
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА» 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» 

Олександра Васильовича Собчука 

про результати  діяльності 

закладу фахової передвищої освіти 

за 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці, 2022 



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

ЗМІСТ 

1. Вступ 

2. Загальна характеристика закладу освіти. Кадрове забезпечення освітнього 

процесу. Контингент студентів. 

3. Робота Приймальної комісії. Результати випуску та прийому. 

4. Навчально-методична робота. Забезпечення якості освітнього процесу. 

5. Практичне навчання. 

6. Підготовчі курси. 

7. Навчально-виховна робота. 

8. Діяльність бібліотеки. 

 

  



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

1. Вступ 

Протягом двох непростих ковідних років освітній процес 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» постійно оперативно адаптовувався до 

екстремальних ситуацій, але 2022 рік виявився ще складнішим, у зв’язку з 

підступним, повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну. 

Нам довелося знову пристосовуватися до нового, не відомого досі формату 

роботи, пов’язаного з умовами воєнного стану. Якщо формат навчання з 

використанням можливостей дистанційних технологій був досить успішно 

освоєний під час ковіду, то раптовий виїзд частини наших студентів за 

кордон, мобілізація трьох викладачів коледжу змусили шукати нові форми 

роботи. 

Ще одним непростим викликом стали повітряні тривоги, що поставило 

на порядок денний безпеку учасників освітнього процесу. Для цього 

облаштовано 2 найпростіших укриття (кожне на 50 осіб) у навчальному 

корпусі по вул. Банкова та 1 найпростіше укриття в гуртожитку за 

відповідними вимогами ДСНС (питна вода, аптечки, сухі пайки, інтернет 

тощо). 

Через терористичні ракетні удари російської федерації по цивільній 

енергетичній інфраструктурі нашої держави додалася ще й енергетична 

криза, перехід на аварійні вимкнення електроенергії, що теж суттєво 

вплинуло на графік освітнього процесу і роботу основних підрозділів 

коледжу. Проте не дивлячись на такі труднощі освітній процес у коледжі 

триває, адміністрація коледжу виконує свої посадові обов’язки. 

Педагогічним колективом та іншими непедагогічними працівниками 

коледжу докладено чимало зусиль щоб освітній процес проходив на 

належному рівні.  
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2. Загальна характеристика закладу освіти. Кадрове забезпечення 

освітнього процесу.  Контингент студентів. 

Наш заклад освіти має відповідний рівень кадрового та матеріально-

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

здійснюють – 91 викладач (штатних –  72).  

З них: 

 докторів наук – 2 (штатних – 1); 

 професорів – 1 (штатних – 0); 

 кандидатів – 23 (штатних – 14); 

 викладачів вищої категорії – 42 (штатних – 33); 

 викладачів-методистів – 10 (штатних – 9); 

 старших викладачів – 2 (штатних – 2); 

 викладачів загальноосвітніх предметів – 21 (штатних – 16); 

 викладачі-сумісники – 19. 

Станом на 01.12.2022 р. на трьох відділеннях ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ» навчається – 907 студентів. 

Контингент студентів у розрізі спеціальностей 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»  (станом на 01.12.2022 р.) 

Код 

спеціальності 
Назва спеціальності 

Денна 

(бюджет) 

Денна 

(контракт) 

071 Облік і оподаткування 46 2 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
141 18 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
43 23 

081 Право 0 222 

113 Прикладна математика 49 21 

122 Комп'ютерні науки 128 37 

123 Комп’ютерна інженерія 135 42 

Всього 
542 365 

907 
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Контингент студентів у розрізі відділень 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» (станом на 01.12.2022 р.) 

Назва відділення 
Денна 

(бюджет) 

Денна 

(контракт) 
Всього 

Економічне відділення 230 43 273 

Юридичне відділення 0 222 222 

Природниче відділення 312 100 412 

 542 365 907 

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" 

Всі спеціальності, за якими здійснюється підготовка у ВСП «Фаховий 

коледж ЧНУ» є ліцензованими та акредитованими. 

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) 
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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) 

 

3. Робота Приймальної комісії. Результати випуску та прийому. 

