ЗВІТ директора
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«Фаховий коледж Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича» за 2020 р.
Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича є структурним підрозділом університету без статусу юридичної
особи і надає освітні послуги, пов’язані з одержанням фахової передвищої
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра з
одночасним наданням повної загальної середньої освіти.
Наш навчальний заклад має відповідний рівень кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення. Відповідно до тарифікації освітню діяльність у
Коледжі ЧНУ здійснюють – 108 викладачів (штатних – 88).
З них:
 докторів наук – 3 (штатних – 2);
 професорів – 2 (штатних – 1);
 кандидатів – 31 (штатних – 15);
 доцентів – 14 (штатних – 3);
 викладачів вищої категорії – 44 (штатних – 27);
 викладачів-методистів – 11 (штатних – 10);
 старших викладачів – 2 (штатних – 2);
 викладачів загальноосвітніх дисциплін – 62 (штатних – 54).
Станом на 01.12.2020 р. на трьох відділеннях Фахового коледжу ЧНУ
навчається – 914 студентів.
Контингент студентів у розрізі спеціальностей
Фахового коледжу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича (станом на 01.12.2020 р.)
Код
Назва спеціальності
спеціальності
071
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
072
страхування
Підприємництво, торгівля та біржова
076
діяльність
081
Право
113
Прикладна математика
122
Комп'ютерні науки
123
Комп’ютерна інженерія
Всього

Денна
(бюджет)
39

Денна
(контракт)
1

142

12

43

14

96
58
135
133
646

167
6
37
31
268
914

Контингент студентів у розрізі відділень
Фахового коледжу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича (станом на 01.12.2020 р.)
Денна
(бюджет)
224
96
326
646

Назва відділення
Економічне відділення
Юридичне відділення
Природниче відділення

Денна
(контракт)
27
167
74
268

Всього
251
263
400
914

Із врахуванням потреб регіону у Фаховому коледжі ЧНУ здійснюється
підготовка фахових молодших бакалаврів за сімома освітньо-професійними
програмами на семи спеціальностях:
№
Спеціальність
1 071 "Облік і оподаткування"
072 "Фінанси, банківська справа та
2
страхування"
076 "Підприємництво, торгівля та
3
біржова діяльність"
4 081 "Право"
5 113 "Прикладна математика"
6 122 "Комп'ютерні науки"
7 123 "Комп'ютерна інженерія"

ОПП
"Облік і оподаткування"
"Фінанси, банківська справа та
страхування"
"Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність"
"Право"
"Прикладна математика"
"Комп'ютерні науки"
"Комп'ютерна інженерія"

Всі спеціальності, за якими здійснюється підготовка у Фаховому коледжі
ЧНУ, є ліцензованими та акредитованими.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ ЧНУ
Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від
29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007 р. Для спеціальностей за
постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у
колонці з обсягом за денною формою

Назва

Ліцензовани
й обсяг
Денна Заочна

Рішення про
ліцензування

Акредитовано

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

30

–

100

–

30

–

наказ Міністерства
наказ МОН України №1931л від
освіти і науки України 30.11.2015 р. (Термін дії
від 19.12.2016 № 1565 сертифіката до 01 липня 2025)
наказ МОН України №3090л
наказ МОН №1497л
від 05.12.2014 р. (Термін дії
від 21.11.2016 р.
сертифіката до 01 липня 2024)
наказ Міністерства
наказ МОН України №3090л
освіти і науки України від 05.12.2014 р. (Термін дії
від 19.12.2016 № 1565 сертифіката до 01 липня 2024)

081 Право

100

–

113 Прикладна
математика

30

–

122 Комп'ютерні
науки

50

–

123 Комп’ютерна
інженерія

50

–

наказ МОН України №658 від
27.04.2017 р. (Термін дії
сертифіката до 01 липня 2027)
наказ Міністерства
наказ МОН України №1931л від
освіти і науки України 30.11.2015 р. (Термін дії
від 19.12.2016 № 1565 сертифіката до 01 липня 2025)
наказ МОН №1491л
наказ МОН України №658 від
від 11.11.2016 р.,
27.04.2017 р. (Термін дії
постанова КМУ № 53 сертифіката до 01 липня 2022)
від 01.02.2017 р.
наказ Міністерства
наказ МОН України №806 від
освіти і науки України 06.07.2016 р. (Термін дії
від 19.12.2016 № 1565 сертифіката до 01 липня 2026)
наказ МОН №1497л
від 21.11.2016 р.

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСЯ

Кількість зарахованих здобувачів освіти
Рік

Зараховано
всього

Державне
замовлення

Контракт

На базі
БЗСО

На базі
ПЗСО

На базі
мол.спец.

2019

259

167

92

239

20

-

2020

269

170

99

233

34

2

Кількість поданих заяв
Рік

на базі
БЗСО

на базі
ПЗСО

на базі
мол. спец.

