецька Людмила). Студенти 

продемонстрували відео та презентації про виконану роботу за час 

проходження практики. 

Основною метою виробничої практики є поєднання теоретичної 

підготовки студентів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для 

полегшення виходу студентів на ринок праці. 

Основні завдання виробничої практики: узагальнення, закріплення і 

поглиблення знань,  отриманих  під час навчання в коледжі для використання 

їх у подальшій роботі та обґрунтованого прийняття рішень; отримання 

інформації про ринок затребуваних професій; знайомство з порядком роботи та 
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умовами праці на підприємстві; отримання досвіду входження в трудовий 

колектив; отримання інформації про те, які знання, отримані, і в якому напрямі 

необхідно поглиблювати і розвивати; знайомство з новими технологіями в ІТ- 

індустрії. 

 
У групі КІ-31 з 1.02.2021 по 12.02.2021 спеціальність 123 «Комп’ютерна 

інженерія» проходила навчальна практика «Робота з мікропроцесорними 

системами та комплектами» під керівництвом Поповецької Людмили. 

Студенти групи виконували практичні роботи в онлайн-ресурсі Tinkercad 

– веб-інструменті, який дозволяє моделювати об’єкти будь-якої складності, дає 

можливість створення електронних схем і підключення їх до симулятора 

віртуальної плати мікроконтролера Ардуіно. Ці вкрай важливі і потужні 

інструменти дають змогу істотно полегшити процеси практичного навчання, 

проектування та програмування нових схем Arduino.  

 

 



 

  

56 

 

20.04.21р.  було проведено онлайн захід присвячений Міжнародному дню 

книги та авторського права.  

 
Викладачі коледжу брали участь в онлайн-марафоні GIRLS POWER 

TECH 2021. Марафон проходив з 14 квітня по 14 травня 2021 року в межах 

Всеукраїнського фестивалю STEM-весна з нагоди Міжнародного дня кар’єри 

жінок у ІТ Програма академій Cisco та провідних університетів України. 

 
      

ІІ. ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ 

 

Протягом звітного періоду директор сприяв підвищенню науково– 

теоретичного та методичного рівнів педагогічних працівників коледжу. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», 

«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), Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 р., наказу 

Міністерства освіти і науки України «Деякі питання професійного розвитку 
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науково-педагогічних працівників» від 04.12.2020 р. № 1504, згідно 

Перспективного плану-графіка атестації педагогічних працівників коледжу на 

2021-2025 роки, Загального перспективного плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2021 рік, у 2021 році пройшли підвищення 

кваліфікації: 

– у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в термін з 

12.04.2021 до 01.10.2021 року (без відриву від виробництва) за категоріями: 

директори закладів фахової передвищої освіти – Василь Чернівчан, заступники 

директорів коледжів з навчальної роботи – Анастасія Васкан, заступники 

директорів коледжів виховної роботи – Жанна Константинова; 

– в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

десять педагогічних працівників (у термін з 28.01.2021 до 31.12.2021 р.); 

– у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича  

вісімнадцять педагогічних працівників (у термін з 28.01.2021 до 31.12.2021 р.); 

–  Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» четверо педагогічних працівників (у термін з 28.01.2021 

до 31.12.2021 р.); 

– Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти двоє 

педагогічних працівників (у термін з 28.01.2021 до 31.12.2021 р.); 

– На освітніх платформах «На урок», «Дія. Цифрова освіта», 

«Прометеус», «Всеосвіта» двадцять два педагогічних працівники (у термін з 

28.01.2021 до 31.12.2021 р.); 

– на підприємствах міста та області п'ятнадцять педагогічних 

працівників (у термін з 28.01.2021 до 31.12.2021 р.). 

 
Підвищення кваліфікації у 2021 році 
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Адміністрацією коледжу проводиться робота з удосконалення системи 

добору кадрів. На зборах трудового колективу обговорені та щорічно 

затверджені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади 

директора, його заступників та завідувачів відділень. 

У 2021 році в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі 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 р. 

№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 (6 педагогічних працівників – чергова 

атестація та 3 педагогічних працівники - позачергова), з них: атестовано і 

присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» – 1 особі; 

«Спеціаліст першої категорії» - 2 особам, «Спеціаліст вищої категорії» - 3 

особам. Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» - 3 особи.  

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КОЛЕДЖУ 

 

Коледж здійснює освітню діяльність згідно з ліцензією Міністерства 

освіти і науки України, сертифікатами про акредитацію спеціальностей 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 075 «Маркетинг»; 186 

«Видавництво та поліграфія», 242 «Туризм», 121 «Інженерія програмного 

забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології.  Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 

01.10.2021 р. становить 751 студент, з них навчаються за денною формою 

навчання 709 осіб, за заочною – 42 особи. 

Для збереження контингенту студентів значна увага педагогічного 

колективу приділялася організаційно-методичним заходам: забезпеченню 
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методичними матеріалами, лекціями, екзаменаційними тестами, опорними 

конспектами на електронних носіях; здійсненню індивідуального та 

диференційованого підходів; забезпеченню бібліотеки достатньою кількістю 

підручників. 

В умовах дистанційного та змішаного навчання, освітній процес 

відбувався із дотриманням визначеного розкладу занять та змісту навчальних 

програм. Сучасні технології дистанційного навчання, впроваджені 

педагогічним колективом коледжу, сприяли якісному навчанню студентів, 

розширенню їх кругозору та активному пізнанню нового. Використовуючи 

різноманітні засоби комунікації та інструментарії, викладачі презентують 

власні навчальні відео, аудіо матеріали, електронні книги та посібники, тестові 

завдання для контролю знань, проводять інтерактивні лекції, онлайн-трансляції 

на платформах дистанційного навчання Moodle, SMLS, Microsoft Teams, у 

створених групах навчання в освітніх соцмережах ClassDojo, Google Classroom, 

Facebook. Кожен педагог самостійно визначив найоптимальніший варіант 

спілкування зі студентами. Учасники освітнього процесу (викладачі та 

студенти) в умовах карантину навчились ефективно працювати на відстані, 

активно розвивати навички дистанційного навчання і самоосвіти, опановувати 

нові інформаційно - комунікаційні технології. 

З метою своєчасного і якісного формування контингенту студентів та 

розширення рівного доступу випускників шкіл, ПТУ до навчання, щорічно 

створюється Приймальна комісія – робочий орган коледжу, який працює на 

засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до 

законодавства України.   

Приймальна комісія Чернівецького індустріального фахового коледжу в 

2021р. працювала згідно з документацією, що  регламентує умови прийому, 

зокрема, основними законами, прийнятими Верховною Радою України, 

Постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про приймальну 

комісію закладу освіти України, Правилами прийому закладу освіти, наказами 

та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, 

розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Комісія була створена наказом директора коледжу від 31 грудня 2020р. 

№115. 

Розроблені приймальною комісією і затверджені Педагогічною радою 

коледжу (Протокол №9 від 23 грудня 2020 року) Правила прийому. 

Підготовлено приміщення для роботи технічного персоналу приймальної 

комісії, оформлено інформаційний куток приймальної комісії; підготовлено 

зразки оформлення заяв вступників; складено розклад вступних випробувань; 

поновлено та виготовлено всі бланки необхідної документації. 