Особливістю роботи в умовах воєнного часу стали зміни в прийомі на 

навчання (уведення НМТ замість ЗНО при вступі на основі ПЗСО), 

збільшення термінів вступної кампанії, тощо. Незважаючи на нові виклики 

часу, Приймальна комісія коледжу продемонструвала злагоджену й 

ефективну роботу й успішно провела цьогорічний набір про що свідчать 

наступні статистичні дані: 

Кількість поданих заяв 

Рік на базі 

БСО 

на базі 

ПЗСО 

на базі 

мол. спец. (МС) 

2019 637 92 - 

2020 672 73 3 

2021 690 102 - 

2022 817 28 1 
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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 - 

2022 298 165 133 285 12 1 

 

Зарахування-поновлення 2022  

І курс – зарахування – ФМБ 

 Держ Плата Всього 

ПТБД 15 8 23 

ФБСС 50 8 58 

ОО 15 - 15 

ПМ 15 15 30 

КІ 35 15 50 

КН 35 15 50 

Право - 59 59 

Всього 165 120 285 

ІІ курс – зарахування – ФМБ 

 Держ Плата Всього 

21-П - 4 4 

22-Ф - 1 1 

22-КН - 1 1 

22-Ю - 6 6 

Всього - 12 12 

ІІІ курс – зарахування – МС 

31-Ю - 1 1 

Всього - 1 1 
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4. Навчально-методична робота. 

Забезпечення якості освітнього процесу. 

У ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» проходить постійна робота над 

вдосконаленням наявних та розробці нових методичних матеріалів для 

покращення освітнього процесу. 

Протягом 2022 р. була проведена наступна робота: 

- розгляд та погодження робочих навчальних програм, навчальних 

програм, силабусів,  навчальних планів, робочих навчальних планів, 

тестових завдань, комплексних контрольних робіт та екзаменаційних 

матеріалів коледжу на 2022 н.р. 

- організовано та проведено вибір студентами вибіркових навчальних 

дисциплін, які будуть вивчатись у 2023 н.р. 

- організація та графік проведення ректорського контролю та контролю 

залишкових знань студентів за підсумками літньої екзаменаційної сесії; 

- аналіз стану навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін за 2022 н.р; 

 

 
Випуск 2021-2022 н.р. 

 

№ Код Спеціальність 

Випуск - 

молодший 

спеціаліст 

Випуск - 

фаховий 

молодший 

бакалавр 

Випуск - 

всього 

Д
ер

ж
. 

П
л
ат

а 

Р
а
зо

м
 

Д
ер

ж
. 

П
л
ат

а 

Р
а
зо

м
 

Д
ер

ж
. 

П
л
ат

а 

Р
а
зо

м
 

1 071 Облік і оподаткування 11 1 12 0 0 0 11 1 12 

2 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
41 0 41 1 4 5 42 4 46 

3 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
12 0 12 0 8 8 12 8 20 

4 081 Право 43 28 71 0 0 0 43 28 71 

5 113 Прикладна математика 12 1 13 0 0 0 12 1 13 

6 122 Комп'ютерні науки 33 11 44 0 0 0 33 11 44 

7 123 Комп'ютерна інженерія 28 10 38 0 0 0 28 10 38 

Разом по курсам 180 51 231 1 12 13 181 63 244 
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- організація та проведення предметних олімпіад та конкурсів; 

- розгляд та схвалення науково-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. 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні освітній процес в 

коледжі здійснюється з використанням можливостей 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. Викладач надає студентам 

матеріали для самостійного опрацювання: теоретичний матеріал, 

ілюстративне чи графічне зображення, покликання на відео для перегляду, 

творчі завдання. Проаналізувавши ефективність технологій, використаних 

під час навчання з використанням можливостей дистанційних технологій, 

визначено практики та технології, які підтвердили свою успішність і 

рекомендовано застосовувати їх надалі. Online навчання створює нові 

виклики для дотримання норм і правил академічної доброчесності, високий 

рівень якої забезпечують ті викладачі, що культивують її під час очного 

навчання, де вибудовується довіра до учасників освітнього процесу. 

Технології організації інтерактивних опитувань працюють на очних заняттях, 

цифрові творчі завдання використовуються для проектних підходів. 

Розширену сферу застосування інформаційно-комунікативних технологій 

шляхом створення власних електронних посібників, електронних 

презентацій, тестів. 