2019

637

92

-

2020

672

73

3

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Атестація педагогічних працівників коледжу - це система заходів спрямована на
всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються
відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації,
присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності,
на заохочення (в тому числі матеріальне) його практичних компетентностей у сфері освітньої
діяльності.
Згідно з планом проведення атестації у 2020 р. на засіданнях предметних, циклових
комісій, педагогічної ради, спільного засідання атестаційної та циклових комісій було
організовано презентацію напрацювань та впроваджень творчого досвіду викладачів
коледжу, які є претендентами на присвоєння та підтвердження кваліфікаційних
категорій; відвідано та проаналізовано відкриті та стажувальні заняття, виховні заходи, що
проводилися цими викладачами протягом навчального року; визначено результативність
участі студентів коледжу в олімпіадах.

Загалом проведення атестації у коледжі базувалося на принципах систематичності,
доступності, гласності, самовдосконалення, морального і матеріального заохочення, що
сприяло стимулюванню діяльності педагогів, підвищенню їх професіоналізму, розвитку
творчої активності.
Цифровий звіт наслідків атестації педпрацівників Фахового коледжу ЧНУ
У 2019-2020 н.р. атестація педагогічних працівників закладів фахової передвищої
освіти проводиться на засадах визначених Законом України «Про освіту» та Законом
України «Про фахову передвищу освіти».
У 2019-2020 н.р. :
Всього педагогічних працівників
112
підлягають атестації
20 (18%)
спеціаліст ІІ категорії
1
спеціаліст І категорії
8
спеціаліст вищої категорії
11
пед звання:
викладач-методист
3
старший викладач
1

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників
У Фаховому коледжі ЧНУ значна увага приділяється кадровому забезпеченню якісного
навчального процесу. Дана робота проводиться згідно з прогнозованим планом, потреби
викладацьких кадрів на перспективу та плану про підвищення професійного рівня
педагогічної майстерності викладачів. Питання з кадрового забезпечення регулярно
заслуховуються на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, встановлено контроль за
періодичністю фахової перепідготовки та стажування педагогічного складу, діє система
методичної роботи з молодими викладачами.
Педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації:
Згідно перспективного плану на 2019-2020 н.р. – заплановано проходження підвищення
кваліфікації та стажування – 76 педагогічних працівників коледжу, що складає 68% від
загальної кількості (112).
Станом на 01.12.2020 р. пройшли підвищення кваліфікації:
 на платформі ЧНУ – 68 викладачів;
 на платформі масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS (МОН України)
пройшли – 27 викладачів;
 дистанційна форма навчання Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів «Полтавський університет економіки і торгівлі»
пройшли – 5 викладачів.
 Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін профільної середньої освіти
професійного спрямування, проходять підвищення кваліфікації у Інституті
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області – 2 викладачів.
Викладачі фахової підготовки студентів проходять в різних суб'єктах підвищення
кваліфікації:

 Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної
академії педагогічних наук України;
 Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
«Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 стажування на кафедрах ЧНУ, ЧТЕІ КНТЕУ;
 онлайн-курси в Україні та за кордоном.

Проходження ДПА у формі ЗНО
студентами 2-го курсу Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII ДПА в
коледжі здійснюється у формі ЗНО.
Впродовж 2020 року в коледжі ЧНУ проводились :
 апробація Центром якості освіти в Чернівецькій області з історії України. Було обрано
15 студентів коледжу для проходження тестування, де наші студенти показали високі
результати (9середній бал);
 для участі в пробному ЗНО 2020 зареєструвалися 89% студентів від загальної
кількості учасників основної сесії;
 кожна група писала власне висловлення з української мови: викладачі-філологи
зробили детальний аналіз написаного і рекомендували роботу над помилками;
 з метою ознайомлення студентської молоді з особливостями реєстрації для
проходження ЗНО розповсюджено інформаційну листівку «ЗНО 2020: читали, чули,
знаємо»;
 своєчасно проведена реєстрація учасників ЗНО (264 студенти);
 у зв’язку з епідеміологічною ситуацією та згідно листа МОН «Щодо реалізації закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення
2019/2020 навчального року»» закон звільняє від ДПА всіх здобувачів освіти, які завершують
здобуття ПЗСО у закладах фахової передвищої освіти. При цьому наші студенти, які
планують вступити до закладів вищої освіти, проходили ЗНО.

