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

представляю звіт про результати роботи у 2022 році. 

У роботі директор керувався законодавством України про освіту, 

нормативно–правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

розпорядженнями керівництва Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної (військової) адміністрації, Статутом коледжу та його 

нормативними документами, Колективним договором між адміністрацією та 

трудовим колективом коледжу, рішеннями Загальних Зборів трудового 

колективу, Педагогічної ради, положеннями контракту з Департаментом освіти 

і науки Чернівецької обласної військової адміністрації від 03.06.2022 року. 

Протягом 2022 року виконувалися заходи по імплементації Законів 

України «Про фахову передвищу освіту», розробці нормативних документів 

відповідно до вимог законодавства; продовжувалась діяльність щодо реалізації 

завдань, викладених у Стратегічній програмі розвитку коледжу на                      

2022-2027 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 та воєнного стану 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 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, 

патріотичних почуттів, високоморальної і громадської позиції та національної 

свідомості молодого покоління; 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 
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акредитацію освітньо-професійних програм: 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 01.10.2022 р. 

становить 753 студента. Коледж щорічно виконує регіональне замовлення на 

підготовку фахівців.  

Загальна чисельність працівників коледжу складає 94 осіб, з них 44 

штатних педагогічних працівника. Заклад освіти проводить підготовку 

молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів на денній та заочній 

формах навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

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

фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких становить 69,5 % за 

регіональним замовленням та 30,5 % за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Освітній процес в коледжі забезпечують 2 відділення: Автоматизації, 

видавництва та поліграфії, електричної інженерії та Інформаційних технологій, 

фінансів, маркетингу, туризму, 6 циклових комісій: туризму, іноземних мов; 

спеціальних економічних дисциплін, програмування, видавничої поліграфії та 

комп’ютерної інженерії, загальноосвітніх дисциплін, 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 звітного періоду директор приділяв значну увагу підготовці 

нормативних документів, що визначають організацію освітнього процесу. У 

2022 році розроблено та введено в дію стандарти освіти – Освітньо-професійні 

програми підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр відповідно до стандартів МОНУ. Упродовж звітного 

періоду, як і в попередні роки, в коледжі впроваджено комплекс заходів, 

спрямований на підвищення рівня знання іноземних мов студентами.  

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. 
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Для якісної організації навчального процесу у коледжі діє онлайн 

платформа «Дистанційне навчання» (використовуємо майданчик Moodle); 

викладачі, використовуючи онлайн 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. 

З 01 вересня 2021 року, для забезпечення якісного освітнього процесу в 

умовах адаптивного карантину, рішенням Педагогічної ради колежу була 

прийнята змішана форма навчання у 2021/2022 н.р. Навчальний рік розпочався 

в очному режимі. До запровадження воєнного стану навчання у коледжі 

відбувалося в очному форматі. З березня по червень 2022 року навчання 

студентів за всіма формами відбувалося в онлайн режимі. Складання 

підсумкових екзаменів та захистів дипломних проєктів відбувалися в очному 

форматі. Організація онлайн навчання у 2021/2022 н.р. (ІІ семестр), проведення 

заходів поточного і проміжного контролю та семестрових екзаменів у тестовій 

та у будь-якій іншій формі визначалися цикловою комісією для здобувачів 

освіти та здійснювалися за допомогою автоматизованих систем управління 

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

dn.chic.cv.ua), Google Meet, Google Forms. Проведення семестрових екзаменів в 

усній формі, захисту курсових робіт (проєктів), захисту практики, атестаційних 

екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт здійснювалося через сервіс 

відеоконференцій Google Meet та в автоматизованих системах управління 

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

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

Рішенням Педагогічної ради навчання у коледжі 2022/2023 н.р. 

розпочали з 15 серпня 2022 року за традиційною (очною) формою навчання.  

Серед пріоритетних завдань коледжу у 2022 році було забезпечення 

психологічного супроводу та психосоціальної підтримки здобувачів фахової 

передвищої освіти в умовах воєнного стану та збереженні контингенту 

студентів в цілому. У звітному періоді директор акцентував увагу 

волонтерській діяльності колективу, патріотичному вихованні молодого 

покоління та психологічній підтримці усіх учасників освітнього процесу. 

У 2022 році в повному обсязі забезпечено виконання навчальних планів і 

програм. Це питання знаходиться на постійному контролі директора коледжу. 

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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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 2022 році склала 98%, якісна – 64,2%. 

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. Так, освітня політика коледжу щодо індивідуалізації освітнього 

процесу знову 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. 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за допомогою 

дистанційних технологій здійснювався під час проведення дистанційних 

занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що 

виконуються здобувачами освіти в електронній формі.  

Колектив викладачів удосконалював методику застосування технічних 

засобів. Протягом року було організовано відвідування занять, перевірено, як 

реалізовувалась мета кожного заняття, якість засвоєння матеріалу студентами 

на різних етапах його вивчення. Цей контроль здійснювали заступник 

директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових 

комісій, завідувач навчально-методичного кабінету. 

Навчально-методична робота була спрямована на забезпечення 

підготовки молодших спеціалістів та першого випуску фахового молодшого 

бакалавра відповідно до рівня та ступеня освіти, 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 
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шести педагогічних і чотирьох 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. 

В червні 2022 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 і своє бачення з метою обміну досвідом. 

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 проєкті, 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. 

В рамках імплементації основних засад Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» у коледжі в 2022 році запроваджено механізм перевірки 

робіт на плагіат. Активно велась роз’яснювальна та популяристична робота 
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стосовно дотримання норм академічної доброчесності серед студентів та 

педагогічних працівників коледжу. 

Всі курсові та дипломні роботи (проєкти) перевіряються на 

відповідність вимогам Чернівецького індустріального фахового коледжу, ДСТУ 

і нормам Антиплагіату. Керівнику наукової роботи за два тижні до захисту 

студентом надається електронний варіант курсової, дипломної роботи 

(проєкту), для внесення роботи до загальноколеджівського репозитарію та 

перевірки на плагіат. 

З метою розробки заходів по підвищенню якості підготовки спеціалістів 

результати проектування та висновки голів Екзаменаційних комісій про якість 

комплексних екзаменів зі спеціальностей та дипломних проєктів 

обговорювались на засіданнях циклових випускаючих комісій, методичній та 

педагогічній радах.  

Освітній процес проводиться на персональних комп’ютерах під 

керуванням операційних систем Windows з використанням сучасних засобів 

проектування САПР Компас, САПР AutoCad, САПР P-CAD, програмних 

пікетів для побудови електронних та електричних схем, систем керування 

базами даних, прикладних графічних пакетів AdobePhotoshop, CorelDraw, 

процесорів підготовки та оформлення документів, візуальних середовищ 

програмування VisualStudio, RADStudio, Eclipse, PascalABC.net та інших, 

інформаційної технології Інтернет та багатьох інших. 

Освітній процес забезпечено навчальною та довідковою літературою, яка 

є у бібліотеці, фаховими періодичними виданнями з усіх спеціальностей 

відповідно до критеріїв і вимог до акредитації підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр. 

Таблиця 1.1. 

Аналіз підготовки молодших спеціалістів 

№ 

з/п 

Показник Роки 

2021 2022 

1. Кількість випускників (всього) 207 183 

2. Кількість випускників, що отримали диплом з 

відзнакою (всього) 

25 17 

3. Частка випускників, які склали державний іспит чи 

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

71,4 77,1 
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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 

освітнього 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. 

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 

адміністрації та премій Чернівецької міської ради. 

Основні зусилля у 2022 році були спрямовані на виконання місії коледжу 

по забезпеченню якісної підготовки фахівців. В умовах пандемії  та воєнного 

стану виконано великий обсяг роботи із переформатування освітнього процесу, 

прискореного переходу на технології дистанційного та змішаного навчання. 

Необхідно відзначити діяльність педагогічного колективу у 2022 році. 

З метою ознайомлення студентської молоді з біографіями сотні видатних 

українців доби Української революції – політиків державників, військових 

діячів, освітян, науковців, митців, меценатів проведено карткову гру «100 облич 

Української революції».  

За для виховання патріотизму та підвищення інтересу до історії України, 

виховання національної свідомості студентів, формування рис громадянина 

України, поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, 

пробудження iнтересу до вивчення історії та культурних надбань українського 

народу, виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини до Дня 

207

25

71,4

183

17

77,1

0

50

100

150

200

250

Кількість випускників (всього) Кількість випускників, що 
отримали диплом з відзнакою 

(всього)

Частка випускників, які склали 
державний іспит чи захистили 

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

Роки 2021 Роки 2022



  

 

8 

Соборності України у коледжі проведено тематичні інформаційні, виховні 

години, тематичні виставки фотоматеріалів, спрямованих на донесення 

інформації про події Української революції 1917 – 1921 років. 

  

Бій під Крутами відбувся 29, 30 січня 1918 року біля залізничної станції 

Крути, що за 130 кілометрів від 

Києва. Цей бій тривав 5 годин 

між 4-тисячним підрозділом 

російської Червоної гвардії та 

загоном із київських курсантів і 

козаків “Вільного козацтва”, що 

загалом нараховувало близько 

чотирьох сотень. 