Матеріали щодо атестації педагогічних працівників 

Атестація педагогічних працівників визначає порядок проведення 

системи заходів спрямованих на  всебічне та комплексне оцінювання їх 
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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 2021-2022 н. 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 2021-2022 н. р. атестація педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти проводиться на засадах визначених «Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників», Законом України 

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

У 2022 р. підлягало  атестації – 29 педагогічних працівників, що складає 

30,9% від усіх педагогічних працівників, з них : 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  ІІ-ї категорії» – 1;  

 відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  

ІІ-ї категорії» – 1; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  І-ї категорії» – 6; 

 відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  

І-ї категорії» – 1; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  вищої категорії» - 17; 

 відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  

вищої категорії» та  педагогічного звання «викладач методист» – 3. 

Підготовка до атестації проходила в атмосфері відкритості, доступності. 

Протягом року в offline та online режимі викладачі проводили відкриті 

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. 
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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 доводилися до відома працівників 

коледжу. 

У 2023 н.р підлягають атестації 17 педагогічних працівників, що 

становить 22% від загальної кількості педпрацівників ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ»: 

 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ-ї категорії» – 2;  

 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  І-ї категорії» – 4; 

 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  вищої категорії» 

– 4; 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст  вищої категорії» – 5; 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст  І-ї категорії» – 1; 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст  вищої категорії» та присвоєння  педагогічного звання 

«старший викладач» - 1. 

План підвищення кваліфікації, стажування педагогічних 

працівників 

У нашому закладі освіти 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 коледжу пройшли підвищення кваліфікації: 

Згідно перспективного плану на 2022-2023 н. р. – заплановано 

проходження підвищення кваліфікації та стажування – 76 штатних 
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педагогічних працівників коледжу, що складає 100% від загальної кількості 

(76). 

Станом на 01.12.2022 пройшли підвищення кваліфікації: 

 на платформі ЧНУ – 8 викладачів; 

 на платформі масових відкритих  онлайн-курсів PROMETEUS 

(МОН України)  – 53 викладачі; 

 дистанційна форма навчання  НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти МОН України – 12 викладачів. 

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін профільної середньої 

освіти професійного спрямування, проходять підвищення кваліфікації у 

Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

Викладачі фахової підготовки проходять щорічне підвищення 

кваліфікації в різних суб'єктах підвищення кваліфікації:  

 Науково-методичний  центр вищої та фахової перед вищої освіти; 

 суб’єкт підвищення кваліфікації 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 Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, Чернівецький торгово-економічний інститут  

Київського національного торгового-економічного університету; 

 Онлайн-курси в Україні та за кордоном. 

Проходження ДПА у формі ЗНО студентами 2-го курсу 

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

VIII ДПА в коледжі здійснюється у формі ЗНО. 

Впродовж 2022 року у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» проводились: 

 апробація з української мови та літератури, математики, історії 

України, іноземної мови; 

 для участі в пробному ЗНО 2022 зареєструвалися 45% 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; 
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 з метою ознайомлення студентської молоді з особливостями реєстрації 

для проходження ЗНО розповсюджено інформаційну листівку; 

 своєчасно проведена реєстрація учасників ЗНО (226 студентів). 

У зв’язку із введення воєнного стану в Україні та згідно Закону № 7132 

про скасування складання державної підсумкової атестації, який звільняє від 

ДПА всіх здобувачів освіти, що завершують здобуття ПЗСО у закладах 

фахової передвищої освіти. При цьому наші студенти, які планували 

вступати до закладів вищої освіти, проходили національний 

мультипредметний тест. За результатами мультипредметного тесту 200 балів 

отримали студенти коледжу: Виборна В.В. (спеціальність «Право») – 

математика; Баб’юк О.В. (спеціальність «Комп’ютерна інженерія») – 

математика; Григорчук Р.В. (спеціальність «Комп’ютерні науки») – 

математика; Жалоба П.І. (спеціальність «Комп’ютерні науки») – українська 

мова, історія; Кривченко В.О. (спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») – історія. Загалом національний мультипредметний тест 

успішно склали всі 127 студентів (56 %), що виявили бажання його складати, 

що свідчить про якісну підготовку учасників освітнього процесу. 

