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Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

ЗМІСТ 

1. Загальна характеристика закладу фахової перед вищої світи. 

Кадрове забезпечення освітнього процесу. 

2. Підготовка здобувачів освіти. 

3. Контингент студентів, результати випуску та прийому. 

4. Навчально-методичне забезпечення коледжу. 

Забезпечення якості освітнього процесу. 

5. Організація та проходження практики. 

Підготовчі курси. 

6. Навчально-виховна робота та діяльність студентського парламенту. 
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2001 рік вважається роком заснування Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича», коли при Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича було створено природничо-економічне 

відділення з підготовки молодших спеціалістів, а згодом згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2002 р. № 413  його було 

реорганізовано в Коледж Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, як структурний підрозділ цього закладу вищої освіти без 

статусу юридичної особи.  Наступним кроком була реорганізація шляхом 

приєднання Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного 

фінансово-економічного університету до Коледжу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Подія зумовлена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2016 р. №137, 

коли  Буковинський державний фінансово-економічний університет було 

реорганізовано шляхом приєднання до Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича і відповідно його структурні підрозділи.  

З січня 2021 року заклад перейменовано у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ», 

який є структурним підрозділом університету без статусу юридичної особи і 

надає освітні послуги, пов’язані зі здобуттям фахової передвищої освіти на 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та з одночасним 

наданням повної загальної середньої освіти. 

Наш заклад освіти має відповідний рівень кадрового та матеріально-

технічного забезпечення. Освітню діяльність у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» 

здійснюють – 99 викладачів (штатних –  77).  

З них: 

 докторів наук – 3 (штатних – 2); 

 професорів – 2 (штатних – 2); 

 кандидатів – 31 (штатних – 15); 
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 викладачів вищої категорії – 43 (штатних – 26); 

 викладачів-методистів – 11 (штатних – 10); 

 старших викладачів – 2 (штатних – 2); 

 викладачів загальноосвітніх предметів – 60 (штатних – 52); 

 викладачі-сумісники – 22. 

 

Станом на 01.12.2021 р. на трьох відділеннях ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ» навчається – 942 студенти. 

Контингент студентів у розрізі спеціальностей 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»  (станом на 01.12.2021 р.) 

Код 

спеціальності 
Назва спеціальності 

Денна 

(бюджет) 

Денна 

(контракт) 

071 Облік і оподаткування 44 4 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
152 12 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
43 22 

081 Право 44 208 

113 Прикладна математика 54 7 

122 Комп'ютерні науки 136 40 

123 Комп’ютерна інженерія 137 39 

Всього 
610 332 

942 

 

Контингент студентів у розрізі відділень 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» (станом на 01.12.2020 р.) 

Назва відділення 
Денна 

(бюджет) 

Денна 

(контракт) 
Всього 

Економічне відділення 239 38 277 

Юридичне відділення 44 208 252 

Природниче відділення 327 86 413 

 610 332 942 
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Із врахуванням потреб регіону  у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» 

здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за сімома освітньо-

професійними програмами на семи спеціальностях: 

№ Спеціальність Освітньо-професійна програма 

1 071 "Облік і оподаткування" "Облік і оподаткування" 

2 
072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" 

"Фінанси, банківська справа та 

страхування" 

3 
076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" 

4 081 "Право" "Право" 

5 113 "Прикладна математика" "Прикладна математика" 

6 122 "Комп'ютерні науки" "Комп'ютерні науки" 

7 123 "Комп'ютерна інженерія" "Комп'ютерна інженерія" 
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"Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича" 

            

Випуск 2020-2021 н.р. 

№ Код Спеціальність 

Випуск - 

молодший 

спеціаліст 

Випуск - 

фаховий 

молодший 

бакалавр 

Випуск - 

всього 
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1 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
13 3 16 0 2 2 13 5 18 

2 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
45 4 49 0 0 0 45 4 49 

3 071 Облік і оподаткування 9 1 10 0 0 0 9 1 10 

4 113 Прикладна математика 11 3 14 0 0 0 11 3 14 

5 123 Комп'ютерна інженерія 31 8 39 0 0 0 31 8 39 

6 122 Комп'ютерні науки 29 8 37 0 0 0 29 8 37 

7 081 Право 51 30 81 0 0 0 51 30 81 

Разом по курсам 189 57 246 0 2 2 189 59 248 
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Всі спеціальності, за якими здійснюється підготовка у ВСП «Фаховий 

коледж ЧНУ» є ліцензованими та акредитованими. 

Спеціальності ВСП «Фаховий коледж 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 

Ліцензований 

обсяг Рішення про 

ліцензування 
Акредитовано 

Денна Заочна 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

071 Облік і 

оподаткування 
30 – 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

наказ МОН 

України№1931л від 

30.11.2015 р. (Термін дії 

сертифіката до 01 липня 

2025) 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

100 – 
наказ МОН №1497л 

від 21.11.2016 р. 

наказ МОН України  

№3090л від 05.12.2014 р. 