В бою під Крутами українські 

оборонці отримали переконливу 

воєнну перемогу. Наступ ворога 

було зупинено на чотири дні, що 

дозволило українській делегації 

укласти Берестейський мирний 

договір, який врятував молоду 

українську державність. 

З метою ознайомлення з 

причиною трагедії під Крутами, її 

значення, виховання у студентів 

інтересу і поваги до історичного 

минулого своєї країни, до 

тривожного сьогодення, вчити 

шанувати борців за волю і 

незалежність України у коледжі 
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проведено виховні та тематичні бесіди, організовано перегляд фільму «Крути», 

тематичну бесіду «Міфи про Крути». 

16 лютого о 10:00 студенти та колектив коледжу брали участь у 

загальнонаціональному виконанні Державного Гімну України: 

• проведено години єднання присвячені консолідації навколо 

територіальної цілісності, соборності та захисту незалежності України; 

• відбулася зустріч студентів та викладачів із захисниками України 

начальником прес-служби Чернівецького ОТУК старшим лейтенантом Тетяною 

Попович, старшим стрільцем ЗБТГР 80ДШ бригади старшим солдатом 

Артуром Кедись та старшим інструктором з рекрутингу Чернівецького 

обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

старшим мастер сержантом Олександром Андріященко; 

• студрадою коледжу проведено флешмоб: «В єдності наша сила». 

 

21 червня у групі КІ-11 була проведена виховна година на тему: 

“Культурна спадщина України”, керівник групи  Оксана Баляснікова. 

Під час виховного заходу 

обґрунтовано важливість 

повноцінного та всебічного 

вивчення культурної 

спадщини України як 

пріоритетного завдання 

державної ваги; розглянуто 

складові та класифікацію 

культурної спадщини; визначено чинники, що впливали на формування 

культурної спадщини.  

Захист вітчизняної культурної і духовної спадщини визнано одним з 

пріоритетів Стратегії національної безпеки України.  
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Сьогодні, як ніколи зростає співпраця закладів фахової передвищої 

освіти  з працівниками правоохоронних органів. Адже профілактична робота 

дає можливість сформувати у студентів життєво необхідні знання, уміння і 

навички щодо дій під час воєнного стану. 

Саме тому для студентів першого курсу ПЗ-11, КІ-11,ТД-11, ВП-11 

організовано зустрічі із інспекторами відділу зв’язків з громадськістю УПП в 

Чернівецькій області щодо безпечної поведінки в умовах воєнного стану. 

Студенти дізналися основні правила поведінки та дій під час повітряної 

тривоги, обстрілів, комендантської години. Проведено бесіди щодо ризиків, 

пов’язаних з вибухонебезпечними та підозрілими предметами. 

 

Волонтерська діяльність втілює в себе найшляхетніші прагнення людства 

– прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. Тому 

важливим завданням є поширення волонтерського руху серед студентства. 

Студенти Чернівецького індустріального фахового коледжу активно беруть 

участь у волонтерській діяльності. 
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Керівник групи КТ-11, БС-11 Ганна Кієвець  групи разом із студентами 

на одній із локацій у Чернівцях організували систематичну допомогу 

волонтерам – плести маскувальні сітки для наших військових. Кожна сітка – це 

не лише тактичний захист та плетіння тканини, це сотні побажань повернутися 

живим, мільйони молитов про захист наших Захисників. 

 

Студентською радою коледжу організовано збір алюмінієвих банок для 

виготовлення окопних свічок за співпраці із волонтером Фортуною Діною  та 

активну участь у благодійній акції “Смілива гривня”, щоб зібрати кошти на 

допомогу ЗСУ. 
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Колектив Чернівецького індустріального фахового коледжу переконаний, 

що саме такі студенти є прикладом справжніх патріотів, які завжди слухають 

своє українське серце, допомагають усім, хто цього потребує і щоденно роблять 

усе можливе для якнайшвидшої перемоги України. 

25 жовтня 2022 року  відбувся виховний захід на тему: «Невмируща слава 

– слава героям-воїнам УПА», присвячений 80 річчю створення УПА. 

Підготували захід студенти групи ЕТ-31 під керівництвом керівника групи 

Марією Кузик та викладача історії Сергія Човіка. Метою проведення заходу 

було інформування студентів про створення і діяльність УПА, формувати в 

студентів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю. 

 
Ведучі Танасюк Юля і Порайко Максим та викладач історії Сергій Човік 

розповідали про створення і діяльність ОУН і УПА. Студенти групи 

декламували патріотичні вірші, а також разом з керівником групи заспівали 

пісню: «Ой у лісі на полянці стояли повстанці». Вшанували хвилиною 

мовчання світлу пам’ять членів УПА-ОУН, воїнів ЗСУ полеглих за волю і 

незалежність України. 
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25 жовтня 2022 року відбулася зустріч студентів з представниками 

Головного управління ДСНС у Чернівецькій області. 

 

Фахівці Головного управління ДСНС навчили присутніх правил 

поведінки при виявленні підозрілих і вибухонебезпечних предметів. 

Рятувальники продемонстрували студентам макети вибухонебезпечних 

предметів, пояснили, що робити, коли помітив таку знахідку, нагадали про те, 

що в такому разі необхідно не чіпати її та негайно повідомити про 

вибухонебезпечний предмет Службу порятунку чи поліцію. Також наводили 

багато життєвих прикладів, наголошували на особливій пильності студентів в 

умовах воєнного стану. Щоб присутні краще засвоїли правила безпеки, 

рятувальники вручили студентам тематичні плакати з важливою інформацією 

про вибухонебезпечні знахідки. 
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Коледж разом зі всією країною брав участь у написанні Всеукраїнського 

диктанту Національної єдності. Авторка цьогорічного тексту – українська 

письменниця та режисер, член українського ПЕН Ірина Цілик, а читала його 

народна артистка, Герой України Ада Роговцева. 
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Зокрема, студенти І курсів взяли участь у створенні відеоролика до Дня 

української писемності та мови, в мовознавчому квесті: «Споконвіку було 

слово», в інтерактивній грі «Мовні жарти», переглянули документальний фільм 

«Що таке українська мова?». 

Метою заходів було донести до студентів коледжу красу і багатство 

української мови, формувати відчуття рідної мови, збагачувати словниковий 

запас, виховувати любов до рідної мови та розуміння її необхідності для 

нашого життя. 

2022 рік – рік відзначення 300-річного ювілею великого українського 

мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, 

культурно-освітнього подвижника – Григорія Савича Сковороди. 

 
З нагоди відзначення 300-річного ювілею Григорія Савича Сковороди в 

Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі попередньо проводилися 

тематичні заходи: лекторії «Григорій Сковорода – духовні орієнтири для 

сучасності», «Григорій Сковорода – український філософ-мандрівник», диспути 

«Що таке щастя за Г.Сковородою? Що мені потрібно для щастя?». 

Олена Посполітак  провела виховну годину на тему: «Світ ловив мене, та 

не піймав». Студенти глибоко переконалися, що велич Григорія Сковороди 

полягає в тому, що такі як він допомагали народу в боротьбі за себе лишатися 

нацією з великою культурою та історією. Він дав нам урок рідкісного, 

незвичайного життя. Урок того, як можна бути вільним серед неволі і святим 

серед пекла. 

На занятті з української літератури студенти групи КІ-11 з викладачем 

Надією Фалат провели просвітницьку бесіду, присвячену 300-річчю від дня 

народження Григорія Савича Сковороди на тему: “Суспільно-культурний 

контекст філософії Григорія Сковороди”. Студенти групи підготували цікаве 

дослідження “Григорій Сковорода у діалозі із сучасністю”, де намагалися 

осягнути всю багатогранність постаті українського філософа, богослова, поета, 

педагога і композитора літургійної музики, якого називали українським 

Сократом. 
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Студентська рада коледжу підготувала флешмоб «Цитую Сковороду» 

посилання для перегляду: https://youtu.be/fdrfkUzu7sU. 

Без перебільшень, Григорій Сковорода був культурним проривом свого 

часу: свіжим голосом, із сучасними поглядами і широким світоглядом. Одним 

із національних героїв України, про якого мають знати українці, бо є на світі 

люди, життя яких залишає на землі такий відбиток, що протягом подальшої 

історії розвитку суспільства вони стають немов би недоторканими. 

Він і через три сотні літ залишається нашим сучасником, чиї мудрі 

поради допомагають і ще будуть допомагати нашому народу. 

У коледжі були проведені конференції, круглі столи, диспути присвячені 

150-річчю з Дня народження української оперної співачки Соломії 

Крушельницької. Студенти виступали з доповідями про дитинство і навчання 

майбутньої зірки, про її славу на оперній сцені, драматичний період її життя, 

про пам’ять про співачку в Україні сьогодні, переглядали та 

обговорювали  фільм “Соломія Крушельницька:  талант  і 

самотність»,  дискутували про історичні постаті української культури як 

важливий елемент підвищення іміджу держави, серед яких велика постать 

Соломії. 