ДОСЯГНЕННЯ
1. Викладача філологічних дисциплін Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича
Ірину МАРКО нагороджено медаллю «За відданість справі». До загальноукраїнської
відзнаки Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання громадян «Країна» педагога
подала громадська організація «Фестивальний центр «Суперстар». Девіз відзнаки «Знання,
душу, серце — дітям» є життєвим принципом Ірини Вікторівни.
2. Викладач Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича Іван ПЕРЖУН став
національним лектором Української академії лідерства. Він є лектором курсу «Філософія»
в усіх осередках академії (Чернівці, Київ, Львів, Харків, Миколаїв, Маріуполь).
3. Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА – викладач Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія
Федьковича є головою обласного методичного об’єднання викладачів іноземної мови
закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області.
3. Лариса СИВАК – викладач Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича є
головою обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури
закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області.
І. ОЛІМПІАДИ
1.1. Обласна (ІІ ЕТАП) олімпіада з іноземної мова (англійська) серед студентів закладів
фахової передвищої Чернівецької області
І місце (1 курс) – Ольга УНГУРЯН (керівник – Захарчук І.О.)
І місце (2 курс) – Ярина ПОЖАРУК (керівник – Добровольська Н.Д.)
1.2. X Міжнародний мовно-літературний конкурс з української мови імені Тараса
Шевченка серед ЗВО І-ІІ р.а. негуманітарних спеціальностей ІІ (обласного) етапу
ІІІ місце – Юлія КРАВЧУК (керівник – Гарвасюк О.І.)
1.3. Олімпіада «VIІ буковинські старти юних економістів» (на базі кафедри економічної
теорії, менеджменту і адміністрування Економічного факультет ЧНУ імені Юрія
Федьковича)
II місце – Даніїл ГАЛІЩУК
III місце – Юлія БІЛОУС
1.4. Олімпіада з бухгалтерського обліку серед студентів коледжів і технікумів в
Національному університеті «Львівська політехніка»
ІІІ місце – Марія ВАСИЛИНЧУК (керівник – Гнат С.І.)
ІІІ місце – Ганна ЛАБ’ЯК (керівник – Гнат С.І.)
ІІ. КОНКУРСИ
2.1. Конкурс декламаторів української поезії (на базі Філологічного факультет ЧНУ імені
Юрія Федьковича), присвячений 206-й річниці від дня народження Тараса
Григоровича Шевченка
ІІІ місце – Анна КЛИМ (керівник – Марко І.В.)
2.2. Відеоконкурс читань поезій Михайла Івасюка (до 103-ї річниці від дня народження)
ГРАМОТА – Неоніла ВІКСИЧ, Христина ШЕВЧУК, Олександра ГАМАГА за
майстерне виконання твору «Елегія» (керівник – Остапович М.О.)
2.3. Обласний конкурс соціальних відеороликів «Байдужість вбиває» у номінації
«Студентські роботи»
ІІІ місце – Команда Фахового коледж ЧНУ (керівник – Захарчук І.О.)

2.4. XVII міжрегіональний фото-, кінофестиваль учнівської та студентської молоді
«ОСІННІ БАРВИ БУКОВИНИ» у номінації «Найкращий соціальний ролик»
ГРАН-ПРІ – Ольга ПЛОТНІКОВА (керівник – Захарчук І.О.)
2.5. VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ (ХVI ВСЕКРИМСЬКИЙ) фестиваль-конкурс учнівської та
студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (м. Полтава, УКРАЇНА).
ІІ місце – Діана ПАНЦИР та Тетяна ШМІДТ у НОМІНАЦІЇ «Інсценування» за
Літературну акварель "Сила духу, мужності й краси" (керівник – Марко І.В.)
2.6. Дистанційний Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Зірка Азову»
(м. Бердянськ, УКРАЇНА)
І місце – Арсеній ВАКАРЧЮК у номінації "Художнє слово" (керівник –
Марко І.В.)
2.7. XVIII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна
на Дніпрових схилах» (м. Київ, УКРАЇНА)
І місце – колектив Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича у номінації
"Відеоробота" (керівник – Остапович М.О.)
2.8. XVIII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна
на Дніпрових схилах» (м. Київ, УКРАЇНА)
ІІІ місце – Ольга ПЛОТНІКОВА у номінації "Відеоробота"
2.9. IX Міжнародний шоу-фестиваль «ZаГрай entertainment fest літо-2020» (м. Кітен,
Болгарія)
І місце – Арсен ВАКАРЧЮК у номінації "Художнє читання" (керівник –
Марко І.В.)
2.10. Міжнародний творчий конкурс дітей і молоді «TOGETHE FOR FUTURE»
(м. Румбурк, ЧЕХІЯ)
І місце – Ольга ПЛОТНІКОВА у номінації "HOME CREATION"
2.11. Міжнародний конкурс Golden Time (КАНАДА)
ІІ місце – Арсеній ВАКАРЧЮК (керівник – Марко І.В.)
ІІІ. СПОРТ
3.1. Чемпіонат України зі стрільби із лука серед кадетів (м. Чернігів, УКРАЇНА)
БРОНЗОВА МЕДАЛЬ – Данило ГУСАК
ІV. НАУКА
4.1. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (викладачі)
4.1.1. IX Міжнародна наукова і практична конференція «SCIENTIFIC
ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» (м. Ліверпуль, Англія, Велика Британія)
Олександр СОБЧУК
4.1.2.
Міжнародна
науково-практична
конференція
«LEGAL
SCIENCE,
LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARATIES AND
DEXELOPMENT TRENDS» (м. Люблін, ПОЛЬЩА)
Оксана ДОКАШ
4.1.3. Щорічна дослідницька конференція центробанків України та Польщі в рамках
«Ukraine Economy Week 2020» (Україна, ПОЛЬЩА)
Аліна МАРИЧ