 

5. Практичне навчання 

Практична підготовка студентів коледжу в 2021-2022 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. У відповідності до освітньо-професійних програм та 

навчальних планів підготовки фахівців були  проведені такі види практики, 

як виробнича, технологічна, навчальна.  

Викладачами розроблено та подано завідувачу навчально-виробничої 

практики всі робочі програми практик: 

 Економічне відділення – 13 програм; 

 Природниче відділення – 10 програма. 

 Юридичне відділення – 3 програми; 

До початку проведення практики відділення були забезпечені 

завідувачем навчально-виробничої практики пакетами з інструктивною та 
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бланковою документацією, також були проведені наради з викладачами-

керівниками практики, яким були доведені форми і поетапність проведення 

попередньої підготовчої та організаційної роботи зі студентами.  

У зв’язку із введеням воєнного стану в Україні, у 2021-2022 

навчальному році студенти проходили практику на базі ВСП «Фаховий 

коледж» та на факультетах Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, зокрема на факультеті математики та інформатики, 

юридичному та економічному факультетах.  

Керівники практики створювали  необхідні умови для успішного 

проходження студентами практики та надавали їм всебічну допомогу. 

У 2021-2022 навчальному році практику пройшли 698 студентів, з них: 

 Економічне відділення: 

 – навчальна практика – 179 студентів 

 – виробнича практика – 82 студенти; 

 Юридичне відділення: 

 – навчальна – 117 студентів, 

 – виробнича – 70 студентів; 

 Природниче відділення: 

 – навчальна – 185 студентів; 

 – виробнича – 9 студентів; 

 – технологічна – 95 студентів. 

При підведенні результатів практики слід зазначити, що студенти 

коледжу оформили звітну документацію відповідно до методичних вказівок 

та успішно захистили практику, незадовільних оцінок не було. Представлені 

результати можна вважати задовільними. За результатами  проходження 

практики студенти отримали позитивні оцінки та характеристики з баз 

практики. 

6. 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. 
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Зі змінами в навчальному плані діяльність підготовчих курсів 

здійснювалася з використання можливостей дистанційних технологій 

навчання у відповідності до затвердженого розкладу занять. 

Слухачі підготовчих курсів мають змогу повторити повний шкільний 

курс, підвищити рівень знань, підготуватися до державної підсумкової 

атестації у школі, пройти підготовку відповідно до програми вступних 

випробувань до коледжу, швидше та легше пройти адаптацію до навчання у 

майбутньому закладі освіти. 

На базі коледжу діють чотиримісячні та шестимісячні підготовчі курси 

загальним обсягом 150 годин у незалежності від тривалості. У 2021-2022 

навчальному році слухачами підготовчих курсів стали 119 осіб (83 особи – 4-

х місячні курси, 36 осіб – 6-и місячні курси). 

По завершенню навчання на курсах слухачі складають підсумковий 

іспит з обраних предметів, за результатами якого нараховуються додаткові 

бали, які додаються до конкурсного балу при вступі до ВСП «Фаховий 

коледж ЧНУ». 

 

7. Навчально-виховна робота. 

Важливою складовою навчально-виховного процесу є організація 

виховної роботи у закладі освіти. 

Впродовж багатьох років в коледжі діє система активної співпраці з 

органами студентського самоврядування та залучення їх до організаційної, 

управлінської діяльності, організації освітнього та виховного процесу тощо.   

Члени студентської ради представлені у стипендіальній комісії, 

педагогічній раді, поселення і виселення із гуртожитку проводиться лише за 

погодженням із студентською радою тощо. Ініціативи активу щодо 

покращення умов навчання, організації дозвілля, залучення до громадських 

організацій  підтримуються керівництвом коледжу. 

Забезпечено представництво роботи студентського самоврядування 

інших молодіжних громадських об’єднаннях міста і області. Студенти 

коледжу є членами Міської студентської ради, Студентської республіки, 

Студради ЧНУ імені Юрія Федьковича, обласних творчих об’єднань та 

громадських організацій. 

         Спільними зусиллями колективу під керівництвом заступника 

директора з виховної роботи, завідувачів відділень, кураторів груп, 

вихователів гуртожитку реалізується система соціально – гуманітарної та 
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спортивно-масової роботи, художньо-естетичної, національно-патріотичної, 

результати якої щорічно презентуються на різних майданчиках коледжу, 

міста та області так і за його межами.  