3 травня у групі ЕТ-21 керівник групи Марія Кузик  провела навчання з 

попередження ризиків з вибухонебезпечними предметами. Під час навчання 

розглянули які бувають загрози від протипіхотних і проти транспортних мін, 

про мінно–вибухові травми, модель правильної поведінки, якщо я знайшов 

підозрілий предмет. 

 

6 травня 2022 року в Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі 

відбувся захист науково-дослідних робіт студентів групи БС-31 (спеціальність 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Організатори – викладачі: 

Тетяна Антонюк, Олеся Медведєва, Ярослава Козуб, Лариса Смірнова. 

Студенти представили науково-дослідні роботи, в яких порушили 

широкий спектр питань, серед яких: «Лізинг в Україні: його види та функції; 
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«Податок на додану вартість: його характеристика, вплив на суб’єкти 

господарювання, переваги та недоліки»; «Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку»; «Актуальні проблеми місцевих фінансів на сучасному етапі та 

шляхи їх вирішення»; «Розвиток та функціонування валютного ринку в 

Україні»; «Прибуток комерційного банку: сутність та необхідність управління». 

Під час захисту науково-дослідних робіт студенти висвітлили 

актуальність обраних ними тем в умовах воєнного стану. В процесі 

обговорення вони показали, що обізнані в ініційованих урядом України 

новаціях в економічній сфері на час воєнного стану та усвідомлюють який 

руйнівний вплив має війна на економіку України. Також студенти охоче 

поділилися власною думкою щодо шляхів відновлення української економіки 

після завершення військових дій, чітко обґрунтувавши доцільність 

запропонованих заходів. Спілкування саме в такому форматі є надзвичайно 

корисним, оскільки майбутні фахівці уже сьогодні можуть визначити нові 

виклики сучасності. 

 

 

Війна в Україні викликає у всіх нас стрес і тривогу за життя. Такі 

психологічні стани переживають всі люди, незалежно від віку, статі, професії, 

нації. Але люди, у яких розвинута стресостійкість переносять всі життєві 

труднощі легше, ніж ті, хто не володіє навичками подолання стресів. 

З метою підвищення рівня стресостійкості, поліпшення психологічного 

стану 12 грудня 2022 року Яна Колотило провела для викладачів цикл тренінгів 

«Психологічна стресостійкість в умовах війни». 

У ході тренінгів було опрацьовано техніки і методики роботи зі стресом, 

експрес-техніки щодо роботи з психосоматичними проявами, методики щодо 

пошуку власних ресурсів. 

Учасники заходів виявили високий рівень мотивації, креативності, 
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емоційності та збагатилися особистим досвідом. Високий рівень емоційного 

інтелекту викладачів дозволив найефективнішим чином опрацювати 

запропонований матеріал. 

 

 

З 25 листопада по 10 грудня проходила щорічна акція «16 днів проти 

насильства», основною метою якої є: 

– привернення уваги громадськості до актуальних для суспільства 

проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок 

і чоловіків; 

– активізація партнерського руху органів державної влади, державних 

закладів, громадських організацій щодо викорінення домашнього насильства; 

– проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності 

населення України щодо питань попередження насильства в сім’ї, формування 

свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства. 

Домашнє насильство є серйозним порушенням прав людини, що 

вкорінене в нерівності між чоловіками та жінками й гендерній дискримінації. 

Проблема насильства щодо жінок актуальна для всіх країн і суспільств 

без винятку. Домашнє насильство позначається на жінках і чоловіках, хлопцях і 

дівчатах. 

Для підвищення обізнаності учасників освітнього процесу в коледжі 

проводилися інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи щодо 
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запобігання насильству: виховні години, тематичні виставки, профілактичні 

бесіди. Студентська рада коледжу організувала інформаційний марафон «16 

днів проти насильства». Період акції охоплював наступні важливі дати: 25 

листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, 1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з 

рабством, 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 

можливостями, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – 

Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі, 10 грудня – 

Міжнародний день прав людини. 

Насильство – це злочин, якому немає виправдання. Держава забезпечує 

дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках насильства, 

недопущення повторних випадків. 

Говорити про насильство – не соромно, це єдиний шлях його подолати! 

До 25-річчя з часу польоту в космос першого космонавта незалежної 

України, Героя України Леоніда Каденюка, міжнародного екологічного 

активіста, який ділився своїми тривожними роздумами про екологічну 

небезпеку, викладачем Надією Дудій з студентами ІІ-х курсів було проведено 

лекторій на тему: «Екологічна безпека та захист довкілля». 

Після польоту в космос Леонід Каденюк почав активно перейматися 

екологічними питаннями, ініціював збір підписів відомих астронавтів з усього 

світу під зверненням до ООН на підтримку цієї ідеї. 

Вислів Леоніда Каденюка: «Людина повинна кардинально змінити 

моральні і правові засади свого існування на Землі, і насамперед – сприйняття 

довкілля та ставлення до нього» є яскравим підтвердженням його позиції щодо 

організації життя нашої цивілізації, збереження природи, екології та 

покращення умов життя людства на планеті Земля. 

З учасниками освітнього процесу обговорили такі екологічні проблеми: 

звикання людей до неякісного природного довкілля, шкідливої для здоров’я 

питної води, генетично модифікованих продуктів харчування, забруднення 

атмосферного повітря, знищення лісів, змін клімату, побутові відходи, 

радіаційне забруднення, скорочення біорізноманіття, шкідливий вплив 

військових об’єктів, що несе в собі смертельну небезпеку для земної цивілізації 

і взагалі для життя на планеті. Тому, вирішення глобальних екологічних 

проблем починається з нас самих, наших родин і громад, зі змін у свідомості, 

щоб зберегти навколишнє середовище комфортним, безпечним, різноманітним. 
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9 листопада – День української писемності та мови. Відзначають його на 

честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської 

писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього, вважають дослідники, і 

починається писемна українська мова. 9 листопада студенти та викладачі 

Чернівецького індустріального фахового коледжу долучилися до святкування 

Дня української писемності та мови. 

25 жовтня 2022 року до дня маркетолога України у коледжі відбувся 

захід: «Куди не глянь усюди маркетинг». Організаторами цього заходу 

виступили Васкан Анастасія, Федько Ірина та Столяр Наталія. 

Був запрошений випускник коледжу, екс-голова студентської ради 

коледжу Костіль Андрій, який на сьогоднішній день є директором 

маркетингової агенції costil.agensy. 

Із доповідями виступили студенти групи МД-31 спеціальності 

Маркетинг. 

 

З нагоди Дня коледжу викладачі Анастасія Васкан, Людмила Храпко та 

Наталія Столяр провели КТС «Розвивай свою команду-досягай цілей». Даний 

захід розпочався з перегляду фільму про історію коледжу. Викладачі та 
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студенти висловили слова подяки та підтримки воїнам ЗСУ за можливість 

навчання, роботи та за те, що вони оберігають, дарують віру на світле майбутнє 

та перемогу. Основна мета заходу-покращення навичок командної та спільної 

роботи і взаємодії, вироблення у кожного учасника уявлення про свою 

важливість і потрібність в команді і створення атмосфери довіри в колективі. 

Студенти спеціальностей «Маркетинг» та «Туризм» продемонстрували 

загальний командний дух шляхом згуртування групи людей в єдине ціле 

розвиваючи відповідальність і внесок кожного учасника в рішення поставлених 

завдань, адже кожен процес в команді – це колективна праця, це поділ 

відповідальності і прийняття твердих, обґрунтованих рішень .У цьому тренінгу 

важливу роль відігравала і емоційна складова. Багато студентів відкрилися з 

зовсім іншого боку, потрапляючи в нестандартну ситуацію. Робота в команді – 

це прекрасний спосіб проявити себе  і виявити потенціал кожного студента. 

Провівши ряд вправ і завдань викладачі продемонструвати студентам переваги 

командної роботи в спільному виконанні поставлених завдань. 

 

07.10.22р. було проведено круглий стіл на тему: “Роль іноземних мов для 

майбутніх фахівців у сфері видавництва та поліграфії, комп’ютерної інженерії, 

розробки програмного забезпечення, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій” за участю студентів І-ІV курсів КІ-11, МД-11, ВП-21, 

КТ-21, КТ-31, ВП-41, ПЗ-41 

Мета заходу: підвищення рівня мотивації у студентів до вивчення 

іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням, 
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удосконалення комунікативних навичок, розвиток критичного мислення та 

уяви студентів, розширення знань студентів та використання термінології їх 

майбутньої спеціалізації, розвиток самостійного та логічного мислення 

студентів. Організатори заходу: викладачі іноземних мов Євгенія Сливка, Ірина 

Авраменко, Тетяна Ілюк. 

 

27.09.2022р. до Дня туризму була проведена презентація науково-

дослідних робіт студентів спеціальності «Туризм», групи ТД-31 та ТД-41. Під 

час проведення були висвітлені наступні питання: види  робіт студентів на 

третьому курсі; планування написання робіт; вибір теми; накопичення 

інформації та підбір літератури до теми; складання плану роботи; 

аргументованість висновків; елемент креативності бачення проблематики; 

грамотність написання та оформлення. Студенти групи ТД-41 розповіли 

студентам групи ТД-31 про свою особисту участь та про власний досвід 

написання науково-дослідних робіт. 