 Засідання приймальної комісії оформлені відповідними протоколами. 

У 2021 році прийом вступників проводився за  8 спеціальностями денної 
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та 4 спеціальностей заочної форми навчання. 

План регіонального замовлення на основі базової загальної середньої 

освіти на денну форму навчання становив 140 осіб  і виконаний в повному 

обсязі. 

Всього було подано 614 заяв на вступ до коледжу станом на 01.09.2021.  

На денну форму навчання подано 595 заяви.  

Зараховано на перший курс на основі БЗСО - 170 осіб: 

- за регіональним замовленням - 140 вступників. 

- за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 вступників.   

Зараховано на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб (з 

урахуванням поповнення): 

- на основі ПЗСО - 24 особи. 

- ОКР «Кваліфікований робітник» 2 особи. 

 На заочну форму навчання було зараховано 11 вступників, з яких: 

- 075 „Маркетинг”  - 2 особи. 

- 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 7 осіб. 

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 2 особи. 

Всього до коледжу в поточному році зараховано 207 вступників, з них 20 

вступників із свідоцтвом з відзнакою. 

Зараховано пільговиків: 

- 2 вступники, які залишився без піклування батьків. 

- 7 вступників (дітей з інвалідністю віком до 18 років).  

- 3 вступники (діти  учасників АТО). 

- 6 вступників з багатодітних сімей. 

- 1 особа, яка є внутрішньо переміщеною особою. 

- 2 напівсироти. 

Таблиця 3.1. 

Конкурс за спеціальностями становив: 

Спеціальність 
Кількість 

заяв 

Загальний 

конкурс 

Конкурс 

бюджет 

242 «Туризм» 33 1,32 2,8 

075 «Маркетинг» 51 2,04 7,3 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

41 1,37 5,13 

121  «Інженерія програмного  

забезпечення» 

99 3,3 4,1 

123  «Комп’ютерна інженерія» 105 3,5 4,2 

186  «Видавництво та поліграфія» 64 2,56 3,37 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на основі БЗСО 

51 1,7 2,04 
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151 «Автоматизація та компютерно-

інтегровані технології» 

66 2,64 3,3 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на основі ПЗСО 

23 1,28 - 
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Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний 

рік. Комісія працювала відповідно до «Плану роботи приймальної комісії на 

2021 рік», з урахуванням особливостей демографічної ситуації.  

Протягом звітного року здійснювався контроль виконання регіонального 

замовлення на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, чому сприяла профорієнтаційна робота. Питання 

ефективності та якості профорієнтаційної роботи обговорювалися на засіданні 

Педагогічної ради коледжу. 

Організацію та проведення профорієнтаційної роботи в коледжі здійснює 

відділ професійної орієнтації молоді із залученням педагогічного та 

студентського колективів. 

Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами охоплено 

загальноосвітні заклади міста Чернівці, 9 районів Чернівецької області та 

окремі школи Івано-Франківської і Тернопільської областей.  

Профорієнтаційна робота ведеться у тісній співпраці з міським та 

районними управліннями освіти, центрами зайнятості та загальноосвітніми 

закладами міста та області. 

З метою ознайомлення майбутніх вступників з коледжем, його 

спеціальностями, матеріально-технічною базою та проведення роз’яснювальної 

роботи щодо особливостей вступу, у січні та лютому проводилися дні 

відкритих дверей. 

Важливу роль у профорієнтаційній роботі відігравали органи 

студентського самоврядування. У складі студентської ради коледжу діє 

профорієнтаційний сектор, який організовує профорієнтаційну роботу 

студентів, бере участь у виїзних агітаційно-розважальних програмах, 

систематично поповнює інформацію про коледж у соціальних мережах, 
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популяризує його діяльність у засобах масової інформації.  

Така різнопланова профорієнтаційна робота забезпечила достатні 

кількісні та якісні показники формування контингенту студентів та виконання 

регіонального замовлення. 

Відкритість вступної кампанії, інформованість абітурієнтів про Правила 

прийому, про пільги при участі в конкурсному відборі, про програми вступних 

випробувань, надання номерів консультаційних телефонів Міністерства освіти 

і науки України щодо вступної кампанії, дозволили повністю виключити 

скарги і апеляції вступників, зробити зарахування на конкурсній основі 

максимально об’єктивним та прозорим. 

 

IV. ДОТРИМАННЯ КОЛЕДЖЕМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Директор коледжу здійснював постійний контроль за дотриманням 

Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року      

№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 

№ 365. 

4.1. Кадрове забезпечення 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг 

у сфері фахової передвищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення 

освітнього процесу. 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 45 педагогічних працівників. У 

коледжі створені проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей. 

Якісний склад проєктних груп та груп забезпечення спеціальностей 

складається з 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. При цьому 

склад групи забезпечення відповідає таким вимогам: частка осіб, що мають 

вищу категорію складає 75 %. 
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Таблиця 4.1. 

Характеристика педагогічних кадрів 

Кількість педагогічних працівників 45 

Кількість професорів 1 

Кількість кандидатів наук 2 

Кількість доцентів 1 

Кількість викладачів вищої категорії 33 

Кількість працівників, викладачів-методистів 8 

 

 
Характеристика педагогічних кадрів 

 

Серед штатних педагогічних працівників коледжу є Заслужені 

працівники освіти України, лауреати премії імені Омеляна Поповича, 

нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти» та інші. 

Аналізуючи якісний склад штатних педагогічних працівників коледжу, 

необхідно визначити його позитивну динаміку, що підтверджується такими 

статистичними даними: всі циклові комісії очолюють викладачі вищої 

категорії. За звітний період проведені заходи, які дозволили протидіяти 

тенденції старіння педагогічних кадрів, зараз в педагогічному колективі 11 

викладачів пенсійного віку. Пріоритетними завданнями кадрової політики 

директора є сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка 

талановитої молоді, забезпечення оптимальних вікових пропорцій між 

досвідченими і молодими викладачами. 
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4.2. Матеріально–технічне забезпечення 

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної 

організації освітнього процесу, забезпечення виконання в повному обсязі 

навчальних планів і програм зі всіх спеціальностей. 

Навчально – матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси. 

Загальна власна площа будівель – 5391,01м
2
. Загальна навчальна площа – 4910 

м
2
. Корпус І (вул. Садова, 8 – 1966,5 м

2
), корпус ІІ (вул. Суворова, 17 - 2123 м

2
), 

корпус ІІІ (вул. О.Гузар, 8 – 283,19 м
2
), спортивний зал (вул. М.Ткача, 24а – 

537,31 м
2
). 

Таблиця 4.2. 

Характеристика навчально-матеріальної бази коледжу 

Найменування 

приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 

оренду 

1. Навчальні 

приміщення, усього: 

у тому числі: 

4910 4910 - - 

1.1. Комп’ютерні 

лабораторії 

1024 1024 - - 

1.2. Спортивні зали 537,31 537,31 - - 

2. Бібліотека, у т.ч. 