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи коледжу, 

відділень та гуртожитку. В умовах воєнного стану виховні заходи 

проводилися у форматі відеоконференцій  через різні інформаційні сервіси 

або у змішаній формі.  Назвемо окремі із них: 

Заходи з національно-патріотичного виховання: 

 виховна година «Зима, що нас змінила» (до річниці Революції 

Гідності); 

 вечір поезії до Дня народження Шевченка «Єднаймо душі словом 

Кобзаря»; 

 відеолекторій «На Чорнобиль журавлі летять»; 

 «Марафон пам’яті» (до Дня пам’яті і примирення); 

 відеовітання «За все, що маю, дякую тобі» (до Дня матері); 

 челендж «Говори українською – це модно» (до Дня української мови 

та писемності); 

 участь у Всеукраїнському радіо диктанті; 

 відеоурок «Пам’ятаймо своїх знаменитих земляків» до Дня 

народження Сковороди з переглядом фільму «Таємничий Сковорода» ; 

 організація та проведення конкурсу творчих проєктів «Світло свободи 

перемагає темряву!» (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 

(залучено студентів І курсу економічного та природничого відділення); 

 літературні читання «Світ Сковороди: актуальність у сьогоденні» (до 

300-річчя від дня народження Григорія Сковороди 

Протягом 2022 року було реалізовано план заходів культурно-

просвітницького спрямування за участі  викладачів юридичних дисциплін, 

заходів правового та превентивного виховання: 

 тематична лекція на тему: «Домашнє насильство: проблема та шляхи 

її вирішення в Україні та світі» (в рамках місячника превентивного 

виховання «16 днів проти насильства»); 

 роз’яснювальні бесіди серед студентської молоді, присвячені 

відзначенню Міжнародного дня толерантності як фактору суспільної 

стабільності; 
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 у рамках вивчення фахових дисциплін запрошено практичних 

працівників з метою формування у студентів комплексу відповідних 

практичних знань і вмінь впродовж року; 

 заходи, присвячені Всеукраїнському тижню права «Ціннісне 

ставлення до себе, суспільства і держави»; 

 симуляційна гру «Активна громадянська позиція»; 

 тематична лекція на тему: «Людина – найвища соціальна цінність»; 

 лекційні заняття в онлайн режимі за участю практичного працівника, 

адвоката, Нахамка Василя Івановича – «Відповідальність за порушення 

фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності», «Права 

дитини»; 

 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; 

 круглий 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.). 

Волонтерська робота 

З початком агресії російської федерації проти України студенти коледжу 

приймають активну участь у волонтерській роботі. 

 благодійний концерт та ярмарок виробів handmade і солодкої випічки 

«Україна вишивана». До флешмобу долучилися студенти ВСП «Фаховий 

коледж ЧНУ» у традиційному українському одязі; 

 квартирник «Я у мами волонтер»; 

 розмова із психологами Михайлом Головатим, Миколою Ілащуком, 

Еленою Єфімовою про те як боротись із тривожністю та чи потрібно це 
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робити та відпочити під пісні з гітарою. Гості купували вироби handmade та 

пригощались смаколиками; 

 благодійний ярмарок handmade виробів в якому вкотре взяли участь 

студенти коледжу; 

 благодійний концерт на вулиці О. Кобилянської. За участі студентів 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ», вихованців Центру культури та дозвілля ЧНУ, 

відомих виконавців та колективів міста; 

 благодійна акція «Солодощі для ЗСУ» проведена за ініціативи 

студентів Профбюро ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»; 

 благодійна акція «Кошти для ЗСУ» за ініціативи Профбюро, 

студентського парламенту ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» та Центру культури 

і дозвілля; 

 Загальноуніверситетський захід «Університет має талант - 2022». У 

заході взяли участь студенти ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» та 

продемонстрували свої таланти; 

 Благодійний захід «Голодомор 32-33. Пам‘ять крізь віки…» , де 

студенти ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» та ЦКіД ЧНУ розповіли та показали 

на що були готові йти люди, аби вижити. Після заходу студенти вшановували 

пам‘ять жертв Голодомору біля пам‘ятника на розі вулиць Шевченка і 

Руської; 

 благодійний фестиваль «Від Романа до Йордана», який розкриває всю 

красу та колоритність української обрядовості. Студенти, завдяки виставам, 

колядкам, віншуванням, розкажуть про свята новорічно-різдвяного циклу. 