Студенти групи ТД-31 уважно слухали доповідачів, активно задавали 

питання та детально цікавилися науковими роботами. Доповідачі побажали 

студентам ТД-31 реалізувати себе у науковій роботі, впевнено діяти у цьому 

напрямку діяльності та вагомих досягнень у результаті наукового пізнання. 

Викладачі Наталія Столяр, Людмила Храпко, Ірина Тирон акцентували увагу 

на тому, що займатися науковою роботою цікаво, пізнавально та корисно. 

Наукова робота покращує розвиток особистості студента, його ораторські та 

комунікативні здібності, сприяє більш ефективному засвоєнню знань з 

навчальних дисциплін та швидкому працевлаштуванню студента у 

майбутньому. 
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29 вересня викладачі англійської мови Наталія Столяр, Людмила Храпко 

та студенти груп ТД-31 та ТД-21 провели диспут на тему: «Історія, зміст, 

завдання та виклики туризму» зі студентами групи. Всі учасники були залучені 

до спілкування, невимушеного діалогу, отже, продовжують  навчатися 

висловлювати і обґрунтовувати власну думку та краще розуміти аргументи 

інших учасників. Студенти отримують нові знання, які в подальшому стануть 

їхніми переконаннями. Окрім диспуту студентам було запропоновано 

відповісти на ряд запитань, пов’язаних з туризмом. Запитання були цікавими, 

іноді важкими, що змушувало студентів трохи задумуватись та намагатися 

пригадати. Але були й прості, на які учасники швидко та без переймань 

надавали відповідь. 
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26.09.2022 року відбувся круглий стіл на тему: “Мови без кордонів” зі 

студентами І-х курсів КІ-11, ПЗ-11, ЕТ-11, МД-11, присвячений Дню 

Європейських мов. 

Мета заходу: підвищення рівня мотивації у студентів до вивчення 

іноземних мов, ознайомлення з історією та культурою європейських країн, 

удосконалення комунікативних навичок, розвиток критичного мислення та 

уяви студентів, розширення знань з теми, розвиток самостійного та логічного 

мислення студентів. 

Студенти підготували та виступили з доповідями на теми: 

1. Історія виникнення Дня Європейських мов. 

2. Причини вивчення іноземних мов. 

3. Найпоширеніші європейські мови. 

Організатори заходу: викладачі іноземних мов Сливка Євгенія, 

Авраменко Ірина, Ілюк Тетяна. 
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22 вересня 2022 р. студенти групи ЕП-21 (викладач математики Кієвець 

Ганна) провели круглий стіл, де обговорили питання застосування похідної в 

економіці. 

Похідна – основний інструмент диференціального числення, який є 

фундаментальним методом математики, про що свідчать слова видатного 

математика Андрія Колмогорова: «Сила і загальність методу диференціального 

числення така, що без нього неможливо повністю оцінити всю красу і 

придатність самої математики». Цей метод виник у зв’язку з проблемами 

вивчення змінних динамічних процесів. Виникнувши з практики, поняття 

похідної отримало узагальнювальний абстрактний зміст, що збільшило її 

прикладне значення. Створення диференціального числення розширило 

можливість застосування математичних методів у природознавстві, економіці 

та техніці. 
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З власним проектом виступили студенти Урсуляк Каріна «Задачі з 

економіки, які розв’язуються за допомогою похідної» та Кушіцька Марія 

«Похідна в економіці». Студенти акцентували увагу, що похідна виступає як 

швидкість зміни деякого економічного об’єкта (процесу) за часом або відносно 

іншого об’єкта дослідження. Саме поняття «похідна в економіці» тісно 

пов’язане з виробничими завданнями, граничними величинами та еластичністю 

функцій. В економіці дуже часто необхідно знайти значення показників, таких 

як гранична продуктивність праці, максимальний прибуток, максимальний 

обсяг випуску продукції, мінімальні витрати. Кожен показник є функцією від 

однієї або кількох змінних, знаходження яких зводиться до визначення 

похідної. 

Студенти довели, що математика – основа для вивчення економічних 

дисциплін. 

 

13 вересня у конференц залі Чернівецького індустріального фахового 

коледжу проведено засідання круглого столу на тему: «Видавництво та 

поліграфія в тренді сучасних професій».  У заході прийняли участь студенти 

груп ВП-11, ВП-21. Студентами 3 та 4 курсу спеціальності «Видавництво та 

поліграфія» Руснак Т., Бельмега Т., Гіза Л., Шкраба М. розглянуто актуальні 

питання застосування комп’ютерно-видавничих систем в поліграфії, 

проаналізовано можливості обробки образотворчої та текстової інформації в 

програмах InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop. 

Продемонстровані зразки створених студентами макетів таких 

поліграфічних матеріалів як календар, буклет, візитка, рекламних флайєр, 

журнал, книга та ін. Тематика доповідей, що розглядались і обговорювались під 
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час засідання круглого столу, доволі різноманітна та напряму пов’язана із 

застосуванням сучасних комп’ютерно-видавничих систем. Модераторами 

конференції виступили викладачі Фоглінський Сергій, Храпко Лілія. 

 

Значення професії програміста у 

повсякденному житті важко 

недооцінити. Цей рід діяльності стає 

все більш масовим і, в той же час, 

символізує авангард сучасного 

суспільства. 

День комп’ютерника і 

програміста – неофіційне свято 

програмістів, що відзначається на 256-

й день року. Число 256 (два у 

восьмому ступені) обрано тому, що це 

кількість чисел, які можна виразити за 

допомогою одного байта. 

Студенти групи ПЗ-41 разом з 

викладачем Балясніковою Оксаною 

провели бесіду, на якій розмірковували 

про актуальність інформаційних 

технологій в наш час та в майбутньому, пройшли невеликий тест на знання 

принципів  програмування. 

25 серпня 2022 року на базі Чернівецького індустріального фахового 

коледжу відбулося онлайн-засідання Всеукраїнської спілки голів обласних 



  

 

28 

методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової 

передвищої освіти та провідних фахівців галузі, учасниками якого стали 27 

представників освітян-філологів усіх регіонів України. 

Усвідомлюючи велику відповідальність за якісну організацію освітнього 

процесу в цілому, викладання філологічних дисциплін зокрема, викладачі 

виявили активну громадянську позицію, згуртованість, одностайну підтримку 

державної політики в галузі освіти за умов воєнного стану в Україні. 

Тетяна Антонюк, голова спілки, заслужений працівник освіти України, 

викладач Чернівецького індустріального фахового коледжу, у своєму виступі 

особливу увагу учасників заходу зосередила саме на важливості філологічної 

освіти як можливості патріотичного виховання молоді, підтримку 

загальнонаціональної ідеї захисту суверенітету України, піднесення престижу й 

пріоритетності національної культури та державної мови. Саме в такому 

контексті за ініціативи Спілки та за підтримки ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» у серпні 2022 р. були поновлені навчальні програми з 

української мови, української літератури, української мови за професійним 

спрямуванням для закладів фахової передвищої освіти. 

Голови обласних методичних об’єднань схвалили поновлений зміст 

навчальних програм, адже укладачі надали перевагу актуальності навчальних 

тем та змістових ліній, орієнтованості навчання на становлення освіченої, 

високодуховної особистості майбутнього фахового молодшого бакалавра з 

урахуванням соціальних процесів, що зараз відбуваються в Україні. 

23 червня 2022року за підтримки  Міністерства освіти і науки України, 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти» та за ініціативи Всеукраїнської спілки 

голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів 

фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департаментів освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної 

державної адміністрації, Ради директорів закладів фахової передвищої освіти 

Рівненської області, Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», 

Чернівецького індустріального фахового коледжу, Вінницького соціально-

економічного інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», Освітньої платформи «Соціальна перспектива»  відбулася 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція: «Новий науково-

освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах 

вищої та фахової передвищої освіти» (тематика другого дня: «З досвіду 

реалізації інклюзивного навчання: від теорії – до практики. Інклюзивне освітнє 

середовище та доступність в освітньому процесі»). 
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Мета конференції − формування базових знань про особливості 

організації інклюзивного освітнього простору та навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах вищої та фахової  передвищої освіти. 

У конференції взяли 

участь 150 освітян з багатьох 

регіонів України – науковці, 

викладачі закладів вищої та 

фахової передвищої освіти, 

учителі, дослідники  галузі 

освітніх наук. 

З вітальним словом до 

учасників конференції 

звернувся Юрій Сафонов – 

заступник директора ДНУ 

«Інститут модернізації змісту 

освіти», доктор економічних наук, професор, який  так образно-влучно назвав 

педагогів героями освіти, бо на освітянській передовій сьогодні  саме вони 

відстоюють право молоді на навчання та професійне майбутнє. 

Побажання плідної результативної роботи, конструктивної фахової 

дискусії  висловив Микола Хоменко, заступник директора ДУ «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», акцентуючи увагу на 

необхідності розробки та 

впровадження нових освітніх 

стандартів, професійних програм. 