4.1.4. Міжнародна наукова конференція «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ» (м. Чернігів, УКРАЇНА)
Микола ДЕРЕВ’ЯНЧУК
4.1.5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНОЇ, ТУРИЗМОЛОГІЧНОЇ ТА
ЕКОЛОГІЧНОЇ НАУКИ» (м. Тернопіль, УКРАЇНА)
Віталій ПРИСАКАР
4.1.6. Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз тенденцій розвитку
економіки, обліку, фінансів та права» (м. Полтава, УКРАЇНА)
Альона ТОМАШЕВСЬКА
4.2.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (студенти)

4.2.1. Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE, PRACTICE,
SOCIETY» (м. Бостон, США)
Софія ШВАЧІЙ
4.2.2. Міжнародна студентська наукова конференція «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАУКИ ЯК
ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ» (м. Київ, УКРАЇНА)
Дмитро ДУДАР
4.2.3. Міжнародна наукова конференція «ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА
СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (м. Херсон, УКРАЇНА)
Адріана ІСАР
Юлія БІЛОУС
Ангеліна ГОЛІНАТА
4.2.4. Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ,
ОБЛІК ТА ПРАВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ» (м. Полтава,
УКРАЇНА)
Аліна СВІТОВА
4.2.5. Міжнародна науково-практична конференція «СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА» (м. Полтава, УКРАЇНА)
Василь БОГДАНЮК
4.2.6. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» (м.
Полтава, УКРАЇНА)
Адріана ІСАР
4.2.7. Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА» (м. Полтава, УКРАЇНА)
Аліна СВІТОВА
4.2.8. Міжнародна науково-практична конференція «АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА» (м. Полтава, УКРАЇНА)
Інна РУСНАК
Ангеліна ГОЛІНАТА

4.2.9. XIV Всеукраїнська студентська наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ
ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ»
(м. Чернівці, УКРАЇНА)
Віктор КЛИМЧУК
Валентин МЕЛЬНИЧУК
Анастасія КОСТИК
Ірина МУДРА
Анастасія ЛЕСІВ
Роміна ЧЕБОТАР
Богдан МАКАРЧУК
Дмитро ШАХРАЙ
4.2.10. ХІ Міжнародна наукова і практична онлайн-конференція «НОВІ ВИКЛИКИ
ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ» ( м. Ванкувер, КАНАДА) // «ПРОБЛЕМАТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
У
БАНКІВСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТА
ЇЇ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ»
Ольга ДОВГАНЮК

4.3.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (викладачі)

4.3.1. Бебих В.В., Котелевська Р.А. Методологічні та дидактичні засади формування
іншомовної комунікативної компетенції в умовах дистанційного навчання./ Бебих В.В.,
Котелевська Р.А. // «Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Профес.
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» Міністерства освіти і науки України. – Випуск 11. – Переяслав-Хмельницький,
2020. – C.9-26. ISSN 2415-3729
4.3.2. Bebykh V. V., Kotelevska R. A. Prinsiples of using foreign language multimedia content
in distance and online training / Bebykh V. V., Kotelevska R. A. // Міжнародний науковий
журнал. Scientific Journal «Virtus» – Випуск 45. 2020. – P. 47-52. ISSN 2410 – 4388.
4.3.3. Ащеулов А.А., Дерев’янчук М.Я., Лавренюк Д.А. Ефект трансформації
електричного поля в анізотропних діелектричних середовищах / Ащеулов А.А.,
Дерев’янчук М.Я., Лавренюк
Д.А. // Науково-технічний журнал «Технология и
конструирование в єлектронной апаратуре». «Політехперіодика» – Випуск 3-4. Одеса,
2020. – C. 24-28. ISSN 2225-5818
4.3.4. Ащеулов А.А., Дерев’янчук М.Я., Лавренюк Д.А., Веренко О.С., Романюк І.С.
Анізотропний електроомічний трансформатор / Ащеулов А.А.,
Дерев’янчук М.Я.,
Лавренюк Д.А., Веренко О.С., Романюк І.С. // Науково-виробничий журнал «Метрологія та
прилади». «Фавор ЛТД» – Випуск 5. Харків, 2020. – C. 27-33. ISSN 2307-2180.