читальні зали 

311 

205 

311 

205 

- - 

3. Гуртожитки 3001 3001 - - 

4. Їдальні, буфети 104,1 104,1 - - 

5. Медичні пункти 16 16 - - 

 

Коледж має: один чотирьохповерховий гуртожиток загальною площею 

3001м
2
 і житловою площею 1367м

2
, де проживають 151 студент; дві навчальні 

майстерні площею 377м
2
, медичний пункт, бібліотеку площею 106 м

2
 з 

загальним фондом 41740 томів та 3 читальних зали площею 205м
2
 на 120 

посадкових місць (корпус ІІІ, вул. О.Гузар,8).  

Для організації освітнього процесу, проведення практичних занять та 

виробничого навчання створено 31 навчальну аудиторію та 16 лабораторій, 2 

навчальні майстерні, які передбачені навчальними планами. Коледж має 10 

комп’ютерних класів на 250 робочих місць, виробництва менше 8 років є 250 

комп’ютерів.  

Корпус І (вул. Садова, 8) - 11 навчальних аудиторій, 8 навчальних 

лабораторій, з них 5 комп’ютерних класів. Корпус ІІ (вул. Суворова, 17) - 11 



 

  

66 

навчальних аудиторій, 12 навчальних лабораторій, з них:  5 комп’ютерних 

навчальних  класів. Корпус ІІІ (вул. О. Гузар, 8) – 5 навчальних аудиторій. 

Загалом всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 

інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт. 

Приміщення мають відповідають санітарним нормам та вимогам правил 

пожежної безпеки. 

На підставі Звіту про результати технічного обстеження будівель з 

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

інвалідністю та інших мало мобільних 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 у 

коледжі розроблений План заходів щодо забезпечення доступності навчальних 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, 

зокрема безперешкодний доступ до будівель та іншої інфраструктури 

відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів на 2018 -    

2021 рр., який виконано на 95 %. 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення започаткування 

та провадження освітньої діяльності у сфері освіти. згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності «Площа приміщень для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів повинна становити не менше:        

2,4 кв.м. на одного здобувача освіти з урахуванням не більше двох змін 

навчання, але не менше 2000 кв. м..» 

Враховуючи сумарний ліцензований обсяг (проектну потужність 885 

осіб) та наявний контингент станом на 11.10.2021 року (контингент коледжу 

складає 751 студент) навчальна площа на одного студента складає 6,53 м
2
. Це 

дає можливість забезпечити безперервний освітній процес в одну зміну.  
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Таблиця 4.3 

Право власності на володіння земельною ділянкою 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого речового 

права 

Загальна 

площа, га 
Кадастровий номер Цільове призначення 

серія № 

ЯЯ 350255 0,2161 7310136300:02:003:0031 

Землі громадської 

забудови (для 

обслуговування 

будівель  освіти) 

ЯЯ 350256 0,2488 7310136300:03:003:0035 

Землі громадської 

забудови (для 

обслуговування 

будівель  освіти) 

ЯЯ 350257 0,0550 7310136300:03:003:0036 

Землі громадської 

забудови, (для 

обслуговування 

будівель освіти) 

ЯЯ 350258 0,2945 7310136300:03:003:0037 

Землі громадської 

забудови (для 

обслуговування 

будівель освіти) 

 

За звітний період проводилась цілеспрямована робота зі зміцнення 

матеріально–технічної бази, покращення умов для проведення освітнього 

процесу. За рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету і 

благодійних внесків виконано поточні ремонти навчальних приміщень 

коледжу та студентського гуртожитку, мереж енергозабезпечення.  
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Стан покращення матеріально-технічної бази (за 2021 рік) 

 

Види робіт, які  виконано для покращення матеріально-технічної бази 

навчальних корпусів, студентських гуртожитків 

Придбання навчальної та періодичної літератури. 

Оновлено фасади та здійснено благоустрій території навчальних корпусів 

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

О.Гузар, 8, гуртожиток вул. М.Ткача, 24а). 

Обслуговування димоходів та підготовка їх до опалювального сезону. 

Замінені фасадні вивіски навчальних корпусів (корпус №1 вул. Садова, 8, 

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

вул. М.Ткача, 24а). 

Встановлено пожежну сигналізацію ІІ навчального корпусу вул. Суворова, 

17. 

Закуплено насос для котельні ІІ навчального корпусу вул. Суворова, 17. 

Придбано: 

Комп’ютерна станція – 4 шт. для кабінетів «Математики», «Української 

мови», «Географії», «Фізики та астрономії»; 

Комп’ютерні монітори в кабінет «Інформатика» - 13 шт.; 

Електроплитка в гуртожиток; 

Автомобільні шини. 

Придбання витратних матеріалів для друкарні. 

Придбання миючих засобів та канцтоварів. 

Придбання медикаментів. 

 

4.3. Навчально–методичне та інформаційне забезпечення 

Навчально–методичне забезпечення освітнього процесу відповідає 

нормативним вимогам. Структура навчально–методичного забезпечення 

підготовки фахівців всіх напрямів та спеціальностей відповідає Ліцензійним 

умовам надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти. Розробка 

навчально–методичного забезпечення регламентується Положенням про 

організацію освітнього процесу в Чернівецькому індустріальному фаховому 

коледжі. Питання навчально–методичного забезпечення освітнього процесу 

постійно обговорюються на засіданнях Педагогічної ради, Методичної ради 

коледжу та на засіданнях циклових комісій. 

Завданням педагогічного колективу коледжу на 2021 рік була розробка 

нових освітніх програм у межах ліцензованих напрямів підготовки та 

спеціальностей, нових навчальних планів підготовки фахівців та відповідне 

оновлення навчально–методичного забезпечення підготовки фахівців. 

Впродовж 2021 року викладачі активно оновлювали та створювали авторські 



 

  

69 

курси з більшості навчальних дисциплін, де враховані освітньо-кваліфікаційні 

вимоги до підготовки молодших спеціалістів і фахових молодших бакалаврів, а 

також власний досвід, що реалізується в навчальних практикумах із 

використанням основ комп’ютерного програмування та сучасних 

комп’ютерних програмних продуктів. 

Ситуація, яка пов’язана зі зміною статусу коледжу та  освітніх стандартів 

впливає на всі сфери діяльності, звичайно не може не стосуватися 

бібліотечного обслуговування, оскільки бібліотеку сьогодні розглядають як 

підсистему, суб’єкт освіти, рівноцінний іншим освітнім структурам. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ВИКОНАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ 

 

Оскільки основними складовими забезпечення якості послуг є система 

навчання персоналу та система взаємовідносин із споживачами освітніх 

послуг, то були зроблені наступні кроки на шляху реалізації поставлених 

завдань. 

У зв’язку з тим, що згідно Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 18 грудня 

2019 року №392-IX, від 16 січня 2020 року №463-IX, від 4 березня 2020 року 

№524-IX) рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню 

Національної рамки кваліфікацій, а фаховий молодший бакалавр – це освітньо-

професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і 

присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем 

фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми, в Чернівецькому 

індустріальному фаховому коледжі було розроблено і затверджено освітньо-

професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра за 

спеціальностями «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Видавництво та поліграфія», «Туризм», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія 

програмного забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – для 

вступників 2020 та 2021 року. Зазначені освітньо-професійні програми у сфері 

фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів 

тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання.       