Віталій Процюк, методист Ради 

директорів закладів фахової 

передвищої освіти Рівненської 

області, наголосив на актуальності 

проблеми інклюзивного навчання в 

реаліях сьогодення. Про важливість 

проведення освітянського форуму у 

своєму виступі говорив Василь 

Чернівчан − директор Чернівецького 

індустріального фахового коледжу. 

Також перед учасниками конференції виступила Тетяна Антонюк − голова 

Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань 

викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та 

провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти, викладач-методист 

Чернівецького індустріального фахового коледжу, яка ґрунтовно 



  

 

30 

проаналізувала діяльність Спілки за 15 років, визначила пріоритетні напрями 

роботи на майбутнє; зокрема зазначила, що кожний навчальний заклад за умов 

воєнного стану змінив стиль роботи, визначаючи навчально-виховну 

діяльність  освітянським фронтом; виявила переконання, що наукова дискусія 

та практичний тренінг сприятимуть глибшому ознайомленню з кращим 

досвідом організації сучасного навчально-виховного процесу в закладах вищої 

та фахової передвищої освіти.    

У рамках засідання відбувся практичний тренінг «Інклюзивне освітнє 

середовище та доступність в освітньому процесі», який провела Олена 

Омельченко − начальник відділу науки, міжнародної діяльності та інклюзивної 

освіти Вінницького соціально-економічного інституту «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до вивчення й 

поширення в закладах вищої та фахової передвищої освіти з метою реалізації 

кращого досвіду організації навчально-виховного процесу. 

1 червня проведено науково-

практичну конференцію: 

«Використання комп’ютерно-

видавничих систем в поліграфії». 

Розглянуто актуальні питання 

застосування сучасних 

комп’ютерно-видавничих систем в 

поліграфії, можливості отримання 

та виконання завдань онлайн. 

Студентами 2 курсу 

продемонстровані приклади 

створення власних робіт – основи майбутнього портфоліо дизайнера. Над 

темами доповідей протягом працювали студенти спеціальності «Видавництво 

та поліграфія» групи ВП-21 Тетяна Курик, Яна Стельмах, Тетяна Руснак, Ліда 

Гіза. Також у роботі конференції прийняли участь студенти групи ВП-11. 

Модераторами конференції були викладачі Фоглінський Сергій, Храпко Лілія. 

26 травня 2022 року на 

базі Чернівецького 

індустріального 

фахового коледжу в 

режимі відеоконференції 

було проведено онлайн 

засідання методичного 

об’єднання викладачів 
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хімії, біології та екології, закладів фахової передвищої освіти Чернівецької 

області. З привітальним словом виступив методист Ради директорів закладів 

передвищої освіти Чернівецької області Микола Семенюк. Роботу методичного 

об’єднання відкрила голова МО Світлана Мацейко. Засідання було проведено у 

форматі обласної студентської науково-практичної конференції для студентів 

фахових коледжів на тему: «Екологічна свідомість молоді в контексті 

глобальних процесів сучасності» та науково-методичного семінару викладачів 

методичного об’єднання «Сучасні технології викладання в умовах змішаного 

навчання під час карантину та війни». 

Дана конференція сприяла 

залученню студентів закладів 

фахової передвищої освіти 

Чернівецької області до 

наукової роботи, дала 

можливість учасникам 

освітнього процесу представити 

результати своїх робіт, 

познайомитися з проєктами 

інших доповідачів, обговорити спільні проблеми, обмінятися досвідом 

організації та проведення наукової роботи, обміну думками, враженнями, 

рекомендаціями, взаємозв’язку між хімією, біологією та екологією. Кожен 

учасник представив цікаві, змістовні презентації та проєкти. Впевнені, що 

результатом конференції стане напрацьований цінний практичний досвід. 

Юля Соколова та Крістіна Негрич – студенти Чернівецького 

індустріального фахового коледжу презентували науково-практичну роботу на 

тему: «Вітаміни та їх роль для живих організмів», під керівництвом викладачів 

хімії та біології Світлани Мацейко та Надії Дудій. 

Педагоги мали можливість ознайомитися із досвідом роботи викладачів 

області в організації освітнього процесу під час карантину та війни при 

проведенні науково-методичного семінару викладачів методичного об’єднання 

на тему: «Сучасні технології викладання в умовах змішаного навчання під час 

карантину та війни». 

Викладачі Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 

підготували доповіді на семінар: 

Самоосвітня компетентність 

педагогів – один з найважливіших 

факторів компетентностей 

студентів в освітньому процесі – 
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Світлана Мацейко. Самоосвіта, як безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення викладачів – Надія Дудій.  

До Дня безпечного інтернету. Інформаційна бесіда «Безпечна поведінка 

у соціальних мережах». 

Всесвітня мережа 

Інтернет стала не просто 

системою комунікації, а 

й каналом 

розповсюдження 

ворожого та шкідливого 

контенту. За 

інформацією ООН, 

70,6% користувачів 

Інтернету 15-24 років 

піддаються небезпеці залякування та переслідувань. Життєво необхідно вчити 

дітей правильному користуванню доступом до інформації, ефективному та 

безпечному використанню Інтернет. 

День безпечного Інтернету запровадили мережі Insafe та INHOPE за 

підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного 

використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю. 

До цієї дати викладачем Балясніковою Оксаною проведено 

інформаційну бесіду: «Безпечна поведінка у соціальних мережах» для студентів 

групі КІ-11. 

 
Основною ідеєю проведеного заходу стало нагадування, що кожен 

користувач повинен особисто відповідати, забезпечувати і підтримувати захист 

інформаційних активів та ресурсів. 
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Викладач англійської мови Столяр Наталія провела зі студентами групи 

ТД-21 спеціальності 242 «Туризм» віртуальну подорож країнами світу. 

Студенти з викладачем «побували» у 7 країнах! Майбутні фахівці галузі 

туризму здійснили віртуальні подорожі до визначних історичних, культурних 

та архітектурних пам’яток та об’єктів природно-заповідного фонду країн світу.  

 
 

Уперед день вшанування 90-х роковин Голодомору у Чернівецькій 

обласній (військовій) адміністрації відбулася презентація кращих 

відеорепортажів учнівської та студентської молоді. Відеороботи розроблено в 

рамках обласного конкурсу: «Жнива розпачу – голод крізь віки або історія 

повторюється». За результатами конкурсу у номінації «Студентські роботи» 

друге місце зайняла команда нашого закладу освіти. 
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У коледжі проведені заходи з нагоди відзначення Дня захисників і 

захисниць України у 2022 році: 

- в рамках інформаційної компанії: «Сила нескорених або уклін вам, 

Захисники України!» з метою формування у студентів сучасної національної 

ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми 

захисниками Батьківщини, їхньої вірності Присязі українському народові, 

готовності віддати життя за мир і спокій в Україні, а також героїзму простих 

українців, які з перших днів антитерористичної операції допомагають 

забезпечувати війська захисним спорядженням, ліками, продовольством та, не 

зважаючи на ризик, вивозять із захоплених міст і сіл мирних громадян України,  

14.10.22 відбулися уроки мужності: «День козацтва, День захисника і 

захисниць України», «На захисті своєї Батьківщини », «Мужність і відвага крізь 

покоління», «Герої не вмирають», «Вони залишаться в наших серцях»  тощо. 

Згадували про українців, які приймають у себе родини, що вимушені покинути 

свої рідні домівки. У цей день також вшанували світлою пам’яттю усіх героїв, 

які полягли в боротьбі за вільну, незалежну і нескорену Україну. 

- Студенти Чернівецького індустріального фахового коледжу взяли 

участь у флешмобі: «Дякую Захисникам України», записали відео із словами 

подяки нашим Захисникам, а також зробили власні світлини з рукою та 

написом «Дякую захисникам та захисницям України!».  Розмістили фото та 

відео в соціальних мережах з привітанням та хештегом  #Дякую _Захисникам 

_України#вихованняБуковини2022. 

-  Студентка Чернівецького індустріального фахового коледжу, групи ТД 

-11, Федько Олександра представила коледж в онлайн-естафеті єдності до Дня 

Українського козацтва (свято Покрови) та Дня захисника і захисниць України 

«Ми – нащадки козацької слави» з декламуванням вірша Ігора Калиниченко 

«Квітка-України». 

- Викладачі фізичного виховання , історії та захисту України провели 

захід до Дня козацтва серед студентів коледжу 2-3 курсів. 

- В коледжі організовано збір алюмінієвих банок для виготовлення 

окопних свічок за співпраці із волонтером Фортуною Діною. 

- Студенти групи КТ-11, БС-11 на одній із локацій  у Чернівцях 

організували систематичну допомогу волонтерам плести маскувальні сітки для 

наших військових. 

Окрім того проведені заходи із залученням ветеранів війни та членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни у 2022 році: 

- Організовано зустріч студентів із Захисником України Петихачним 

Валерієм Михайловичем, котрий разом із сином Петихачним Денисом 
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Валерійовичем з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну країни-

агресора демобілізувалися до лав Збройних Сил України. Валерій Михайлович 

є рідним братом старшого лейтенанта резерву Національної гвардії України 

Леонід́а Миха́йловича Петиха́чного, який загинув 29 серпня 2014 року, 

нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (25.03.2015, посмертно) за 

особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час 

російсько-української війни. 