(Термін дії сертифіката до 

01 липня 2024) 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

30 – 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

наказ МОН України  

№3090л від 05.12.2014 р. 

(Термін дії сертифіката до 

01 липня 2024) 

081 Право 100 – 
наказ МОН №1497л 

від 21.11.2016 р. 

наказ МОН України  

№658 від 27.04.2017 р. 

(Термін дії сертифіката до 

01 липня 2027) 

113 Прикладна 

математика 
30 – 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

наказ МОН України 

№1931л від 30.11.2015 р. 

(Термін дії сертифіката до 

01 липня 2025) 

122 Комп’ютерні 

науки 
50 – 

наказ МОН №1491л 

від 11.11.2016 р., 

постанова КМУ № 

53 від 01.02.2017 р. 

наказ МОН України №658 

від 27.04.2017 р. (Термін 

дії сертифіката до 01 

липня 2022) 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
50 – 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

Українивід19.12.201

6 № 1565 

наказ МОН України №806 

від 06.07.2016 р. (Термін 

дії сертифіката до 01 

липня2026) 
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСЯ 

Кількість поданих заяв 

Рік на базі 

БЗСО 

на базі 

ПЗСО 

на базі 

мол. спец. (МС) 

2019 637 92 - 

2020 672 73 3 

2021 690 102 - 

 

Кількість зарахованих здобувачів освіти 

Рік Зараховано 

всього 

Державне 

замовлення 

Контракт На базі 

БЗСО 

На базі 

ПЗСО 

На базі 

МС 

2019 259 167 92 239 20 - 

2020 269 170 99 233 34 2 

2021 320 171 149 271 49 - 

ЗАРАХУВАННЯ-ПОНОВЛЕННЯ 2021  

І курс – зарахування – ФМБ 
 Держ Плата Всього 

ПТБД 15 6 21 

ФБСС 51 7 58 

ОО 15 0 15 

ПМ 16 3 19 

КІ 36 14 50 

КН 37 13 50 

Право 0 59 59 

Всього 170 102 272 

ІІ курс – зарахування – ФМБ 
 Держ Плата Всього 

201 0 7 7 

206 1 2 3 

216 0 4 4 

205 1 3 4 

202 0 1 1 

203 0 7 7 

213 1 3 4 

204 0 1 1 

214 0 0 0 

227 0 20 20 

Всього 3 48 51 

Поновлення МС з 01.09.2021 

417 поновлення – 1 1 
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МАТЕРІАЛИ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Атестація педагогічних працівників визначає порядок проведення 

системи заходів спрямованих на  всебічне та комплексне оцінювання їх 

педагогічної діяльності, на заохочення (в тому числі матеріальне) його 

практичних компетентностей у сфері освіти. 

Згідно з планом проведення атестації педагогічних працівників у ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ» у 2021 р. на засіданнях предметних, циклових 

комісій, методичної ради,  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  викладачами протягом навчального року. 

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. 

У 2021 році атестація педагогічних працівників закладу фахової 

передвищої освіти проводиться на засадах визначених «Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників», Законом України 

«Про освіту» та Законом України «Про фахову передвищу освіти». 

У 2021 році підлягало  атестації – 15 педагогічних працівників, що 

складає 16% від усіх педагогічних працівників, з них: 

 присвоєно спеціаліст  ІІ категорії – 2;  

 присвоєно спеціаліст  І  категорії – 4;  

 присвоєно спеціаліст вищої категорії  – 8; 

 відповідність спеціалст вищої категорії і присвоєно педагогічне 

звання «викладач методист» – 1  

Підготовка до атестації проходила в атмосфері відкритості, доступності. 

Протягом року в офлайн та онлайн режимі викладачі проводили відкриті 
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заняття, виховні та тематичні заходи, брали участь у методичних 

об’єднаннях, семінарах, керували студентськими науковими роботами. На 

засіданнях методичної та педагогічної ради розглядалися  методичні доробки 

та здійснено аналіз якості їх підготовки. 

Характеристики та атестаційні листи викладачів обговорювались на 

засіданнях циклових комісій та методичної ради. Оцінка діяльності 

педагогічних працівників, які проходили атестацію, доводилась до їх відома 

під підпис. Наслідки атестації фіксувалися в протоколах засідань 

атестаційної комісії. Підсумки роботи атестаційної комісії знаходять 

відображення в наказах директора і довелися до відома працівників коледжу. 

У 2021/2022 н.р підлягають атестації 27 педагогічних працівників, що 

становить 26% від загальної кількості педпрацівників ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ»: 

 на присвоєння спеціаліст ІІ категорії – 2; 

 на присвоєння спеціаліст І категорії – 6; 

 на присвоєння спеціаліст вищої категорії – 3; 

 на відповідність спеціаліст вищої категорії – 11, 

 на відповідність спеціаліст вищої категорії та педагогічного звання 

«старший викладач» – 1,  

 на відповідність спеціаліст вищої категорії та педагогічного звання 

«викладач-методист» – 4. 

План підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників 

   У нашому закладі освіти значна увага приділяється кадровому 

забезпеченню якісного освітнього 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.  
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Педагогічні працівники коледжу пройшли підвищення кваліфікації у 

відповідності плану. Згідно перспективного плану у 2021 році – заплановано 

проходження підвищення кваліфікації та стажування – 80 педагогічних 

працівників коледжу, що складає 79% від загальної кількості (99). 

Станом на 01.12.2021 пройшли підвищення кваліфікації: 

 у ЧНУ – 48 викладачів; 

 у  НМЦ вищої та фахової передвищої освіти МОН України – 28 

викладачів. 

 на платформі масових відкритих  онлайн-курсів PROMETEUS – 63 

викладачі; 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін профільної середньої 

освіти, проходять підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області або ЧНУ імені Юрія Федьковича. 

Викладачі фахової підготовки студентів проходять в різних суб'єктах 

підвищення кваліфікації:  

- Науково-методичний  центр вищої та фахової перед вищої освіти; 

- ТОВ «Всеосвіта»; 

- 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 другого курсу 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича» 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту» № 2145-

VIII ДПА в коледжі здійснюється у формі ЗНО. 

Впродовж 2021 року у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія 

Федьковича» проводились: 
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– апробація з української мови та літератури, математики, історії України, 

іноземної мови; 

– для участі в пробному ЗНО 2021 зареєструвалися 72% студентів від 

загальної кількості учасників основної сесії; 

– кожна група писала власне висловлення з української мови, тести з 

української мови та літератури: 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; 

– своєчасно проведена реєстрація учасників ЗНО (227 студенти); 

– в зв’язку з епідеміологічною ситуацією та згідно листа МОН «Щодо 

реалізації закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року»» закон 

звільняє від ДПА всіх здобувачів освіти, які завершують здобуття ПЗСО у 

закладах фахової передвищої освіти. При цьому наші студенти, як і планують 

вступити до закладів вищої освіти, проходили ЗНО і показали високі 

результати, зокрема студентка спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування», Адріана Ісар,  отримала 200 балів з історії України. Викладач 

та студентка були відзначенні обласною адміністрацією та отримали грошову 

винагороду. 

 

Методична робота 

у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича» 

у 2021 році здійснювалась у такому напрямку: 

- розгляд та погодження  навчальних планів, робочих навчальних планів, 

навчальних програм, робочих навчальних програм, силабусів, тестових 

завдань, комплексних контрольних робіт та екзаменаційних матеріалів 

коледжу; 

- організовано та проведено вибір студентами вибіркових навчальних 

дисциплін; 
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- організація та графік проведення ректорського контролю та контролю 

залишкових знань студентів за підсумками літньої екзаменаційної сесії; 

- аналіз стану навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

- організація та проведення предметних олімпіад та конкурсів; 

- розгляд та схвалення навчально-методичних матеріалів викладачів для 

їх практичного застосування і поширення; 

- аналіз використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів та технологій; 

- особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення 

професійної підготовки і майбутнього працевлаштування випускників 

коледжу; 

- планування та затвердження підвищення кваліфікації викладачів 

коледжу. 

Організовано і проведено засідання обласного методичного об’єднання 

викладачів української мови та літератури закладів фахової передвищої 

освіти Чернівецької області у дистанційному режимі «Мова як 

інтелектуальна основа розвитку нації: обмін досвідом, проблемні аспекти 

викладання» (Сивак Л.М., голова методоб`єднання).  

 Участь в онлайн-нараді Всеукраїнської спілки голів обласних 

методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової 

передвищої освіти «Проблеми оптимізації процесу компетентнісно 

зорієнтованого навчання за умов упровадження інноваційних методик його 

реалізації в закладах фахової передвищої освіти» (Сивак Л.М., голова 

методоб`єднання). 

 Організовано і проведено засідання обласного методичного об’єднання 

викладачів іноземних мов закладів фахової передвищої освіти Чернівецької 

області у дистанційному режимі «Роль і функції викладача в системі 

дистанційного навчання» (Добровольська Н.Д., голова методоб`єднання). 
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У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень освітній процес в 

коледжі здійснюється з використанням дистанційних технологій та змішаної 

форми навчання. Застосування онлайн технологій внесли зміни в організацію 

вивчення освітніх програм та форми проведення навчальних занять. Для 

забезпечення дистанційної та змішаної форми занять використовувались веб-

камери, мікрофони, графічні планшети, які покращують візуалізацію 

навчального матеріалу. Розширену сферу застосування інформаційно-

комунікативних технологій шляхом створення власних електронних 

посібників, електронних презентацій, тестів, сайтів. 

 

Наукова робота 

Остапович М.О. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 

«Теорія літератури» (рішення Атестаційної колегії від 09.02.2021р., диплом 

ДК№059265). 

Звоздецька І.В. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 

«Конституційне право; муніципальне право» (рішення Атестаційної колегії 

від 27.09.2021р., диплом ДК№061932). 