Виконання освітніх планів і програм постійно перебуває на контролі директора 

коледжу. Освітній процес та підсумковий семестровий контроль для здобувачів 

освіти, які навчаються за освітніми програмами підготовки молодших 

спеціалістів та фахових молодших бакалаврів (студенти першого року 

навчання у 2020/2021 н.р.) здійснювався згідно Графіків освітнього процесу на 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t190392?ed=2019_12_18&an=366
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16&an=1221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190392?ed=2019_12_18&an=366
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190392?ed=2019_12_18&an=366
https://ips.ligazakon.net/document/view/t190392?ed=2019_12_18&an=366
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16&an=1221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16&an=1221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200524?ed=2020_03_04&an=362
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200524?ed=2020_03_04&an=362
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2020/2021 та 2021/2022 навчальний рік, а також згідно затверджених розкладів 

сесії для студентів денної та заочної форм навчання. 

Щороку у закладі освіти проводиться моніторинг діяльності структурних 

підрозділів коледжу, самооцінювання освітнього та виховного  процесу 

підготовки студентів. За підсумками цих досліджень та виявлених недоліків 

проведено педагогічні ради. На підставі організаційно-управлінських рішень, 

визначено алгоритми контролю, зазначено пріоритетні напрямки розвитку 

освітньої діяльності коледжу. 

У поточному навчальному році педагогічний колектив спрямовував 

роботу на зміни акцентів у освітньому процесі, не відмовляючись від 

традиційних форм, впроваджував інноваційні технології навчання, 

інтерактивні форми співпраці зі студентами, перетворюючи їх на активних 

суб’єктів навчання. 

Особливої уваги надано особистісно-орієнтованому навчанню, 

впровадженню та використанню інформаційних технологій та використанню 

можливостей локальної мережі коледжу та Internet. 

Здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності 

педагогічних працівників, стану викладання дисциплін. 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. 

 

VI. ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Упродовж звітного періоду особлива увага приділялася дотриманню прав 

і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами. У 2021 році до 

складу студентів коледжу денної форми навчання зараховано всього:    9 дітей–

інвалідів до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю, 3 особи з числа дітей учасників бойових дій (АТО/ООС),           

1 особа з числа взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, 2 особи з 

малозабезпечених сімей, 2 особи напівсироти та 2 особи, які залишилися без 

піклування батьків. 

Стипендіальне забезпечення студентів:  осіб з числа пільгових категорій 

у коледжі здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, 
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постанови Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 р. «Деякі питання 

стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями), постановою 

Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам навчальних закладів» та Правилами 

призначення і виплати стипендій студентам Чернівецького  індустріального 

фахового коледжу. 

У 2021 році соціальні стипендії отримали: студенти із числа дітей– 

інвалідів, в кількості 18 осіб, на суму 176220,00 грн.; студенти з числа дітей–

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в кількості 14 осіб, на 

суму 524370,00 грн. (за 11 місяців); студенти з числа внутрішньо переміщених 

осіб на суму 2670,00 грн.; студенти з числа осіб з малозабезпечених сімей, які 

отримують державну допомогу, на суму 587400,00 грн.; студенти з числа дітей 

учасників бойових дій (АТО/ООС), в кількості 17 осіб, на суму 166430,00 грн. 

Здійснено виплати: на харчування студентів з числа дітей–сиріт, що 

перебувають на повному державному утриманні, на суму 296843,00 грн.; 

матеріальні допомоги в розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян на суму 1904,00 грн. отримали 14 студентів. Крім того, коледж 

здійснив фінансові витрати на поповнення предметів гардероба та текстильної 

білизни для дітей–сиріт, які закінчили навчання на суму 2975,00 грн. 

Серед випускників коледжу 2021 року було 5 осіб пільгових категорій, 

серед них: 1 особа з числа сиріт, яка перебуває під опікою, 2 особи з числа 

дітей учасників бойових дій (АТО/ОСС).  

На сьогодні в коледжі навчається 14 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 18 осіб з числа дітей-інвалідів; 17 осіб з 

числа дітей учасників бойових дій (АТО/ОСС); 1 особа  з числа внутрішньо 

переміщених осіб; 24 особи із багатодітних сімей; 6 осіб – з малозабезпечених 

сімей, які отримують державну допомогу. 

 

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 

7.1. Штатний розпис та соціальні стандарти 

Для дотримання кадрової дисципліни бухгалтерською службою і 

підрозділом по роботі з кадрами постійно проводиться перегляд штатного 

розпису коледжу, що дозволяє досягти більшого упорядкування структури 

коледжу у відповідно до діючих вимог законодавства. 

Штатний розпис станом на 01.01.2021 року затверджено в розрізі 

структурних підрозділів та найменування посад загальною кількістю 119,34 

штатних одиниць, у тому числі за загальним фондом – 96,6 одиниці, що 

становить 80,95 % від загальної  кількості, за спеціальним фондом – 22,74 

одиниці  або 19,05%. 
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Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2021 рік приведена в 

таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1  

Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2021 рік 

 

Категорія персоналу 

 

Усього 

В тому числі 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Посад % Посад % Посад % 

1 2 3 4 5 6 7 

Адміністративний персонал, за 

умовами оплати праці 

віднесений до педагогічного 

персоналу 

11 9,2 9 81,8 2 8,2 

Фахівці 25 21 18 72 7 28 

Робітники 32,5 27,2 29 89,3 3,5 10,7 

Педагогічний персонал 50,84 42,6 40,6 79,9 10,24 20,1 

Разом: 119,34 100 96,6 80,9 22,74 19,1 

 

Упродовж  звітного періоду здійснювалося підвищення посадових 

окладів працівників коледжу (з 1 січня та 1 грудня звітного року). Зростала 

середньомісячна  заробітна плата в цілому по коледжу, в тому числі заробітна 

плата педагогічних працівників. Зростання заробітної плати обумовлено 

підвищенням мінімальної заробітної плати відповідно до постанов Уряду. У 

2021 році середньомісячна заробітна плата по коледжу склала 10191 грн. 

Педагогічним та іншим працівникам коледжу виплачувалися доплати та 

надбавки до посадових окладів (тарифних ставок), передбачені чинним 

законодавством, у межах фінансових ресурсів фонду оплати праці, 

затверджених у відповідних кошторисах. 

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 

«Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково–педагогічних 

працівників», від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати 

доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек» 

зазначеним категоріям персоналу виплачувались надбавки за стаж роботи. 

 

7.2. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів 

і видатків, а також своєчасне подання фінансової та статистичної 

звітності, необхідної інформації про майновий стан 

Бухгалтерська служба коледжу відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», наказів Державного казначейства України дотримувалася єдиних 
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вимог до складання фінансової та бюджетної звітності, кошторису доходів і 

видатків на 2021 рік та змін до нього. 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевого 

бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, 

помісячних планів використання бюджетних коштів здійснювалося 

наростаючим підсумком з початку року. Коледж розпоряджався коштами 

відповідно до кошторису та змін до нього, які затверджені Департаментом 

освіти і науки Чернівецької ОДА. 

В управління Державної казначейської служби України в місті Чернівцях 

Чернівецької області надавалися щомісячні звіти щодо дебіторської та 

кредиторської заборгованості та квартальні звіти про надходження та цільове 

використання коштів загального фонду місцевого бюджету, спецфонду, 

спонсорської допомоги. 