- В коледжі організовано збір алюмінієвих банок для виготовлення 

окопних свічок за співпраці із волонтером Фортуною Діною Ігорівною. 

- Створено стенди із зображеннями та короткою інформацією про Героїв 

України, книжкові виставки, експозиції  «Документи розповідають». 

- Проведено виховні години, тематичні лекції та години спілкування 

присвячені героїзму ветеранів війни  «Герої не вмирають»,  «Вмій захищати 

свою Україну»,  «Вони залишаться в наших серцях», «Відомі жінки- захисники 

України». 

6.12.2022 р в День Збройних сил України відбувся І обласний турнір з 

шахів, пам’яті колишнього студента Вижницького фахового коледжу мистецтв 

та дизайну Романа Скульчука, який загинув від рук російських загарбників на 

Донецькому напрямку. Змагання почалися з урочистої частини, де хвилиною 

мовчання вшанували полеглих Героїв на війні. 

Турнір проходив у змішаному форматі, де тридцять  студентів фахової 

передвищої освіти області в режимі онлайн визначали найкращих шахістів 

турніру. 

Друге місце в турнірі посів студент Чернівецького індустріального 

коледжу Николайчук Богдан ( ЕТ-31). 

Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями, дипломами 

та призами  Чернівецького обласного відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України, Вижницькою міською радою та 

Вижницьким фаховим коледжем мистецтв та дизайну ім.. В. Шкрібляка. 

30 листопада та 1 грудня відбулися змагання Обласних спортивних 

ігор  серед студентів фахової передвищої освіти з армреслінгу. Змагалися 

найсильніші рукоборці коледжів Чернівецької облвсті в п’яти вагових 

категоріях (60, 70, 80, 90, 90+). Загалом в змаганнях взяли близько 60 учасників. 

В даних змаганнях прийняли участь  студенти Чернівецького 

індустріального фахового коледжу у складі: Савчук Марк (КТ/БС-11), 

Бурденюк Артур (ВП-21), Адамюк  Вадим ( КТ-31), Гочу Олексій (ЕТ-31) та 

Проданюк Валентин (ПЗ-21). 

В кожній ваговій категорії точилась доволі цікава та видовищна та 
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боротьба за призові місця. Студенти Чернівецького індустріального фахового 

коледжу, показали високий результат, посівши 2 місце в загальнокомандному 

заліку. Студенти Адамюк Вадим, Гочу Олексій та Проданюк Валентин посіли 

особисті другі місця у своїх вагових категоріях.  

 

 
27 жовтня в спортивному залі Чернівецького індустріального фахового 

коледжу відбулися змагання з армреслінгу серед студентів в залік Спартакіади 

коледжу. 

Понад 40 юнаків демонстрували силу рук у 2 вагових категоріях. Кожен 

студент був достойним претендентом на звання чемпіона, однак переможцями 

турніру стали найсильніші. 

Переможці та призери отримали медалі та грамоти.  
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27 жовтня відбулися обласні Спортивні ігри з баскетболу (3×3) серед 

студентів закладів фахової перед вищої освіти. 

Студенти нашого коледжу взяли активну участь у змаганнях. Юнаки 

посіли 5 місце (Чаврін О. ЕТ-31; Терентяк А. КІ-11; Пелін А. ПЗ-41; 

Тимофійчук Д. ПЗ-41). 

Дівчата в напруженій боротьбі вибороли  3 місце. Склад команди ( 

Воробкало Вікторія ЕП-21; Политова Анна ТД-41; Сорока Марія ВП-31; Демян 

Мар’яна КІ-41) 

В Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі стало традицією 

проводити спортивно – історичний захід до Дня українського  козацтва, метою 

якого є усвідомлення студентів джерел національної історії та культури, 

сприяння патріотичному вихованню, підвищення рухової активності та 

зміцнення здоров’я.  

Цього року «Козацькі забави» відбулися  20 жовтня в спортивному залі 

ЧІФК, організаторами яких стали викладачі фізичної культури, історії та 

захисту України. Учасниками заходу були збірні команди 2-3 курсів 

спеціальностей, які випускає наш коледж. Цікаво й радісно було спостерігати, 

як юнаки показували не тільки фізичну витривалість, а і знання козацьких 

традицій. 
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Змагання було проведено у кілька етапів, під час яких було визначено 

переможців конкурсів: «Піднімання гирі», «Підтягування на перекладині», 

«Утримання кута на паралельних брусах», «Мовою позначень та жестів», 

«Історичний біатлон», «На захисті Вітчизни». Студенти весело та заповзято із 

справжнім козацьким запалом виконували завдання та змагались у виконанні 

фізичних вправ. 

За підсумками всіх конкурсів 3 місце посіли студенти 

спеціальності  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 2 місце 

посіли студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія», а перемогу у здобули 

представники спеціальності « Видавництво та поліграфія». 
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8 вересня у Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі відбулися 

змагання з шахів в залік Спартакіади коледжу присвяченій 31 річниці 

Незалежності України. 

Змагання проводилися з швидких шахів та бліц-турніру, в яких взяло 

участь 23 учасника. В атмосфері тиші та спокою спортсмени-шахісти 

напружено виборювали звання «найрозумнішого гросмейстера коледжу». 

Призерів змагань було нагороджено медалями та грамотами. 
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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 

науково-педагогічних працівників» від 04.12.2020 р. № 1504, згідно 
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Перспективного плану-графіка атестації педагогічних працівників коледжу на 

2021-2025 роки, Орієнтовного перспективного плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2022 рік, у 2022 році пройшли підвищення 

кваліфікації: 

– у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» без відриву від 

виробництва за категоріями: завідувачі відділень – Гаврилюк Олексій, 

Поцілуйко-Григоряк Галина, Кушнір Валерій, методисти – Медведєва Олеся, 

Тирон Ірина; 

– в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

п’ять  педагогічних працівників (у термін з 28.01.2022 до 31.12.2022 р.); 

– у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

шістнадцять педагогічних працівників (у термін з 28.01.2022 до 31.12.2022 р.); 

–  Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» п’ять педагогічних працівників (у термін з 28.01.2022 до 

31.12.2022 р.); 

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

«Прометеус», «Всеосвіта» двадцять п’ять педагогічних працівників (у термін з 

28.01.2022 до 31.12.2022 р.); 

– на підприємствах міста та області дев’ять педагогічних працівників 

(у термін з 28.01.2022 до 31.12.2022 р.). 

 
Підвищення кваліфікації у 2022 році 

8%

8%

24%

14%

38%

8%

ЦІПО ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 

Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області 

Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 

на підприємствах міста та області 

на освітніх платформах «На урок», 
«Дія.Цифрова освіта», «Прометеус», 
«Всеосвіта» 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів  Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»
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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 2022 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 

року №1135). На підставі цього документу розроблено «Положення про 

атестацію педагогічних працівників Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 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, 2 педагогічних працівники – на відповідність займаній посаді 

(керівні посади) та 1 педагогічний працівник - позачергова), з них: атестовано і 

присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 1 особа. 

Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої 

категорії» - 6 осіб. Відповідають займаній посаді – 2 особи (директор коледжу, 

заступник директора з навчальної роботи).  

 

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 

01.10.2022 р. становить 753 студента, з них навчаються за денною формою 
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навчання 710 осіб, за заочною – 43 особи. 

Для збереження контингенту студентів значна увага педагогічного 

колективу приділялася організаційно-методичним заходам: забезпеченню 

методичними матеріалами, лекціями, екзаменаційними тестами, опорними 

конспектами на електронних носіях; здійсненню індивідуального та 

диференційованого підходів; забезпеченню бібліотеки достатньою кількістю 

підручників. 

В умовах воєнного стану 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 розвивають навички 

дистанційного навчання і самоосвіти, опановують 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 

2022р. 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 2021р. 

№115. 

Приймальною комісією розроблені і затверджені Педагогічною радою 

коледжу (Протокол №22 від 25 травня 2022 року) Правила прийому. 

Підготовлено приміщення для роботи технічного персоналу приймальної 
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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 2022 році прийом вступників проводився на 8 спеціальностей денної та 

4 спеціальності заочної форми навчання. 

План регіонального замовлення на основі базової загальної середньої 

освіти на денну форму навчання становив 129 осіб  і виконаний в повному 

обсязі. 

Всього було подано 479 заяв на вступ до коледжу станом на 01.10.2022.  

На денну форму навчання подано 409 заяви.  

Зараховано на перший курс на основі БЗСО - 160 осіб: 

• за регіональним замовленням - 129 вступників, 

• за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 вступників.   

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

урахуванням поповнення): 

- на основі ПЗСО - 60 осіб 

Зараховано на заочну форму навчання 12 осіб на основі ПЗСО 

Всього до коледжу в поточному році зараховано 232 вступники 

Зараховано пільговиків 21 особа: 

• 4 вступника, які залишилися без піклування батьків, 

• 3 вступники, дітей з інвалідністю віком до 18 років,  

• 3 вступників, дітей  учасників АТО, 

• 10 осіб, які є внутрішньо переміщеною особою, 

• 1 особа, місце проживання якої зареєстровано на особливо небезпечній 

території 
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Таблиця 3.1. 