Всі активно долучалися до благодійних ярмарків, приносили власні 

вироби, картини та продавали. Усі зібрані кошти були надані на потреби 

наших військових.  

Активно йде боротьба з проявами насильства та булінгу серед 

сткдентської молоді, було проведено і підготовлено: 

 відеочелендж «Булінг STOP»; 

 онлайн-зустрічі з керівниками студентських груп та батьками 

студентів на тему «Що робити, якщо твоя дитина стала жертвою булінгу?»; 

 онлайн-бесіда з елементами тренінгу «Підлітки мають право знати 

свої права»; 

 виготовлено інформаційно-просвітницькі буклети на правову 

тематику. 
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Не залишилися без уваги  і заходи художньо-естетичного виховання: 

 конкурс «Пара BEST»; 

 круглий стіл на тему: «Жіноча лірика в українській літературі ХХ 

століття»; 

 «Жінка. Весна. Любов»;  

 вітання до Дня працівників освіти; 

 організовано флешмоб «Зроби фото з хусткою» до Всесвітнього дня 

української хустки. 

До Дня студента проведено ряд заходів онлайн форматі: 

 відео-привітання «Викладачі  вітають студентів»; 

 онлайн «Зустріч без краваток»; 

 відео  презентація «Миттєвості студентського життя» . 

Профілактична робота психолога, вихователів та керівників груп була 

спрямована також на збереження фізичного та психічного здоров’я 

студентської молоді в період тривалого карантину: 

 участь у міському Брейн-ринзі «Дій в нестандартних ситуаціях»  

 тренінг «Здоровим бути здорово»; 

 участь у конкурсі соціальних реклам «REZONANS»; 

 цикл навчально-профілактичних заходів у гуртожитку за підтримки 

БО «Світло надії»; 

 ділова гра «Живий ланцюг»; 

 відео конкурс «Збережи своє здоров’я». 

 

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

за девіз у житті, студентство розпочало навчальний рік. Викладачами 

коледжу з фізичної культури було проведено наступні заходи серед студентів 

коледжу: 

 руханка до «Марафону єднання»; 

 змагання з стрітболу присвяченого до Всесвiтнього дня здоров’я; 

 організація і проведення тижня фізичної культури; 

 всеукраїнський фізкультурно-оздоровчому заході (легкоатлетичний 

забіг на дистацію 1 миля/1609 метрів); 

 участь студентів (юнаки) в обласних змаганнях з шахів «Турнір 

заради Миру» (IV місце); 
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 участь студентів коледжу в заході з відзначення Олімпійського дня в 

Україні; 

 до Дня фізичної культури і спорту в Україні  відбувся турнір з міні-

футболу (дівчата), стрітболу (юнаки); 

 участь  в обласних Спортивних іграх з шахів (юнаки) серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (ІІІ місце); 

 участь  в обласних Спортивних іграх з міні-футболу серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (II місце (дівчата), 

V місце (юнаки)); 

 участь в організації та проведені змагань на першість коледжу 

з настільного тенісу; 

 участь в обласних Спортивних іграх з стрітболу серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (II місце (юнаки), 

ІV місце (дівчата)); 

 участь у Спартакіаді ЧНУ з шахів. Команда коледжу посіла ІІІ місце. 

 участь в обласних Спортивних іграх з армреслінгу серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (ІІІ місця в своїх 

вагових категоріях); 

 

8. Діяльність бібліотеки 

Пріоритетним напрямом роботи працівників бібліотеки є поширення 

історико-культурної спадщини України, надбань світової культури, міста 

Чернівці. Протягом звітного періоду були організовані і проведені заходи: до 

Міжнародного дня рідної мови «Українська мова – це круто!»; відео-

презентація «Жінка -легенда» до 90-річчя Ліни Костенко; онлайн екскурсія 

по відомим бібліотекам світу; виставки до Дня Європи в Україні, Дня 

вишиванки  та інші.  Бібліотекою щомісяця проводяться просвітницькі 

заходи до різних подій, історичних дат, огляд сучасної літератури у форматі 

онлайн. Інформація висвітлюється на офіційному сайті коледжу. 