Участь у наукових конференціях різних рівнів прийняли 12 студентів 

економічного відділення (керівники Томашевська А.М., Остапович М.О., 

Гіщук О.С.). 

Остафійчук В. та Ротар К. вибороли ІІІ місце у Всеукраїнській 

олімпіаді з бухгалтерського обліку для студентів коледжів та технікумів, що 

проводилась кафедрою обліку та аналізу Національного університету 

«Львівська політехніка» (керівник – Гнат С.І.). 

Студенти 2 та 3 курсів успішно закінчили курси на платформі масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Основи фінансів та інвестицій», 

«Бухгалтерський облік для початківців», «Просто про гроші», «Думай 

інакше: зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований 

потенціал». 

Протягом 2021 року проведена значна робота з оволодіння 
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інноваційними технологіями навчання та впровадження їх в освітній процес. 

Значна увага приділяється підготовці навчально-методичних комплексів 

дисциплін. 

Робота викладачів спрямовується на підготовку методичних розробок, 

навчальних посібників, рекомендації щодо виконання самостійної роботи: 

Попельницька Н.С. – методичні рекомендації щодо самостійної роботи 

студентів з навчальної дисципліни «Господарське право». 

Доманчук А.Д. – збірник методичних рекомендацій до самостійної 

роботи студентів з навчальних дисципліни «Європейське право», «Фінансове 

право». 

Звоздецька І.В. – збірник тестових завдань з дисципліни 

«Конституційне право України».  

Флорескул-Світова С.Л. – методичні рекомендацій для підготовки до 

семінарських занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право». 

Єгоров П.В. – збірник тестових завдань з навчальної дисципліни 

«Організація судових і правоохоронних органів». 

Докаш О.Ю. – збірник задач та ситуаційних завдань з дисципліни 

«Право соціального захисту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» спеціальності «Право»; 

Збірник тестових завдань з дисципліни «Право соціального захисту» 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальності «Право».  

Анатійчук В.В. – збірник ситуаційних завдань з дисципліни 

«Кримінальне право».  

Викладачами коледжу підготовлено та видано наукові статті і тези: 

Аshcheulov A., Derevianchuk M., Lavreniuk D. On the Possibility of 

Electrostatic Transformation by Anisotropic Dielectric Environment. American 

Journal of Engineering Research (AJER), vol. 10(7), 2021, pp. 112-118. 

Звоздецька І.В. Інтегративна функція конституційного права України. 

Часопис Київського університету права / Ін-т держави і права ім. В. М. 
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Корецького. - Киiв, 2021. - N 2. - С. 99-103. 

Єгоров П.В. Змішана форма надання безоплатної юридичної допомоги: 

моделі та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права / Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. - Киiв, 2021. - N 2. - С. 47-50. 

Попельницька Н.С. у співаторстві із Ковбасом І.В. підготовила і 

опублікувала наукову статтю на тему: «Взаємодія інституцій громадянського 

суспільства та держави». Напрямки реформування публічного та приватного 

права в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 26 березня 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: 

ЗНУ, 2021. с. 29-32. 

Присакар В.Б. «Екологічні дослідження поселенських ландшафтів», 

матеріали конференції, с.185-189, 2021 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Практична підготовка студентів коледжу в 2020-2021 н. р. 

здійснювалась згідно вимог  «Положення  про проведення навчальних і 

виробничих практик студентів Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий  коледж Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича»», затвердженому  Педагогічною радою   коледжу, протокол №5 

від 11.01.2021 року. Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за 

спеціальностями були  проведені такі види практики, як виробнича, 

навчальна (бізнес-тренінг) та технологічна.  

       Викладачами розроблено та подано завідувачу навчально-виробничої 

практики всі робочі програми практик: 

- Економічне відділення – 13 програм; 

- Природниче відділення – 10 програма. 

- Юридичне відділення – 3 програми; 
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До початку проведення практики відділення були забезпечені 

завідувачем навчально-виробничої практики пакетами з інструктивною та 

бланковою документацією, також були проведені наради з викладачами-

керівниками практики, яким були доведені форми і поетапність проведення 

попередньої підготовчої та організаційної роботи зі студентами.  

Базами проходження практики були фінансові органи, також органи 

державної фіскальної та митної служби, банки, підприємства різних форм 

власності та господарювання, з якими були укладені відповідні договори в 

котрих зазначені основні умови та вимоги щодо організації та проведення 

практики студентів, права, обов’язки та відповідальність сторін. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, у 2020-

2021 навчальному році в загальній кількості укладено 99 договорів.  

Керівники більшості баз практики створювали  необхідні умови для 

успішного проходження студентами практики, та надавали їм всебічну 

допомогу. 

У 2021 році  практику пройшли 698 студентів, з них: 

- економічне відділення – навчальна – 168 студентів, виробнича – 

78 студентів; 

- юридичне відділення – навчальна – 82 студенти, виробнича – 70 

студентів; 

- природниче відділення – навчальна – 112 студентів, виробнича – 

97 студентів, технологічна – 91 студент. 