ВИХОВНА РОБОТА.
Здійснюючи навчально-виховний процес серед студентів у 2020 р.,
колектив педагогів Фахового коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича у своїй
роботі створює всі умови для досягнення виховної мети: «Створення умов для
всебічного розвитку особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації з
глибоким усвідомленням громадянської позиції». Нормативними документами,
якими керуються у своїй роботі викладачі є: Конституція України, Закон
України «Про освіту», Національна програма виховання дітей та учнівської
молоді, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти,
Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Указ
Президента України про Стратегію національно-патріотичного виховання
молоді, активної реалізації програм «Життя і здоров’я дитини – найвища».
Виховна робота у 2020 р. була організована відповідно до річного тематичного
плану коледжу з виховної роботи. Педагогічний колектив цілеспрямовано
використовує і впроваджує в життя новітні освітні технології, форми і методи
роботи у навчально-виховному процесі. Виховна робота з реалізації виховної
мети освітніх закладів держави: «Формування і розвиток високоінтелектуальної
свідомої особистості з громадянською позицією готової до вибору свого місця в
житті» та виховної мети коледжу.
Навчально-виховна робота в коледжі проводиться за декількома
напрямами:
1. Превентивне виховання.
2. Національно-патріотичне виховання.
3. Культурно-масова робота.
4. Спортивне-масова робота.
5. Правове виховання.
6. Робота студентського парламенту.
1. Превентивне виховання студентів - це попередження правопорушень,
агресії та ксенофобії. Для попереджень виникнення цих явищ в коледжі
проводиться робота в кількох напрямках:
 Робота
психолога скерована на виявлення дітей схильних до
правопорушень, агресії, пропуску навчання без поважних причин, шляхом
анкетування, психологічних ігор, індивідуальної та групової діагностики
студентів. Психолог проводить психологічну та педагогічну діагностику і
подає свої рекомендації кураторам груп для того, щоб створити в групах
максимально сприятливі умови для навчання.
 В останні роки в суспільстві і серед студентської молоді поширюються
прояви ксенофобії, булінгу та цькування. Щоб протидіяти цим негативним
проявам у закладі, викладачі коледжу взяли участь в освітній платформі
PROMETHEUS: пройшли онлайн-курси (80 год.) та онлайн-тестування, в
результаті якого отримали сертифікати щодо протидії проявам булінгу,
ксенофобії та цькуванню в студентському колективі.
 Куратори
груп постійно спілкуються зі студентами, батьками
(індивідуально, зустріч з батьками, батьківські збори проводяться 3 рази на
рік, зустрічі з адміністрацією коледжу).
 Куратори постійно контролюють відвідування навчального процесу,
основи якісного навчання. Питання про відвідування навчання два рази на

рік постійно заслуховується і обговорюється на педагогічних радах
коледжу. Куратори щомісяця подають дані про відвідування до завідувачів
відділень та разом з адміністрацією проводиться аналіз даних. Студентів,
які мають найбільше пропусків без поважних причин, разом з батьками
запрошують для спілкування з адміністрацією і психологом коледжу. При
адміністрації коледжу було створено Профілактичну Раду з питань
попередження правопорушень, до якої входить адміністрація коледжу,
куратори, практичний психолог. Саме на ній розглядають всі конфліктні
питання та проблемні ситуації, які виникли з певних питань.
Якщо порівняти з минулим роком, то в коледжі є певні успіхи: в
минулому році без поважних причин пропустили – 35% студентів, а в цьому
році показник знизився до 33%. Співпраця куратора та психолога з батьками
дає свої результати. Найменше без поважних причин пропускають студенти ІІІ курсів, найбільше - студенти ІІІ-ІV курсів, зокрема через працевлаштування
старшокурсників. Основною причиною відрахування - це пропуски навчання
без поважних причин, що тягне за собою невиконання навчальної програми (в
цьому навчальному році з лав студентів коледжу було виключено 20 студентів).
2. Національно-патріотичне виховання студентів передбачає проведення
виховних заходів:
-січень- Студенти коледжу постійно беруть участь в заходах, присвячених до
Дня Соборності України, а цього року долучилися до організації та проведення
Всеукраїнської акції Потяг миру «Схід і Захід разом».
- лютий- Студпарламент коледжу та викладачі історії організували зустріч
бандуриста, сучасного кобзаря, Ігоря Давидова, зі студентами коледжу.
Викладачі-філологи організували та провели заходи до Міжнародного дня
рідної мови: написання твору на запропоновану тематику, літературні читання
про мову, конкурс-огляд афоризмів про мову «З творчої скарбнички видатних
українців», конкурс відеороликів про мову (студенти груп 104, 102, 106, 116).
24.02 Студенти Коледжу взяли участь у I-у турі конкурсу на краще читання
української поезії у ЧНУ ім. Ю. Федьковича: Попович Ірина (314 гр.), Бигар Н.
(337 гр.), Клим А.(101 гр.), Демчук О. (203гр.)
-березень- Викладачі Павлюк Д. В.,та Погребенник А.І. організували онлайн
круглий стіл на тему «Співробітництво Україна – НАТО, як реалізатор реформ»
- для студентів 3 курсу спеціальність «Фінанси».
Викладачі циклової комісії «Філологічних дисциплін» організували та провели
заходи, присвячені 206-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка: конкурс
тематичних плакатів, стіннівок, Шевченківські читання, конкурс відеороликів
Участь студентів Коледжу у фіналі конкурсу на краще читання української
поезії, присвяченому 206-й річниці від дня народження Т. Шевченка у ЧНУ ім.
Юрія Федьковича: Клим Анна та Демчук Олександр, в якому Клим А. здобула
ІІІ місце.
Організували мультимедійний проєкт «Українська поезія 20-х років ХХ ст.
Озвучення». Організували екскурсії до: Літературно-меморіального музею
Ольги Кобилянської, Музею Пауля Целана („Стежками життя і творчості П.
Целана”), Музею буковинської діаспори, Меморіального музею Михайла та