Протягом звітного періоду відбувалося своєчасне подання до 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької 

ОДА, органів державного казначейства, державної фіскальної служби, 

статистики та інших державних органів, яким законодавством України надане 

право контролю за відповідними напрямами діяльності коледжу, необхідної 

фінансової та статистичної звітності. 

Подання статистичної та податкової звітності проводилося згідно з 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

та інших законодавчих і нормативних актів у встановлені терміни. 

Звітність коледжу є достовірною, дає чітке і повне уявлення про його 

майновий стан та результати діяльності. 

 

7.3. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фонду місцевого бюджету 

Порядок використання бюджетних коштів містить цілі та напрямки їх 

використання. Бухгалтерська служба коледжу проводила видатки в розрізі 

кодів економічної класифікації з дотриманням вимог нормативних документів 

Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби. 

Фінансування коледжу здійснювалося за бюджетними програмами: по 

ТПКВКМБ 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» 

за загальним фондом місцевого бюджету та спеціальним фондом коледжу, 

ТПКВКМБ 0611102 «Освітня субвенція», ТПКВКМБ 0611104 «Залишок 

освітньої субвенції» та ТПКВКМБ 0611142 «Інші кошти». 

Фінансові ресурси коледжу у 2021 році становили 15757,8 тис. грн. У 

тому числі: по загальному фонду місцевого бюджету – 12956,1 тис. грн., по 

освітній субвенції – 2801,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 3387,8 тис. грн. 

Структура надходжень за джерелами фінансування коштів за спеціальним 

фондом коледжу у 2021 році приведена в таблиці 7.2.                       
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 Таблиця 7.2.  

 Структура надходжень за джерелами фінансування спеціального 

фонду  коледжу у 2021 році 

Показники Сума,  

тис.грн. 

Залишок коштів на початок року 753,6 

Надходження коштів, усього 2963,6 

В тому числі:  

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

функціональними повноваженнями 

2559,0 

Від додаткової (господарської) діяльності 401,7 

Від оренди майна бюджетних установ 0,001 

Від реалізації у встановленому порядку майна (крім нерухомого) 2,8 

Благодійні внески, гранти та дарунки 337,8 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження 

для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них 

інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній 

власності фізичних або юридичних осіб 

 

 

86,4 

 

Інші джерела власних надходжень становлять 424,2 тис. грн. В тому 

числі: благодійні внески, гранти та дарунки – 337,8 тис. грн.; кошти, що 

отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 86,4 тис. грн. 

Отримане фінансування за загальним фондом місцевого бюджету 

використано в повному обсязі згідно із затвердженими кошторисними 

призначеннями. Розподіл касових видатків загального фонду у 2021 році 

приведено в таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3  

Розподіл касових видатків загального фонду місцевого бюджету у 

2021 році 

Статті видатків Сума, 

тис.грн. 

Видатки утримання, разом 15757,8 

В тому числі:  

Оплата праці 9771,4 

Нарахування на оплату праці 2121,2 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 161,6 
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Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0 

Харчування дітей–сиріт 327,1 

Державне утримання дітей–сиріт 4,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 187,0 

Оплата водопостачання та водовідведення 10,1 

Оплата електроенергії 104,0 

Оплата газопостачання 221,9 

Стипендії 2849,4 

 

Отримані протягом звітного року доходи, отримані як плата за послуги та 

кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень спрямовані на 

забезпечення видатків, які проведені згідно із затвердженими кошторисними 

призначеннями в сумі 3576,3 тис. грн. Їх структура приведена в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Касові видатки спеціального фонду коледжу у 2021 році 

Статті видатків Сума, 

тис.грн. 

1 2 

Видатки утримання, разом 3576,3 

В тому числі:  

Оплата праці 2109,4 

Нарахування на оплату праці 474,8 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 198,7 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 250,7 

Видатки на відрядження 1,0 

Оплата водопостачання та водовідведення 16,5 

Оплата електроенергії 198,3 

Оплата природного газу 259,7 

Оплата інших енергоносіїв 12,6 

Інші виплати населенню 86,4 

Інші поточні видатки 5,9 

Капітальні видатки 30,0 

 

7.4. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 

фізичними особами 

Розрахунки з організаціями, підприємствами, банківськими установами 

здійснювались на підставі укладених договорів, що реєструвалися в Управлінні 

Державної казначейської служби України в місті Чернівцях Чернівецької 

області протягом року. 
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Оплата за отриманий товар, надані послуги, виконані роботи 

здійснювалась коледжем своєчасно за фактом поставки на склад (або 

безпосередньо в підрозділи) товарно–матеріальних цінностей, виконання (за 

наперед погодженими, затвердженими кошторисами) заактованих робіт та 

послуг. Станом на 01.01.2022 року в коледжі буде відсутня заборгованість за 

надані послуги, виконані ремонтно–будівельні роботи, отримані товарно–

матеріальні цінності за всіма програмами. 

7.5. Своєчасне та у повному обсязі виконання коледжем зобов’язань 

перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, 

державними соціальними фондами 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевого 

бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, 

помісячних планів використання бюджетних коштів здійснювалося 

наростаючим підсумком з початку року. Фактів заборгованості за бюджетними 

зобов’язаннями, взятих коледжем протягом року, не було. 

У процесі фінансово–господарської діяльності за звітний період, 

коледжем своєчасно та в повному обсязі нараховано та виплачено заробітну 

плату, стипендії студентам, сплачено за спожиті енергоносії та інші комунальні 

послуги, перераховано платежі за податками і зборами згідно з чинним 

законодавством України. 

Протягом 2021 року до територіальних органів Міністерства доходів і 

зборів України перераховано: податок на доходи фізичних осіб – 2152,4 тис. 

грн., військовий збір – 179,9 тис. грн., утриманих із заробітної плати та 

стипендії, єдиний соціальний внесок – 2591,9 тис. грн. нараховано на заробітну 

плату та сплачено роботодавцем. 

З метою зміцнення фінансово–економічного стану директор коледжу 

забезпечував якісне та ефективне виконання кошторису доходів та витрат за 

спеціальним фондом, дотримувався виконання запровадженого в коледжі 

Плану заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в частині 

економного споживання енергоносіїв згідно встановлених лімітів з 

впровадженням сучасних та новітніх технологій. 

7.6. Дотримання встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладення 

договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за коледжем на 

праві оперативного управління, та своєчасність розрахунку за ними 

На кінець звітного періоду фактів недостач грошових та товарно– 

матеріальних цінностей не встановлено. 

Відчуження майна та землі не відбувалось. Все майно, що закріплене за 

коледжем на праві оперативного управління, знаходяться на балансі коледжу. 

Коледж протягом 2021 року у повному обсязі згідно укладених договорів та 

затвердженого кошторису розрахувався за спожиті комунальні послуги та 
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енергоносії. Станом на 20 грудня 2021 року заборгованість з їх оплати 

відсутня. 

 

VIII. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 

СТАТУТУ КОЛЕДЖУ 

Здійснення політики соціального партнерства і діалогу суб’єктів 

освітньої діяльності є одним із стратегічних напрямків розвитку коледжу у 

відповідності до його Статуту. Виходячи з цього, колективні домовленості 

ґрунтуються на забезпеченні балансу інтересів трудового колективу і 

адміністрації. 