Конкурс за спеціальностями становив: 

Спеціальність 
К-сть 

заяв 

Загальний 

конкурс 

Конкурс 

бюджет 

242 «Туризм» 29 1,16 2,4 

075 «Маркетинг» 34 1,36 4,86 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

29 0,97 3,63 

121  «Інженерія програмного  забезпечення» 95 3,17 3,96 

123  «Комп’ютерна інженерія» 86 2,87 3,58 

186  «Видавництво та поліграфія» 27 1,08 1,59 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на основі БЗСО 

31 1,03 1,82 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

49 1,96 2,45 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на основі ПЗСО 

29 1,45 - 
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121  «Інженерія програмного  
забезпечення»

123  «Комп’ютерна інженерія»

186  «Видавництво та поліграфія»

141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» на основі БЗСО
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інтегровані технології»

141 «Електроенергетика, електротехніка та 
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Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний 

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

2022 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. 

Так, 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 
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121  «Інженерія програмного  забезпечення»

123  «Комп’ютерна інженерія»

186  «Видавництво та поліграфія»

141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» на основі БЗСО

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»

Конкурс бюджет
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студентів, бере участь у виїзних агітаційно-розважальних програмах, 

систематично поповнює інформацію про коледж у соціальних мережах, 

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 47 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 47 

Кількість докторів 1 

Кількість кандидатів наук 2 

Кількість викладачів вищої категорії 25 

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» тощо. 

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 12 

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. 

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. 

Кількість 
педагогічних 
працівників

57%

Кількість 
докторів

1%

Кількість 
кандидатів 

наук
2%

Кількість 
викладачів 

вищої 
категорії

30%

Кількість 
працівників, 
викладачів-
методистів

10%
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Навчально – матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси. 

Загальна власна площа будівель – 5391,01м2. Загальна навчальна площа – 4910 

м2. Корпус І (вул. Садова, 8 – 1966,5 м2), корпус ІІ (вул. Суворова, 17 - 2123 м2), 

корпус ІІІ (вул. О.Гузар, 8 – 283,19 м2), спортивний зал (вул. М.Ткача, 24а – 

537,31 м2). 

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 

3001м2 і житловою площею 1367м2, де проживають 151 студент; дві навчальні 

майстерні площею 377м2, медичний пункт, бібліотеку площею 106 м2 з 

загальним фондом 41740 томів та 3 читальних зали площею 205м2 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 

навчальних аудиторій, 12 навчальні лабораторії, з них:  5 комп’ютерних класів 

навчальних , 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. 
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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 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 становить 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 01.10.2022 року (контингент коледжу 

складає 753 студент) навчальна площа на одного студента складає 6,52 м2. Це 

дає можливість забезпечити безперервний освітній процес в одну зміну.  

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) 
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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.  

В умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації, що 

триває досі -  пріоритетним завданням коледжу є гарантування безпечних умов 

навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу. Педагогічною радою 

ЧІФК від 04.07.2022 року було визначено провадити освітній процес 

максимально наближено до традиційного формату з урахуванням обмежень 

воєнного часу та безумовного забезпечення захисту учасників освітнього 

процесу, тому перед адміністрацією закладу освіти постало питання 

облаштувати найпростіші укриття. 

Протягом літнього періоду у закладі освіти облаштовано 5 найпростіших 

укриттів загальною площею 599 кв.м., які вміщують в себе 750 осіб. Дані 

укриття пройшли відповідну перевірку, це засвідчують акти оцінки об’єкта 

щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого 

укриття. Наші укриття зареєстровані в книзі обліку споруд подвійного 

призначення за №47,48,49. 

Навчально-матеріальна база коледжу налічує три навчальні корпуси та 

гуртожиток. 

Навчальний корпус №1 знаходиться в певній територіальній віддаленості 

від інших будівель коледжу, тому саме у цьому корпусі створено 3 

найпростіших укритті, які вміщують 380 осіб. Навчальні корпуси №2, 3 та 

гуртожиток знаходяться в одній територіальній площині відстань між якими не 

перевищує 500 м, тому там облаштовано 2 найпростіших укриття, які вміщують 

370 осіб. 
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Таблиця 4.4 

 

Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного 

захисту закладу освіти 

Найменування 

укриття фонду 

захисних споруд 

цивільного 

захисту 

Адреса 

розташування 

М
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Найпростіше 

укриття 

м. Чернівці,  

 вул.Садова,8 

280 так так так Готовий 

м. Чернівці, 

вул.Садова,8  

50 так так так Готовий 

м. Чернівці, 

вул.Садова,8  

50 так так так Готовий 

м. Чернівці,  

вул.Суворова, 17 

50 так так так Готовий 

м. Чернівці,  

вул.М.Ткача, 24а 

320 так так так Готовий 

 

Таблиця 4.5 

 

Загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу освіти  

Найменування об’єкту 

(будівлі) закладу освіти 
Адреса розташування 

Стан забезпеченості  
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Навчальний корпус 1 м. Чернівці, вул.Садова,8  так так ні ні так так 

Навчальний корпус 2 м. Чернівці, так так ні ні так так 



  

 

54 

Найменування об’єкту 

(будівлі) закладу освіти 
Адреса розташування 

Стан забезпеченості  

П
о

к
аж

ч
и

к
ам

и
 р

у
х

у
 н

а 
м

ар
ш

р
у

та
х

 

сл
ід

у
в
а
н

н
я
 у

ч
ас

н
и

к
ів

 о
св

іт
н

ь
о

го
 

п
р

о
ц

ес
у

 д
о

 у
к
р

и
тт

я
, 

та
к
/н

і 

О
б

’
єк

то
в
и

м
и

 с
и

с
те

м
ам

и
 

о
п

о
в
іщ

ен
н

я
  

(г
у

ч
н

о
м

о
в
ц

і,
 ш

к
іл

ь
н

і 
д

зв
ін

к
и

. 

р
ад

іо
то

ч
к
и

 т
о

щ
о

),
 т

ак
/н

і 

С
и

гн
а
л
ь
н

о
-г

у
ч

н
о

м
о

в
н

и
м

и
  

п
р

и
ст

р
о

я
м

и
 (

си
р

е
н

ам
и

),
 т

ак
/н

і 

Е
л
ек

тр
о

н
н

и
м

и
 т

а
б

л
о

 т
а 

ін
ш

и
х

 

те
х

н
іч

н
и

х
 з

ас
о

б
ів

 д
л
я
 о

п
о

в
іщ

ен
н

я
 

о
сі

б
 з

 п
о

р
у

ш
ен

н
я
м

 з
о

р
у

 т
а 

сл
у

х
у

, 

та
к
/н

і 

З
ас

о
б

ам
и

 з
в
’

я
зк

у
, 

та
к
/н

і 

П
ід

к
л
ю

ч
е
н

н
я
м

 д
о

 м
ер

еж
і 

Ін
те

р
н

ет
, 

та
к
/н

і 

вул.Суворова, 17 

Гуртожиток м. Чернівці, 

вул.М.Ткача, 24а 

так так ні ні так так 

Майстерня  м. Чернівці, 

вул.Суворова, 17 

так так ні ні так так 

Всі найпростіші укриття облаштовані: 

 місцями для сидіння – лавками, стільцями, тощо; 

• ємностями з питною та технічною водою; 

• контейнерами для зберігання продуктів, електричними чайниками; 

• вбиральнями з централізованим водопостачанням 

• резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, 

тощо); 

• первинними засобами пожежогасіння; 

• засобами надання медичної допомоги; 

• засобами зв’язку та оповіщення; 

• шанцевим інструментом. 

Для зменшення психологічної напруги, стресу та комфортного 

перебування під час повітряної тривоги найпростіші укриття додатково 

укомплектовані: настільними іграми, книжками та підручниками, столом для 

настільного тенісу, відео-проєктором.  

У разі включення сигналу «Повітряна тривого» або інших відповідних 

сигналів оповіщення освітній процес у коледжі переривається. Всі учасники 

освітнього процесу зобов’язані слідувати до найближчих найпростіших 

укриттів. З метою уникнення скупчення осіб, розосередження по шляху 

слідування, правильного розподілу учасників освітнього процесу по укриттях 

враховуючи їх потужність, у коледжі було розроблено алгоритм дій учасників 

освітнього процесу під час увімкнення Сигналу «Повітряна тривога!». 

Проведений інструктаж зі студентами, педагогічними працівниками та іншим 

персоналом коледжу. Неодноразово проведені навчання.  

Отже, облаштовані найпростіші укриття відповідають основним вимогам 

цивільного захисту, що дало змогу розпочати з 15 серпня 2022 року та 
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провадити освітній процес в традиційному форматі - очній формі навчання без 

розподілу на зміни у власних приміщеннях закладу освіти. 

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. 

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 2022 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 2022 року викладачі активно оновлювали та створювали авторські 

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, пов’язана зі зміною статусу коледжу, освітніх стандартів, 

впливаючи 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 

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/t200524?ed=2020_03_04&an=362
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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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, що дає 

право на отримання визначеної освітньої та професійної. 