Володимира Івасюків, Літературно-меморіального музею Юрія Федьковича
викладачі Марко І.В., Чік Л.В., Савінська Н.П.
Під керівництвом викладача коледжу Остапович М.О. студенти коледжу взяли
участь у Відкритому обласному фестиваль-конкурсі дитячих засобів масової
інформації «Медіа-простір шкільної преси»:
ІІ місце (Заремський Влад, Житарюк Е., Токар І.-104 група) Номінація «Кіно»
ІІІ місце (114 група – Липка Андрій, Антон Прокопчук, Андрій Николюк).
Номінація «Нові медіа». Також взяли участь у Міжнародному фестиваліконкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» ,
завоювали І місце в номінації «Відеоробота»
(Житарюк Е., Токар І.,
Заремський В., 104 група. Спецпремія у номінації «Медіапроект»).
У період карантинно-обмежувальних заходів години куратора проводилися
дистанційно через платформи онлайн-конференцій Zoom, Google Meet з
відповідною тематикою.
-квітень- З нагоди 23-річниці Конституції України куратори та викладачі
коледжу організували для студентів онлайн-перегляд документального фільму
«Історія української Конституції».
-травень- Студенти коледжу взяли участь в онлайн-заходах, присвячених
відзначенню Дня пам’яті та примирення 73-річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні. Були проведені виховні години – реквієм, години
спілкування, презентації, а також круглий стіл на тему «Вивчення воєннополітичної історії України, переклик із сьогоденням» (викладач історії,
Дерев’янчук В.Я.)
19.05 День вишиванки – онлайн-флешмоб – студентство підтримує традиції та
звичаї своєї Батьківщини. До Міжнародного Дня Європи студентами коледжу
проведено онлайн-конференцію «Студентство робить європейський вибір» викладачі Докаль О.Я. Добровольська Н.Д.
-вересень- До Дня міста студентами коледжу представлено відеоролики –
«Вуличками рідного міста» керівник викладач Добровольська Н.Д., До Дня
українського кіно (10.09) - перегляд фільму „Земля” (до 125 років від дня
народження Олександра Петровича Довженка ). 21.09 До Міжнародного дня
миру онлайн-акція «Мир і єдність Україні!» 30.09 – До Всеукраїнського дня
бібліотек спільна акція з бібліотекою міста ЦБС №4 м. Чернівці буккросінг
«Читати
–
це
модно!»
викладач
Марко
І.В.
-жовтень- Студенти коледжу з викладачами, Пержуном І.В. та Остапович М.О.,
разом з Українською академією лідерства організували збір дитячої літератури
до м. Бахмач Донецької області. До дня створення УПА та дня козацтва,
команда коледжу ЧНУ взяла онлайн-участь у міському конкурсі серед коледжів
«Козацькі забави», було підготовлено онлайн-стінгазети та організовано для
студентів коледжу перегляд документальних фільмів: «Нескорений», «Залізна
сотня», «Історія однієї криївки». Викладачі циклової комісії «Гуманітарних і
суспільних дисциплін» підготували патріотично-виховний онлайн-захід
«Зародились Ми великої години», присвячений 75 –й річниці створення УПА.
-листопад- До дня Української писемності з 04.11 по 09.11 організовано та
проведено відеофлешмоб «Мова – душа нації» (учасники - студенти 201,205,
314 груп – викладач Сивак Л.М. )