За період дії Колективного договору на 2018–2021 рр. (із змінами і 

доповненнями) адміністрація коледжу дотримувалася положень щодо освітньої 

діяльності; організації праці та трудових відносин; оплати та стимулювання 

праці; умов та охорони праці; соціального та побутового забезпечення; 

забезпечення діяльності профспілки тощо. 

На виконання зобов’язань адміністрації щодо впровадження системи 

інформування трудового колективу про результати економічної діяльності та 

фінансовий стан закладу, виконання соціальних програм та перспективи його 

розвитку на сайті коледжу оприлюднено звіт директора за 2020 рік щодо 

виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України; річний звіт 

про результати фінансової діяльності; звіти про використання коштів в розрізі 

бюджетних програм; кошторис на 2021 рік; штатний розпис на 2021 рік. 

Публічний доступ до такої інформації дозволяє здійснювати контроль за 

видатками на матеріальне стимулювання персоналу, передбаченими загальним 

і спеціальним фондами кошторису, за реалізацією управлінських рішень. 

Разом із цим, необхідно зазначити, що в умовах складної пандемії covid-

19, обмеження фінансового забезпечення освіти, а також застосування заходів, 

спрямованих на забезпечення фінансово–економічної стабілізації та економію 

енергоресурсів, адміністрація коледжу вимушена була докладати чимало 

зусиль для виконання визначених у діючому Колективному договорі умов. 

У коледжі використовуються загальноприйняті та власні форми 

морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу у 

відповідності з умовами Колективного договору. Оплата та стимулювання 

праці здійснювалася відповідно до умов, визначених Положенням «Про 

заохочення та надання матеріальної допомоги працівникам», яке увійшло 

невід’ємним додатком до діючого Договору, що дозволило унормувати та 

забезпечити системну організацію матеріального та морального заохочення 

всіх категорій персоналу. 

Відповідно до Договору  система заохочення персоналу включала 

посадові оклади, тарифні ставки, визначені на основі ЄТС розрядів і 

коефіцієнтів, ставки погодинної оплати праці, надбавки, доплати, премії й інші 
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заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Відповідно до порядку, умов та розмірів, визначених Положенням, 

працівникам коледжу надавалася матеріальна допомога. Так, на виконання 

абзацу 11 частини першої статті 57 Закону Украіни «Про освіту» у 2020 році 

надавалась допомога на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки 

педагогічним та іншим працівникам на суму 161 тис. грн. 

На підставі абзацу дев’ятого частини першої статті 57 Закону України 

«Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України  № 898 від 05.06.2000, № 

78 від 31.01.2001, № 1222 від 19.08.2002, № 1062 від 30.09.2009 з метою 

стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства 

педагогічним працівникам у 2021 році виплачена грошова винагорода за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Загальна сума 

виплаченої грошової винагороди становить 263,2 тис. грн. 

Виплати стимулюючого характеру застосовувалися до всіх категорій 

працівників коледжу. Для цього у 2021 році було витрачено коштів на суму 

445,7 тис. грн. 

За умовами Колективного договору систематично виділялися кошти 

працівникам коледжу у зв’язку із святкуванням особистих та сімейних, 

видатних дат або інших визначних подій, на матеріальне заохочення ювілярів, 

надаються відпустки у випадках особистого шлюбу або шлюбу дітей, 

народження дитини та деяких інших випадках. 

Таким чином, прийняті в Колективному договорі зобов’язання 

адміністрації в основному виконуються, але очікувані надходження за надання 

освітніх послуг не є достатніми для розширення програм соціальної підтримки 

працівників коледжу. 

Перевірка ходу виконання Колективного договору та своєчасності 

виконання його умов періодично здійснюється профкомом та адміністрацією 

коледжу. Результати аналізу виконання умов Колективного договору протягом 

звітного періоду обговорювалися на засіданнях адміністративної ради, 

профкому, на загальних зборах трудового колективу коледжу. 

Аналіз виконання Колективного договору між адміністрацією і трудовим 

колективом свідчить про повне дотримання адміністрацією принципів 

соціального партнерства, взаємної відповідальності у соціально – економічних 

і трудових відносинах. 

Усі умови Колективного договору вирішуються з дотриманням діючого 

законодавства та інтересів працівників. 

У зв’язку з перейменування коледжу, робочою групою був розроблений 

Статут у новій редакції, який був схвалений Загальними зборами трудового 

колективу і надісланий до Міністерства освіти і науки України. Наказом 

Міністерства освіти і науки України №567 від 25.05.2021 року був 

затверджений Статут Чернівецького індустріального фахового коледжу.         
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16 червня 2021 року заклад  остаточно завершив юридичну реєстрацію закладу 

освіти, як заклад фахової передвищої освіти – ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ. Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 22.06.2021 № 77-л коледжу надано право щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Наказом Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації №352 від 05 

листопада 2021 року у закладі освіти утворено та затверджено склад наглядової 

ради Чернівецького індустріального фахового коледжу. 

 

IX. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

Протягом звітного періоду адміністрація коледжу вживала заходів щодо 

забезпечення захисту персональних даних працівників та студентів коледжу на 

всіх етапах їх обробки, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту 

персональних даних, інформаційної безпеки. 

З метою забезпечення безпеки обробки персональних даних вживалися 

заходи захисту, у тому числі щодо виключення несанкціонованого доступу до 

персональних даних, модифікації, знищення, копіювання, поширення 

інформації. У зв’язку із цим обробка персональних даних здійснюється 

виключно співробітниками, які підписали зобов’язання про нерозголошення 

персональних даних, що стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових 

обов’язків. 

Також коледжем виконувалися вимоги щодо розміщення інформаційних 

систем, спеціального обладнання та охорони приміщень, в яких ведеться 

робота з персональними даними, організації режиму забезпечення безпеки в 

цих приміщеннях у частині забезпечення збереження носіїв персональних 

даних і засобів захисту інформації. 

 

X. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОЛЕДЖЕМ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЇ, 

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

У 2021 році діяльність директора коледжу була спрямована на неухильне 

дотримання норм законодавства України. Зокрема, в коледжі дотримуються 

вимоги законодавства щодо провадження освітньої діяльності, оформлення 

трудових відносин, використання бюджетних коштів, охорони праці, 

укладення договорів тощо. 

У звітному періоді директор коледжу у межах наданих йому 

повноважень: 

– координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців; 

– контролював дотримання коледжем Ліцензійних умов надання освітніх  

послуг; 
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– оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно–

правові та розпорядчі документи в галузі освіти; 

– дотримувався при прийнятті на роботу педагогічних працівників 

чинного законодавства; 

– спільно з профспілковим комітетом вирішував питання забезпечення 

зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 

– контролював дотримання вимог законодавства з формування, 

надходження та використання бюджетних коштів, зокрема придбання товарів, 

робіт та послуг коледж здійснював відповідно до вимог Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» тощо. 