Узагальнюючи підсумки  всіх видів практики необхідно зазначити, що 

більшість студентів оформили звітну документацію відповідно до 

методичних вказівок, всі студенти успішно захистили  всі види практик, 

незадовільних оцінок не було. Представлені результати можна вважати 

задовільними. За результатами  проходження практики студенти отримали 

позитивні оцінки та характеристики з баз практики. 
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ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

Підготовчі курси у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» діють на підставі 

«Положення про організацію роботи підготовчих курсів до вступу до 

відокремленого структурного підрозділу  «Фаховий коледж Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича»» затвердженим 

Педагогічною радою коледжу, протокол №5 від 11.01.2021 року. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, робота 

підготовчих курсів здійснювалася он-лайн відповідно до затвердженого 

розкладу. 

Слухачі підготовчих курсів мають змогу повторити повний шкільний 

курс, підвищити рівень знань, підготуватися до випускних іспитів у школі, 

пройти підготовку відповідно до програми вступних випробувань до 

коледжу, швидше та легше пройти адаптацію до навчання у коледжі. 

На базі коледжу діють чотирьох місячні та шести місячні підготовчі 

курси. У 2021 році  слухачами підготовчих курсів стали 98 осіб (61 особа – 4-

х місячні курси, 37 осіб – 6-и місячні курси). 

По завершенню навчання на курсах складають підсумкову атестацію за 

результатами якої нараховуються додаткові бали, які додаються до 

конкурсного балу при вступі до ВСП «Фаховий коледж ЧНУ». 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Навчально-виховна робота в  закладі зорієнтована на дотримання засад 

Конституції України, Закону України «Про освіту», Національної програми 

виховання дітей та учнівської молоді, Концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти, Державної Національної програми «Освіта» 

(Україна XXI століття), Указу Президента України про Стратегію 

національно-патріотичного виховання  молоді, активної реалізації програм 

«Життя і здоров’я дитини – найвища цінність».  Діяльність у виховній сфері 
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2021 році була організована відповідно до річного тематичного плану 

коледжу з виховної роботи, який цілеспрямовано використовує і впроваджує 

в життя новітні освітні технології, форми і методи роботи у навчально-

виховному процесі, прерогативою якого є «формування і розвиток 

високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією 

готової до вибору свого місця в житті».  

Варто відзначити роботу  психолога, яка проводить психологічну та 

педагогічну діагностику навчальних груп і відповідно дає рекомендації 

кураторам для того, щоб створити в групах максимально сприятливі умови 

для навчання. Постійна співпраця кураторів груп  із студентами, батьками 

(індивідуально, зустріч з батьками, батьківські збори проводяться 3 рази на 

рік, зустрічі з адміністрацією коледжу) створює комфортну атмосферу для 

навчання в коледжі. 

Викладачі історії Сіваков М.М., Погребеник А.І., Дерев`янчук  В.Я., 

Павлюк Д.В.,  провели  виховні заходи та круглі столи, перфоменси : «Крути: 

погляд крізь століття», «35 річниця Чорнобильської трагедії», День пам`яті  

та примирення, день вишиванки, «30 років з Дня незалежності України»,  

День Українського козацтва (виставка стінгазет),  День Збройних сил 

України, етапи становлення та відродження Українського війська.  

Викладачі-філологи  сприяли в організації та проведенні:  

радіодиктанту національної єдності з нагоди Дня української писемності та 

мови (лютий), І етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 

та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (лютий-

березень), ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови (за 

сприянням ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з ТОВ 

«Х’юман»), III обласного етапу XII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, екскурсії 

до музеїв – Літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської, Музею 

буковинської діаспори, Меморіального музею Михайла та Володимира 

Івасюків, Літературно-меморіального музею Юрія Федьковича. 
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Карантинні обмеження та змішане навчання розширили можливості та 

зробили далеке ближчим так, зокрема, під керівництвом викладача-філолога, 

Марко І.В.,  студентка (Юлія Гашмей) брала участь у різноманітних 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах: ON-LINE INTERNATIONA 

FESTIVAL OF TALENTS 2021 (січень, м. Київ, ІІ місце), 

Міжнародний  фестиваль «ZlataFest - Golden Talents of the World» (лютий, І 

місце), фінал (ІІ тур) читання української поезії, присвяченому 207-й річничі 

від Дня народження Тараса Шевченка (березень, Чернівці, ІІІ місце), І 

Міжнародний шоу-фестиваль мистецтв «Арабески Аладдина 2021» 

(березень, Анталія, І місце), Міжнародний дистанційний шоу-фестиваль 

«AmericanArtDreamAwards – 2021» USA (травень, Даллас, І місце), І 

International competition festival  Дубай-fest (вересень, OAE, Dubai, І місце), 

INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION– GREECE, THESSALONIKI 

STARS OF GREECE 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 2021(вересень, Греція), 

Всеукраїнський багатожанровий конкурсу-фестиваль «Мелодія осені-2021» 

(жовтень, Черкаси, І місце). 