09.11 Студпарламент коледжу, студенти та викладачі організували і провели
заходи,
присвячені
Дню
української
писемності
та
мови:
XX Всеукраїнський диктант національної єдності проведено дистанційно;
відкритий тематичний виховний захід зі студентами І курсу (102,103,113
групи) «Українська мова – важливий чинник єдності суспільства, формування
нації», екскурсія в Муніципальну бібліотеку імені Анатолія ДОБРЯНСЬКОГО,
інтерв’ю студентів коледжу Юлії СІНЬКОВОЇ, Наталії РОМАНЮК, Вікторії
НОВАК з директором бібліотеки Лесею Щербанюк. «Я та моя власна
книгозбірня» (фото студентів на фото власної бібліотеки та улюблених книг)
(викладачі Сивак, Л.М.. Остапович М.О., Чік Л.В.) Організовано і проведено
засідання обласного методичного об’єднання у дистанційному режимі «Мова
як інтелектуальна основа розвитку нації: обмін досвідом, проблемні аспекти
викладання». Виступили з доповідями: Сивак Л. М. «Практичні аспекти
викладання філологічних дисциплін у Коледжі ЧНУ імені Юрія Федьковича в
умовах змішаного та дистанційного навчання», Чік Л. В. «Організація та
проведення виховних національно зорієнтованих заходів в умовах дистанційної
освіти», Остапович М. О. «Організація та проведення виховних національно
зорієнтованих заходів в умовах дистанційної освіти»,
Завійська Т. А.
«Практичні аспекти викладання філологічних дисциплін у Коледжі ЧНУ
імені Юрія Федьковича в умовах змішаного та дистанційного навчання».
Участь студентів Віксич Н., Шевчук Х., Гамага О. (116 гр.) у конкурсі
декламації поезії до 103-річчя М. Івасюка (відзначені заохочувальними призами
та грамотами), організованому Чернівецьким обласним меморіальним музеєм
Володимира Івасюка. – викладач Остапович М.О. Участь студентки Тичіни
Вівіан (202 гр.) у конкурсі декламації поезії до 103-річчя М. Івасюка,
організованому Чернівецьким обласним меморіальним музеєм Володимира
Івасюка. – викладач Чік Л.В. Проведено зі студентами 206 та 216 групи
мультимедійний проєкт "Українська поезія крізь століття (творчість П.Тичини,
М.Рильського, В.Сосюри, Є.Плужника) – викладач Славінська Н.П.
До дня «Буковинського Віче» студенти коледжу з викладачами підготували
онлайн: конференцію, стінгазети та провели відкриті онлайн-лекцію « 101 рік
Буковинського віча. Актуальні аспекти минулого та сьогодення». Проведені
круглі онлайн-столи «Возз’єднання Буковини і Західної України» та
«Буковинське віче і наслідки для сучасної України».
До дня Гідності студенти і викладачі коледжу відвідали онлайн-фотовиставку в
Чернівецькому обласному музеї. До дня пам’яті жертв Голодомору проведено
виховний захід « Запали свічку» разом з філологічним факультетом і
організовано перегляд фільму «Поводир». 28 листопада організовано онлайнзустріч студентів коледжу з координатором благодійної акції «Серце до серця»
волонтером, лікарем – Анною Рибарчук, яка поділилася зі студентами
специфікою роботи волонтерів, людей, які творять добро і допомагають людям.
-грудень- До дня Збройних сил України, було організовано онлайн-зустріч
студентів коледжу з випускниками коледжу ветеранами АТО Коцуром О.,
Недорубаном М. та з представниками військової кафедри ЧНУ імені Юрія
Федьковича. Студенти І-го курсу підписали листівки для воїнів ООС до дня
Збройних сил України.