Основними  завданнями бібліотеки є: 

 сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку 

навчально- виховного процесу; 

 оперативне і якісне забезпечення інформаційні потреби користувачів; 

 сприяти різним формам та методам бібліотечної  роботи студентів; 
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 формувати інформаційної культури та залучати до читання 

користувачів бібліотеки; 

 сприяти розвитку освіти і самоосвіти; 

 надавати  професійні консультації  щодо пошуку необхідних 

матеріалів; 

 вивчати досвід роботи інших бібліотек з метою впровадження  в 

практику роботи найефективніших форм бібліотечного обслуговування 

користувачів.  

Головною метою діяльності бібліотеки є популяризація книг серед 

студентів , формування їх світогляду, допомога в задоволенні особистих 

інтересів , потреб, запитів. 

Протягом 2022 року  бібліотеку  відвідало 1070 користувачів. 

Фонд бібліотеки станом на 01.12.2022 р.  налічує: 

 книг – 40687; 

 періодичних видань – 3473; 

 автореферати – 482; 

 дисертації – 10.  

Відповідно до плану роботи на 2022 рік у бібліотеці відбулось 19 

культурно-масових заходів, виставки-презентації приурочувались до 

пам’ятних та ювілейних дат. Було презентовано -292 слайда і 203 книги. 

№ 

за/п 
Назва заходу Дата Кількість 

1. 
«Історичний урок єднання». Виставка - презентація 

(до Дня Соборності України). 
22 січня 14 слайдів 

2. 
«Без права на забуття» . Виставка – презентація (до 

Дня пам’яті героїв Крут). 
24 січня 7 слайдів 

3. 
«Душа народу бринить у слові». Виставка - 

презентація (до Дня  рідної мови). 
14 лютого 11 слайдів 

4. Книжкова виставка «Наше місто неповторне». 
Постійно 

діюча 
53 

5. 

Презентація до 125 – річчя з Дня народження  

Євгенія Маланюка, поета, мистецтвознавця, 

літературознавця. 

2 лютого 11 слайдів 

6. 
Тематична полиця: «Історія України від витоків до 

сьогодення» 
березень 27 

7. 

«Свято Пасхи йде до хати – будемо Великдень 

святкувати». виставка – експозиція, презентація до 

Світлого Христового Воскресіння). 

 22 слайда 
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8. 

«Чорнобиль немає минулого часу» Виставка - 

презентація (до Дня  пам’яті Чорнобильської 

катастрофи). 

25 квітня 21 слайд 

9. 
«Мати - символ добра на землі». Книжкова виставка ( 

до Дня Матері).  
7 травня 15 

10. 
«Сім’я – основа суспільства» - книжкова виставка ( 

до міжнародного Дня сім’Ї).  
15 травня 16 

11. 
Виставка –презентація до Дня вишиванки : 

«Вишиванка – берегиня генетичного коду українців» 
20 травня 50 слайда 

12. 
«Конституція України – Основний Закон держави». 

Виставка-презентація. 
28 червня 19 cлайдів 

13. 
«Україна – незалежна демократична держава» 

(виставка-презентація). 
20 серпня 10 слайдів 

14. 
День Знань виставка – презентація (до Дня 

працівників освіти). 
1 вересеня 8 слайдів 

15. 

Виставка – презентація: «Бібліотека - скарбниця 

знань». Відео-ролик: «Творення книги» (до Дня 

бібліотек). 

30 вересня 10 слайдів 

16. 
«Викладачі коледжу – наші захисники» (виставка до 

Дня захисників і захисниць України). 
14 жовтня 20 слайдів 

17. 

«Жінка муза – жінка легенда» виставка- презентація 

(до 150-річчя від Дня народження Соломії 

Крушельницької,  української співачки). 

листопад 15 слайдів 

18. 
«Минуще все, тільки мова вічна» виставка - 

презентація (до Дня писемності і мови).  

9 

листопада 

18 слайдів 

18 книг 

19. 

«Світ ловив мене та не зловив» виставка- презентація 

(до 300 – річчя від Дня народження філософа - 

просвітителя Г.С. Сковороди). 

3 грудня 
36 слайдів 

24 книг 