Викладачі-філологи іноземних мов організували та провели: відкрите 

засідання гуртка англійської мови, присвячене святкуванню Дня Святого 

Валентина (Марку В.І., Любчинська К.А.), розважально-пізнавальну 

вікторину “BoysVsGirls” (Захарчук І.О., Веренько М.М.), виховні заходи до 

святкування тижня іноземних мов та Днів Європи, майстер-клас для успішної 

здачі ДПА у формі ЗНО з Іноземної мови (англійська) (Захарчук І.О.), захід 

до Міжнародного Дня студента (Добровольська Н.Д., Кузик О.В.), семінар-

презентацію «Різдвяні мініатюри» (Захарчук І.О.), захід «Подорож Європою 

у часі» (Котелевська Р.А.), захід «Чернівці – Торонто» між студентами ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича» та студентами коледжу м. 

Торонто, Канада (Добровольська Н.Д.). 

Виховна робота є важливою складовою частиною щоденної праці 

викладачів циклової комісії правничих дисциплін, що організовується 

відповідно до покликання, інтересів і здібностей кожного студента з 
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урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей 

коледжу. Проведено лекційні заняття в онлайн режимі  за участю 

практичного працівника, адвоката, Нахамка Василя Івановича – 

«Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі 

юридичної відповідальності», «Права дитини». Проведено тренінг на тему 

«Безпека на дорозі. Як уберегти себе?» за участю начальника відділу зв’язків 

з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області, 

майора поліції Ігоря Васильовича Пастуха.  

Викладачами циклової комісії правничих дисциплін у контексті 

відзначення Тижня права було організовано і проведено наступні виховні 

заходи: круглого стіл «Конституційно-правовий статус Верховної Ради 

України» (Доманчук А.Д.), правовий брейн-ринг (Флорескул-Світова С.Л.), 

соціологічне опитування серед викладачів і студентів коледжу на тему: «Що 

ми знаємо про права людини?» (Звоздецька І.В.), круглий стіл  «Шляхи 

вдосконалення правового регулювання процесуальної діяльності у 

кримінальному процесі України (Єгоров П.В.), інтерактивний семінар: 

«Правова держава як вектор розвитку громадянського суспільства в Україні» 

(Попельницька Н.С.), симуляційна гра «Вибори міського голови» (Докаш 

О.Ю.) 

Сучасний світ неможливий без розвитку інноваційних технологій. В 

цьому студентам коледжу допомагають викладачі комп`ютерних 

дисциплін: студенти спеціальності КІ мали змогу прийняти участь у EDU 

FEST (майстер-класи, виставка роботів та марафон інжинірингових 

проектів).  

У рамках Національного Місяця кібербезпеки вперше в Україні для 

студентської та учнівської молоді відбувся заочний конкурс під назвою 

“Кіберніндзя” (участь у конкурсі CTF: Цвігун Д., Івасюк Т., Мандрик Т.; 

створення web-сторінки: Козак І., Пліш В., Бичинюк М., Єреміца В., Мельник 

Н., Івасюк Т.; створення інтерактивної інфографіки: Куцак І., Гашмей Ю., 

Никифоряк А.). 
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У вересні за результатами відкритої обласної оліміади з програмування 

була проведена он-лайн зустріч з працівниками компанії «AMC-Bridjе», під 

час якої  працівники компанії  провели студентам он-лайн екскурсію, 

подякували студентам за високі досягнення та запропонували пройти 

технологічну практику. 

У жовтні студенти підготували 2 практичних презентації для 

першокурсників спеціальності «Прикладна математика» про перспективи 

хмарних технологій та кібербезпеку. Зокрема обговорили  правила 

кібергігієни, та важливість збереження банківської інформації. Студенти 

випускники поділились своїм досвідом з першокурсниками. 

У листопаді студенти 3 курсу спільно з викладачами відповідної 

кафедри факультету математики та інформатики підготували онлайн доповіді 

на англійській мові з предмету «Об’єктно-орієнтоване програмування», які 

презентували в рамках профорієнтації учням старших класів міста Чернівці. 

У грудні студенти IV-го курсу спеціальності «Прикладна математика»  

здійснили презентацію освітнього сайту, розробленого ними, для допомоги з 

вивчення мов програмування. Презентація відбулась на платформі EDURAM.  