Упродовж звітного періоду директор коледжу сприяв розширенню 

демократичних засад та оптимізації управління коледжем, використанню та 

розвитку можливостей автономії та самоврядування, залученню максимально 

широкого кола членів трудового колективу до обговорення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 

Важливу роль в управлінні коледжем відігравали робочі та дорадчі 

органи (Адміністративна і Педагогічна рада), в полі уваги яких постійно 

перебували питання розвитку коледжу, провадження освітньої, фінансово–

господарської діяльності, кадрові та інші питання, які обговорювалися 

колегіально. 

У звітному періоді активну роль в управлінні коледжем здійснювали й 

органи студентського самоврядування. Представники Студентської ради 

постійно брали участь у засіданнях Педагогічної ради, Загальних зборах 

трудового колективу, Приймальної комісії коледжу тощо. 

Усі накази і розпорядження директора в обов’язковому порядку 

візувалися посадовими особами на предмет відповідності чинному 

законодавству. За погодженням з органами студентського самоврядування 

приймалися рішення щодо призначення стипендій студентам; відрахування 

осіб, які навчаються у коледжі, їх поновлення на навчання; переведення осіб, 

які навчаються за контрактом, на навчання за державним замовленням, 

поселення в гуртожиток та виселення з нього та інші. 

Трудові та соціально–економічні відносини між адміністрацією і 

працівниками регулювалися Колективним договором на 2017–2021 роки (із 

змінами та доповненнями). Трудова та навчальна дисципліна забезпечувалася 

створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

ефективної роботи в умовах поширення коронавірусної хвороби. 

У 2021 році фактів поновлень на роботі працівників за рішенням суду, 

звільнених з ініціативи коледжу, не було. Звільнення, які мали місце, 

проводились у відповідності з вимогами чинного трудового законодавства. 
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XI. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ  

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Наказами по коледжу у 2021 році були визначені відповідальні за 

охорону праці, за пожежну безпеку, електробезпеку, газове господарство, 

створена постійно діюча комісія з питань охорони праці. В кожному кабінеті, 

майстерні, лабораторії, визначені особи, відповідальні за дотримання правил 

безпеки, профілактики травматизму учасників освітнього процесу, створення 

безпечних умов праці і навчання. 

Відповідно до вимог нормативних документів, в коледжі розроблена 

відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та 

охорони праці, створено службу охорони праці, затверджене положення про 

службу з охорони праці, про адміністративно-громадянський контроль. 

Створені й діють комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці. 

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, переглянуто 

затверджено посадові інструкції для всіх працівників коледжу. Для окремих 

категорій працівників розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та 

інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт. 

Як з працівниками, так і з студентами проводилися всі види інструктажів, 

а також їх облік за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми 

вступних інструктажів для працівників і студентів. 

Навчальні кабінети, майстерні, спортивна зала, котельня забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені плани 

евакуації на випадок пожежі, призначені відповідальні за пожежну безпеку в 

кабінетах та аудиторіях. 

У 2021 році розроблено та виконано заходи по підготовці до осінньо- 

зимового періоду. Відповідальними особами за пожежну безпеку пройдено 

навчання з питань пожежної безпеки.  

Організація цивільного захисту у коледжі в 2021 році здійснювалася у 

відповідності до Кодексу цивільного захисту, Положення про функціональну 

підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи цивільного 

захисту України і була спрямована на забезпечення готовності до дій при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого 

переведення системи цивільного захисту з мирного на воєнний стан і стійкого 

управління закладом освіти під час виконання ними завдань цивільного 

захисту. 
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Заходи цивільного захисту, передбачені наказом керівника цивільного 

захисту, директора коледжу і Планом основних заходів з підготовки системи 

цивільного захисту на 2021 рік виконані в цілому. Завдяки проведеній роботі в 

коледжі створений робочий морально–психологічний клімат серед працівників 

та студентів, що дало змогу якісно проводити освітній процес та своєчасно 

виконувати статутні зобов’язання. 

У системі управління охороною праці коледжу у 2021 році поряд з 

традиційними з’явився новий напрям роботи: вжиття заходів щодо запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Багато зусиль покладено на організацію 

протиепідемічних заходів і створення безпечних умов для учасників освітнього 

процесу, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2. Так, у коледжі 

та студентському гуртожитку згідно з вимогами, встановленими постановами 

головного державного санітарного лікаря України розроблені заходи, 

спрямовані на недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Зокрема, було закуплено: 

– засоби індивідуального захисту (захисні маски, захисні одноразові 

рукавички, захисні: окуляри, костюми, щитки); 

– паперові рушники, рідке мило; 

– безконтактні інфрачервоні термометри/JRT400 (для закладу освіти і 

для студентського гуртожитку); 

– дезінфікуючі засоби для обробки рук АХД 2000 експрес; засоби для 

обробки поверхонь «Госпісепт» та «Бланідас 300»; 

– зроблено розмітку для дотримання дистанції; 

– розроблено графіки прибирання та провітрювання кабінетів та кімнат 

у студентському гуртожитку; 

– проведено інструктажі для всіх учасників освітнього процесу щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19); 

– розміщено інформаційні плакати про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю; 

– розроблено алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого 

респіраторного захворювання. 

Особливу увагу приділено забезпеченню медичного пункту необхідними 

засобами та обладнанням. Медичною сестрою організовано проведення 

щотижневого моніторингу стану здоров’я осіб, які навчаються та працюють у 

коледжі. 
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XII. ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ДО 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

КОЛЕДЖІ 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 р. № 146 «Про проведення 

оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України» та від 

15.02.2017 р. № 230 «Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства 

освіти і науки України» оцінка корупційних ризиків у діяльності Коледжу 

здійснюється Уповноваженою особою з питань запобігання корупції. 

У коледжі діє Антикорупційна програма, заходи якої спрямовані на: 

запобігання корупції; виявлення корупційних правопорушень, їх розкриття та 

розслідування, притягнення винних до відповідальності; мінімізацію та 

усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Антикорупційна програма поширює свою дію на працівників коледжу, 

які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 

виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями, а також інші 

особи, які не є посадовими особами та перебувають з коледжем у трудових 

відносинах, у тому числі й викладачі. 

Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції у Чернівецькому 

індустріальному фаховому коледжі здійснюється на основі чинного 

законодавства України, що регулює правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в 

Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі забезпечує розробку та 

вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і 

протидії корупції у своїй діяльності.  

Антикорупційні заходи включають:   

- контроль за дотриманням антикорупційного законодавства; 

- контроль за дотримання законодавства в частині попередження 

конфлікту інтересів та їх урегулювання у випадках їх виникнення; 

- проведення службових перевірок по фактах, що мають ознаки 

корупційних правопорушень; 

- контроль за декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань 

фінансового характеру; 
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- взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 

корупції; 

- інформаційно-аналітична та роз’яснювальна робота з питань 

запобігання та протидії корупції в коледжі; 

- перевірка звернень працівників, студентів коледжу, інших фізичних та 

юридичних осіб з питань, пов’язаних з можливим порушенням 

антикорупційного законодавства. 

- ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, 

проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; 

- антикорупційна перевірка ділових партнерів коледжу; 

- механізм повідомлення про виявлення ознак порушення 

Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та 

захист викривачів; 

- встановлення норм професійної етики та обов’язків і заборон для 

працівників; 

- обмеження щодо подарунків; 

- нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. 