3. Спортивно-масова робота в коледжі проводиться на досить високому
рівні, завдяки зусиллям викладачів фізичної культури. Команда дівчат коледжу
ЧНУ під керівництвом Михайлович М.М. зайняла ІІІ місце у змаганнях ХІУ
обласної Спартакіади серед студентської молоді закладів вищої освіти, які
здійснюють підготовку молодшого спеціаліста з настільного тенісу. Команда
юнаків коледжу ЧНУ: Лікар О, Романський В. вибороли ІІ місце в обласній
Спартакіаді серед ВНЗ із шахів. Софронюк В. посів І місце на чемпіонаті
світу зі змішаних єдиноборств в м. Ярославль, І місце на чемпіонаті світу з
панкратіону в Туреччині;
Храб М. – взяв участь у Чемпіонаті світу з вільної боротьби в Греції (Афіни), ІІІ
місце на чемпіонаті України.
У лютому викладачі фізичної культури Кречун І.В., та Хапко Д.А. організували
турнір серед студентів коледжу з баскетболу. В березні було проведено
змагання з волейболу серед студентів І – го курсу, а у жовтні - змагання серед
студентів першого курсу із силової підготовки.
Студент 202 групи, Данило Гусак, посів ІІІ місце на чемпіонаті України серед
кадетів у змаганні стрільби із лука. Проведено шахово-шашковий онлайнтурнір на першість коледжу ЧНУ. У грудні було проведено онлайн-змагання з
віджимання серед студентів першого курсу (викладачі Хапко Д.А., Кричун І.В.,
Михайлович М.М.)
3. Культурно-масова робота. Студенти коледжу беруть активну участь в усіх
масових заходах. У лютому викладачі кафедри іноземної мови провели
захід до Дня св. Валентина – «Кохання об’єднує світ».
Студентка ІІІ курсу, Лаб’як Г., і викладач коледжу, Марко І.В., завоювали гранпрі в Києві на конкурсі імені Лесі України серед декламаторів її поезії.
До міжнародного дня «Вишиванки» в приміщенні бібліотеки коледжу
ЧНУ викладачі, студентами та співробітники бібліотеки організували онлайнвиставку – «Історія української вишиванки», на якій було представлено зразки
вишиванок різних часів та регіонів України. Під керівництвом викладача
коледжу, Марко І.В., студент 3 -го курсу коледжу, Вакарчук Арсен, зайняв 1
місце в міжнародному шоу-фестивалі «Zaграй entertainment fest літо – 2020. В
грудні викладачі кафедри іноземних мов разом із студентами організували
свято «Різдвяні колядки» - привітання викладачам та студентам англійською
мовою. 09.12 міжнародний студентський обмін, онлайн-зустріч між студентами
коледжів ЧНУ і Стокгольмського університету: « Різдвяні вітання з України» ,
а для студентів 1-го та 2-го курсів - онлайн-конкурс на кращі різдвяні вітання.
5. Правове виховання – здійснюють викладачі циклової комісії
«Правничих дисциплін». Щорічно студенти коледжу спеціальності «Право»
здійснюють екскурсію, присвячену міжнародному дню «З прав людини», до
Верховної ради і зустрічаються там з представником антикорупційного
комітету Криган Л.А. Цього року старші курси спеціальності «Право»
знайомили студентів другого і третього курсів із міжнародними конвенціями
про права людини, розповідали про Європейський суд захисту прав людини та
провели соціальні дослідження серед населення міста «Чи знаєте ви свої
права?». Проведено онлайн-конференцію для студентів правників «Людина - її
права та свободи, як найвища соціальна цінність». У грудні для студентів ІІІ –
ІУ курсів правничих дисциплін було проведено інтерактивний захід – « Стоп

корупція» (викладач Анатійчук В.В.). Викладач Докаш О.Ю. зі студентами 4 го курсу правничих дисциплін організували та провели в грудні онлайнконференцію (круглий стіл) – «Соціальні ризики в Україні. Проблеми
сьогодення.».
До міжнародного дня «Волонтера» організували зустріч
студентів із засновницею громадського об’єднання «Волонтерський рух
Буковини» - К. Панамарьовою та стали учасниками міжнародної акції
підтримки в часи пандемії COVID-19 «Вірус без корони – все буде добре» в
період карантину.
6. Робота студентського парламенту – студентський парламент коледжу
під головуванням студентки ІІІ курсу, Романської Анастасії, займає активну
позицію в структурі студпарламенту університету і робить все можливе для
того, щоб життя студентів було цікавим і насиченим.
Навчально-організаційний відділ:
1. Виховний захід до Дня Української мови та писемництва.
2. Заходи до «Річниці створення Української повстанської армії».
3. Онлайн-фотовиставка до Дня Гідності та Свободи.
4. Заходи приурочені до річниці Голодомору.
5. Онлайн-фотовиставка «Революція у вогні».
6. Виховний захід присвячений до річниці вибуху на Чорнобильській
атомній електростанції (нлайн на платформі «Google Meet»).
7. Організація та проведення конференції.
8. Організували
онлайн-виставку з ізраїльсько-німецьким фондом
«Українсько-єврейський сімейний альбом» про Голокост, в часі якої
студенти-організатори проводили екскурсії для інших студентів.
Культмасовий відділ:
1. Офіційна онлайн-посвята у студенти Коледжу Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
2. Привітання викладачів Коледжу до «Дня працівників освіти».
3. Створення святкових атмосфер у навчальних корпусах.
4. Розіграш цінних подарунків до Дня студента.
5. Winter Spring Party.
6. Розіграш білетів на Winter Spring Party.
7. Брейн-ринг між І курсом.
Спортивно-оздоровчий відділ:
1. Турнір по міні-футболу «Патріоти Буковини».
2. Соціальна акція «Скажи «Ні!» курінню».
3. Турнір із настільного тенісу.
4. Тренування з рукопашного бою.
5. Тренування з міні-футболу.
6. Турнір зі складання кубік-рубіка.
Соціальний відділ:
1. Благодійний збір коштів на лікування онкохворого студента.
2. Благодійна акція «Стрічка життя».