Студент ІІІ-го курсу Відокремленого структурного підрозділу 

“Фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича”, Акостакіоає Флоріан Флоріанович, спеціальності 

«Комп’ютерні науки», отримав іменну стипендію Верховної Ради України як 

активний учасник олімпіад з програмування,  конкурсів, марафонів, 

воркшопів з ІТ технологій; представляв коледж на ¼ міжнародної олімпіади з 

програмування International Collegiate Programming Contest. Студент ІІІ-го 

курсу Відокремленого структурного підрозділу «Фахового коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», 

Лавренюк Дмитро Олександрович, спеціальності «Комп’ютерна інженерія», 

отримав академічну стипендії Президента України як співавтор 8 наукових 

праць та 4-х патентів. 
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У рамках святкування Global Money Week 2021 (Всесвітній тиждень 

грошей), викладачами циклової комісії економічних дисциплін (Марич 

А.В., Семенюк Ю.В.) була організована онлайн-зустріч з начальником 

відділу зарплатних проектів Чернівецької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» 

В’ячеславом Максимюком. Викладачі економічних дисциплін разом з 

кафедрою фінансів і кредиту ЧНУ за участю керівників провідних банків, 

студентів економічного факультету та коледжу організували та провели 

круглий стіл «Фінансист – успішний банкір» (Гіщук О.С.). Також згідно 

плану проводиться засідання гуртка «Фінансист», в якому активними 

учасниками є студенти різних спеціальностей і курсів навчання. 

«У здоровому тілі – здоровий дух» – з таким латинським виразом, 

взятим за девіз у житті, студентство розпочало навчальний рік: команда 

коледжу зі стрітболу (дівчата) посіла II місце у змаганнях обласних 

Спортивних іграх серед студентів закладів фахової передвищої освіти 

(травень), обласних Спортивних іграх серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти з пляжного волейболу команда (дівчата) посіла II місце 

(червень), команда з міні-футболу (юнаки) посіла ІІІ місце у змаганнях 

обласних Спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти (червень). Відзначення  Міжнародного Олімпійського дня 

відзначилося перемогами команди ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія 

Федьковича» з настільного тенісу (юнаки)  посіла  ІІ місце, а команда дівчат 

– І місце і стали дворазовими чемпіонами у змаганнях обласних Спортивних 

ігор серед студентів закладі фахової передвищої освіти. Традиційне 

святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні  відбулося турніром з 

волейболу. У вересні відбулося відкриття «Олімпійського тижня» у 

Чернівцях. У рамках заходу організатори влаштували «Олімпійську 

руханку», що вперше відбулося на території об’єкту всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО  у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича. Студенти ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» підтримуючи 

олімпійські ініціативи є активними учасниками Спартакіади ЧНУ, 
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свідченням цього вже є перші результати – серед студентів, які розпочали 

навчання у 2021 р. команда Фахового коледжу з баскетболу (юнаки) посіла ІІ 

місце. Листопад – І місце з настільного тенісу у змаганнях обласної 

Універсіади, а також – ІІІ місце у змаганнях зорганізованих студентським 

парламентом. Грудень розпочався для студентської молоді зі змагань 

армреслінгу. 

Слід відзначити плідний діалог між студентами коледжу та 

університету та активну участь у загально-університетських та міських 

конкурсах: участь у конкурсі колядок організованому Молодіжною радою 

Буковини у складі вокальної студії «Роси» ЦКІД ЧНУ (Братушко О.); 

презентація онлайн перфоменсу до Дня соборності України (Богданюк В., 

Білоус Ю.); зйомки у короткометражному фільмі «Під Крутами» (Вакарчюк 

А., Богданюк В.); перфоменс «Крути. Погляд крізь століття» (Вакарчюк А., 

Богданюк В.,  Шлюсар Ю., Флорескул В., Яворський В.); зйомки у 

короткометражному фільмі «Типи людей на святого Валентина» (Богданюк 

В., Гамага О., Полякова К.); «Небесну Сотню, Господи прийми» (Флорескул 

В.); театралізоване дійство « Зима, що нас змінила» (Богданюк В., Гамага О., 

Шлюсар Ю.,  Соболевська А.), VІІ Всеукраїнський (ХVІІ Всекримський) 

фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-

Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці 25 лютого 

(Тичіна В.); онлайн концерт «8 + причин любити жінок» 8 березня (Богданюк 

В., Чупірчук С., Фокій Н., Полякова К.);  «160 річниця від дня смерті Т.Г. 

Шевченка» (Богданюк В.); Танцювальний онлайн конкурс «Лови ритм ЧНУ» 

(Тичіна В., Пранничук М. (переможець)); показ тематичних 

короткометражних фільмів з нагоди «Великодня» (Шевчук К., Соболевська 

А.); «Флешмоб з нагоди Дня вишиванки і 10-річчя включення університету в 

ЮНЕСКО (Цуркан А., Соболевська А., Фокій А.); «Відкритий мікрофон» 

(Шевчук К., Полякова К., Соболевська А.,  Богданюк В., Єнакаке Д., Єнакаке 

А.); «Фестиваль ОБНОВА» (Соболевська А.); благодійний концерт на 

підтримку акції ВБФ "Серце до серця" під гаслом "Здорові немовлята" 
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(Богданюк В., Шевчук Х., Соболевська А.); благодійний концерт на вул. 