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 здійснювався згідно 

Графіків освітнього процесу на 2021/2022 та 2022/202 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 процесу підготовки студентів. 

За підсумками цих досліджень та виявлених недоліків проведено педагогічні 

ради. На підставі організаційно-управлінських рішень, визначено алгоритми 

контролю, зазначено пріоритетні напрямки розвитку освітньої діяльності 

коледжу. 

У поточному навчальному році педагогічний колектив спрямовував 

роботу на зміни акцентів у освітньому процесі, не відмовляючись від 

традиційних форм, впроваджував інноваційні технології навчання, 

інтерактивні форми співпраці зі студентами, перетворюючи їх на активних 

суб’єктів навчання. 

Особливої уваги надано особистісно-орієнтованому навчанню, 

впровадженню та використанню інформаційних технологій та використанню 

можливостей локальної мережі коледжу та Internet. 

Здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності 

педагогічних працівників, стану викладання дисциплін. З цією метою протягом 

минулого року відвідувались різноманітні навчальні заходи. Надавалась 
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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. Так, у 2022 році 

до складу студентів коледжу денної форми навчання зараховано всього:            

3 дітей–інвалідів до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю, 3 особи з числа дітей учасників бойових дій (АТО/ООС), 8 осіб 

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

малозабезпечених сімей, 2 особи напівсироти та 4 особи, які залишилися без 

піклування батьків, та з числа дітей-сиріт. 

Стипендіальне забезпечення студентів – осіб з числа пільгових категорій 

в коледжі здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050 «Деякі питання 

стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями), постановою 

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

соціальних стипендій студентам навчальних закладів» та Правилами 

призначення і виплати стипендій студентам Чернівецького індустріального 

фахового коледжу. 

У 2022 році соціальні стипендії отримали: студенти із числа дітей– 

інвалідів, в кількості 16 осіб, на суму 170880 грн., студенти з числа дітей–сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в кількості 15 осіб, на суму 

669960 грн., 9 студентів з числа внутрішньо переміщених осіб на суму 39160 

грн., 5 студентів з числа осіб з малозабезпечених сімей, які отримують 

державну допомогу, на суму 53400 грн., студенти з числа дітей учасників 

бойових дій (АТО/ООС), в кількості 14 осіб, на суму 149520 грн. Здійснено 

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

повному державному утриманні, на суму 392854 грн., матеріальної допомоги в 

розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на суму 1904,00 грн. 
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отримали 14 студентів.  

Серед випускників коледжу 2022 року було 4 особи пільгових категорій, 

серед них: 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, 1 особа з числа дітей учасників бойових дій (АТО/ОСС).  

На сьогодні в коледжі навчається 15 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 25 осіб з числа дітей-інвалідів; 22 особи 

з числа дітей учасників бойових дій (АТО/ОСС), 9 осіб з числа внутрішньо 

переміщених осіб, 43 особи із багатодітних сімей; 5 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 01.01.2022 року затверджено в розрізі 

структурних підрозділів та найменування посад загальною кількістю 118,395 

штатних одиниць, у тому числі за загальним фондом – 92,71 одиниці, що 

становить 78,31 % від загальної ̈ кількості, за спеціальним фондом – 25,685 

одиниці  або 21,69 %. 

Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2022 рік приведена в 

таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1  

Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2022 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 9,51 9 81,8 2 18,2 

Фахівці 25 21,62 18 72 7 28 

Робітники 32,5 28,11 29 89,23 3,5 10,77 

Педагогічний персонал 47,13 40,76 35,2 74,7 11,93 25,3 

Разом: 115,63 100 91,2 78,87 24,43 21,13 
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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 

2022 році середньомісячна заробітна плата по коледжу склала 10720 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 

вимог до складання фінансової та бюджетної звітності, кошторису доходів і 

видатків на 2022 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 
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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 0613230 «Видатки пов’язані з наданням 

підтримки внутрішньопереміщеним особам та/або евакуйованим особам у 

зв’язку із веденням воєнного стану». 

Фінансові ресурси коледжу у 2022 році становили 16462,7 тис. грн. У 

тому числі: по загальному фонду місцевого бюджету – 8779,9 тис. грн., по 

освітній субвенції – 2750 тис. грн., по спеціальному фонду – 4932,8 тис. грн. 

Структура надходжень за джерелами фінансування коштів за спеціальним 

фондом коледжу у 2022 році приведена в таблиці 7.2. 
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Таблиця 7.2.  

 Структура надходжень за джерелами фінансування спеціального 

фонду  коледжу у 2022 році 

Показники Сума, 

тис.грн. 

Залишок коштів на початок року 369,8 

Надходження коштів, усього 4325,7 

В тому числі:  

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

функціональними повноваженнями 

3217,8 

Від додаткової (господарської) діяльності 498,6 

Від оренди майна бюджетних установ - 

Від реалізації у встановленому порядку майна (крім нерухомого) 2,3 

Благодійні внески, гранти та дарунки 501,4 

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 

 

105,7 

 

 

Інші джерела власних надходжень становлять 607,1 тис. грн. В тому 

числі: благодійні внески, гранти та дарунки – 343 тис. грн., натуральна форма -

158,4 тис. грн.; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів – 105,7 тис. грн. 

Отримане фінансування за загальним фондом місцевого бюджету 

використано в повному обсязі згідно із затвердженими кошторисними 

призначеннями. Розподіл касових видатків загального фонду у 2022 році 

приведено в таблиці 7.3. 
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Таблиця 7.3  

Розподіл касових видатків загального фонду місцевого бюджету у 

2022 році 

Статті видатків Сума, 

тис.грн. 

1 2 

Видатки утримання, разом 16708,9 

В тому числі:  

Оплата праці 9600,4 

Нарахування на оплату праці 2027,6 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 55,7 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 

Харчування дітей–сиріт 392,9 

Державне утримання дітей–сиріт 3,7 

Оплата послуг (крім комунальних) 574 

Оплата водопостачання та водовідведення 44,6 

Оплата електроенергії 301,4 

Оплата газопостачання 435 

Стипендії 3857,6 

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 3761,1 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 3761,1 

В тому числі:  

Оплата праці 2242,7 

Нарахування на оплату праці 474,9 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 215,78 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 15,8 

Оплата послуг (крім комунальних) 182,0 

Видатки на харчування 15,2 

Видатки на відрядження 1,0 

Оплата водопостачання та водовідведення 44 

Оплата електроенергії 151,3 
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Оплата природного газу 292,8 

Оплата інших енергоносіїв 13,0 

Інші виплати населенню 105,7 

Інші поточні видатки 1,5 

Капітальні видатки 5,5 

 

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. 

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 2022 року до територіальних органів Міністерства доходів і 

зборів України перераховано: податок на доходи фізичних осіб – 2153 тис. грн., 

військовий збір – 179,5 тис. грн., утриманих із заробітної плати та стипендії, 

єдиний соціальний внесок – 2510,7 тис. грн. нараховано на заробітну плату та 

сплачено роботодавцем. 
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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 2022 року у повному обсязі згідно укладених договорів та 

затвердженого кошторису розрахувався за спожиті комунальні послуги та 

енергоносії. Станом на 26 грудня 2022 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 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 2021 рік щодо 

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



  

 

65 

про результати фінансової діяльності, звіти про використання коштів в розрізі 

бюджетних програм, кошторис на 2022 рік, штатний розпис на 2022 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 та воєнного стану, 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. 

В 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 нього система заохочення персоналу включала посадові 

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

ставки погодинної оплати праці, надбавки, доплати, премії й інші 

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 України «Про освіту» у 2022 році 

надавалась допомога на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки 

педагогічним та іншим працівникам на суму 311,4 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 2022 році виплачена грошова винагорода за 

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

виплаченої грошової винагороди становить 258,4 тис. грн. 

Виплати стимулюючого характеру застосовувалися до всіх категорій 

працівників коледжу. Для цього у 2022 році було витрачено коштів на суму 

349,3 тис. грн. 

За умовами Колективного договору систематично виділялися кошти 



  

 

66 

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. 

 

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. 
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X. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОЛЕДЖЕМ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЇ, 

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

У 2022 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 їй повноважень: 

– координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців; 

– контролював дотримання коледжем Ліцензійних умов надання освітніх  

послуг; 

– 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 
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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. Трудова та навчальна 

дисципліна забезпечувалася створенням необхідних організаційних та 

економічних умов для нормальної ефективної роботи в умовах воєнного стану. 

В 2022 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. 

 

XI. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

 

Наказами по коледжу у 2022 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 
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кабінетах та аудиторіях. 

У 2022 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 в коледжі у 2022 року здійснювалася у 

відповідності до Кодексу цивільного захисту, 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 навчальними закладами під час виконання ними 

завдань цивільного захисту. 

Заходи цивільного захисту, передбачені наказом керівника цивільного 

захисту, директора коледжу і Планом основних заходів з підготовки системи 

цивільного захисту на 2022 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. Особливу увагу приділено забезпеченню 

медичного пункту необхідними засобами та обладнанням.  

 

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. 

В 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 
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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; 

- 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. 
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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 

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 
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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.  

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 
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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.