До повноважень Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 

корупції в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі належать 

отримання та розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», здійснення співпраці з викривачами. У зв’язку з цим 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було 

проведено ряд інформаційних кампаній в межах яких поширено матеріали про 

викривачів корупції та цікаві факти про корупцію. 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

проведено роз’яснення серед посадових осіб та працівників коледжу стосовно 

заходів, які слід вживати у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди або одержання подарунка. Так, було роз’яснено, що працівники 

коледжу у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або 

подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити 

таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати 

особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, також і з 

числа співробітників; 4) письмово повідомити про пропозицію директора 

коледжу, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Було проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо 

заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в 

майновому стані, повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або 
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членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента; проведено 

інформування для навчання працівників коледжу з метою роз’яснення 

законодавства про конфлікт інтересів, його врегулювання, а також 

популяризації стандартів доброчесності. 

Упроваджено аудит господарчої діяльності коледжу для виявлення 

корупційних ризиків (оцінка діяльності коледжу з погляду настання 

несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства). Для 

ідентифікації ризиків, які можуть постати перед коледжем унаслідок 

порушення антикорупційного законодавства, директор періодично ініціює 

проведення аудиту його господарчої діяльності. Результати аудиту дозволяють 

виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, 

спрямований на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків коледжу. 

Оцінка ризику – це безперервний процес з постійним зв’язком між директором, 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та 

працівниками коледжу. 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

проводиться моніторинг ділових партнерів (аудит нових бізнес-партнерів і 

постачальників, регулярні перевірки контрагентів тощо), вибір контрагентів 

для надання коледжу робіт і послуг на підставі конкурсу (аукціону, торгів, 

інших способів закупівель), основними принципами проведення якого є відбір 

контрагента за найкращими конкурентними цінами, який встановлює: аналіз 

ринку пропонованих послуг; рівноправність, справедливість, відсутність 

дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до 

контрагентів; чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при 

комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції); 

цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання 

товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого 

циклу закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на 

скорочення витрат підприємства; відсутність обмеження допуску до участі у 

закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента; запобігання 

корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань 

повноваженнями. Встановлюються ділові відносини між коледжем та 

контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства 

та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції. 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

забезпечується перевірка фактів своєчасності подання посадовими особами 

коледжу декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік та наявність конфлікту інтересів у суб’єкта 

декларування.  
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Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції слідкує 

за тим, щоб посадові особи та працівники коледжу не використовували свої 

службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, також і 

використовували будь-яке державне чи комунальне майно або кошти у 

приватних інтересах (ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції); 

безпосередньо або через інших осіб вимагали, просили, одержували подарунки 

для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі 

здійсненням такими особами своїх службових повноважень або якщо особа, 

яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи, крім випадків 

передбачених законом; прямо чи опосередковано, особисто або через 

посередництво третіх осіб здійснювали платежі для спрощення 

адміністративних, бюрократичних та інших формальностей у будь-якій формі, 

зокрема й у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-

яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні 

організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, 

приватних компаній та їх представників; здійснювали подарунки від імені 

коледжу, його працівників та представників третім особам у вигляді грошових 

коштів, як готівки, так і безготівкових, незалежно від валюти. 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

проводяться індивідуальні консультації з питання антикорупційних стандартів 

та процедур, проведення підвищення кваліфікації працівників у сфері 

запобігання і протидії корупції: працівники коледжу можуть звернутися у 

робочий час до Уповноваженої особи або надіслати на адресу Уповноваженої 

особи письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги 

з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та 

виявлення корупції у коледжі. Для формування належного рівня 

антикорупційної культури з новими працівниками проводиться вступний 

інструктаж, а для діючих працівників коледжу проводяться періодичні 

інформаційні заходи.  

Підвищення кваліфікації працівників коледжу здійснюються з метою 

формування у працівників базових знань з питань антикорупційного 

законодавства, подолання правового нігілізму і підвищення правової культури 

працівників коледжу. 
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XIII. РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ФІЗИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА  

ВІДПОВІДНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

Фізичне виховання студентів забезпечено необхідним обладнанням та 

інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчально – 

тренувального процесу.  

З 8 червня по 9 червня 2021 року на майданчику ФОК Буковина           

м. Чернівці відбувся чемпіонат області серед коледжів з пляжного волейболу. 

Впевнену перемогу здобули студентки Чернівецького індустріального 

фахового коледжу Тарнавська-Лис Діана та Білик Віолета. 

 
24 червня  2021 року відбулися змагання обласних спортивних ігор з 

настільного тенісу серед студентської молоді ЗФПО. Команда коледжу в складі 

Павел Девід (група ЕТ-41) та Васкан Євген (група КІ-11) в загальному заліку 

зайняла 3 місце. В особистому заліку студент групи КІ-11 Васкан Євген посів 3 

місце.  

 
30 вересня  2021 року у парку Шиллера відбувся чемпіонат Чернівецької 

області зі спортивного орієнтування серед студентів вищої та фахової 
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передвищої освіти. В даних змаганнях взяли участь 12 представників 

Чернівецького індустріального фахового коледжу. Застосувавши свої найкращі 

фізичні якості та вміння орієнтуватися на місцевості, студенти коледжу 

Максимчук Микита (група ПЗ-41), Крохмаль Денис (група БС-11) та Крамарюк 

Андрій   (група КІ-11) показали високі результати в особистому заліку, 

посівши 4, 8 та 14 місця серед 48 учасників. 

У загальнокомандному заліку наші студенти посіли 4 місце серед 8 

команд. 

 
30 вересня 2021 року студент першого курсу групи  КТ-МД-11 

Григірчик Іван став Чемпіоном України з фукросу у віковій групі 2005-2006 

р.н.  

23 жовтня 2021 року студент першого курсу групи КТ-МД -11 Ілько 

Артем посів перше місце на чемпіонаті України серед кадетів, юніорів, молоді 

та дорослих з карате.  

 

 

 

Директор коледжу Василь ЧЕРНІВЧАН 

 

 

 

  

 

 



 

  

89 

 

 
 

 



 

  

90 

 

 

 

 

 



 

  

91 

 



 

  

92 

 

 

 

 

 
 



 

  

93 

 

 
 



 

  

94 

 

 

 

 

 



 

  

95 

 

 



 

  

96 

 



 

  

97 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

98 

  

Перейменування закладу освіти 
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Нічні тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної 

пожежі 
6 грудня рятувальники І державної пожежно-рятувальної частини        

м.Чернівці провели нічні тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі 

в гуртожитку Чернівецького індустріального фахового коледжу, який 

розташований по вулиці М. Ткача в місті Чернівці. Метою практичного 

навчання було вдосконалення практичних навичок пожежних підрозділів з 

персоналом гуртожитку при гасінні умовної пожежі на об’єкті з нічним 

перебуванням людей.  
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Меморандум про співпрацю та партнерство 

Департамент кіберполіції НПУ підписав з Чернівецьким індустріальним 

фаховим коледжем Меморандум про співпрацю та партнерство, який  

передбачає взаємодію науковців та студентів факультету комп’ютерних наук з 

кіберполіцією Буковини.  

 
 

 