О.Кобилянської (Шевчук Х.); фестиваль "BukMolFest до Дня молоді (Шевчук 

Х., Полякова К., Бовкун К.); зйомки у фільмі «Україна 30. Пишаємось» 

(Богданюк В., Братушко О., Шевчук Х., Флорескул В., Щербань А.); 

"Федькович party" (Богданюк В.); літературний вечір (Богданюк В.); 

благодійний концерт на підтримку армії (Шевчук Х., Соболевська А., 

Братушко О.); «Вечірні розмови без масок» із Андрієм Пуздряком 

(Флорескул В.); святковий концерт у військовій частині А2308 (Шлюсар Ю., 

Богданюк В., Шевчук Х.); зйомки у короткометражному фільмі «Жіноча 

молитва…» (Гамага О.); фестиваль талантів ЧНУ 2021 (Шевчук Х.); 

благодійний концерт на підтримку акції «Подаруй дитині життя» (Бовкун 

К.); участь у Фестивалі «Від Романа і Йордана»; зйомки у 

короткометражному фільмі «Випускний» (Гамага О., Богданюк В.); 

перфоменс «Один день з життя Майдану» на відкритті пам’ятника Героям 

Небесної Сотні (Богданюк В.). 

Важливу роль у навчально-виховному процесі відіграє робота 

бібліотеки, яка  нараховує 48544 джерела інформації. Впродовж 2021 року 

організовано та проведено виставки: «Свято єдності українського народу» 

(До  дня Соборності України, 22 січня); «Пам’ятай про Крути»  (День пам’яті 

героїв Крут, 24 січня); виставка романтичної художньої літератури, 

приурочена до Дня св. Валентина (14 лютого); «Мова – душа народу» (до 

Дня рідної мови, 19 лютого); «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю 

те, що не вмирає» (До 150-річчя Дня народження  Л. Українки – видатної  

української поетеси, письменниці, 25 лютого); Книжкова  виставка  «Уклін 

тобі, Кобзарю»  (до Дня  народження  Т.Г. Шевченка, 9 березня); виставка- 

презентація до Всесвітнього Дня поезії:  «Поезія – це завжди неповторність» 

(19 березня); «Край, в якому ми живемо – Буковиною зовуть… У цім краю, 

де серця рідна пристань… (постійно діюча краєзнавча книжкова виставка, 8 

квітня); «Чорнобиль…Трагедія. Пам’ять..» (до Дня пам’яті Чорнобильської 

катастрофи, 26 квітня); експозиція та виставка літератури: «В Україні дзвони 
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дзвонять, дзвони Великодні» (народознавча експозиція до світлого 

Воскресіння Христового, 2  травень); «Цілую  ніжно  материнські руки» (До 

Дня матері, 7 травня); «Слово моє буду гострити на кремені моєї душі» (до 

150-річня В. Стефаника, 14 травня); виставка-презентація до Дня вишиванки: 

«Бережи українське – носи вишиванку» (20 травня); «Він білим птахом 

пролетів над світом із світою ознакою добра» (ювілейна виставка-презентація 

до 80-річчя з Дня народження  І. Миколайчука, 15червня); «Конституція 

України – Основний Закон держави». Виставка-презентація. (28 червня); 

«Україна – незалежна демократична держава» (виставка-презентація (20 

серпня); День Знань ( виставка-презентація, вересень); День захисників і 

захисниць Вітчизни  (виставка – презентація, жовтень); « В землі віки лежала 

мова І врешті вибралась на світ. О мово, ночі колискова! Прийми мій 

радісний привіт» (виставка – презентація, листопад); «Невиплакані сльози 

України» (виставка-презентація до Дня пам’яті голодоморів в Україні, 

листопад); «Україна – правова держава» (До міжнародного. Дня прав захисту 

людини», грудень).  

Студентський парламент коледжу під головуванням студентки ІІ 

курсу  Анастасії Єнакаке займає активну позицію і робить все можливе для 

того, щоб життя студентів було цікавим і насиченим. Загалом були проведені 

навчально-організаційним відділом: виховний захід до Дня Української мови 

та письменництва, заходи до «Річниці створення Української повстанської 

армії», онлайн фотовиставка до Дня Гідності та Свободи, заходи приурочені 

до річниці Голодомору, онлайн фотовиставка «Революція у вогні», виховний 

захід присвячений до річниці вибуху на Чорнобильській атомній 

електростанції. Онлайн на платформі «Google Meet», організація та 

проведення конференції; культмасовим відділом: офіційна посвята у студенти 

ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича», привітання викладачів коледжу до «Дня працівників освіти», 

створення святкових атмосфер у навчальних корпусах, розіграш цінних 

подарунків до Дня студента, Winter Spring Party, розіграш білетів на Winter 
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Spring Party, брейн-ринг між І курсом; спортивно-оздоровчим відділом: 

турнір по міні-футболу «Патріоти Буковини», соціальна акція «Скажи Ні 

курінню», турнір по настільному тенісу, тренування з  рукопашного бою, 

тренування з міні-футболу, соціальна акція проти куріння, турнір з складання 

кубіка-рубіка; соціальним відділом: благодійний збір коштів на лікування 

онкохворого студента, благодійна акція «Стрічка життя». 

 


