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Вступ 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний 

коледж» (Чернівецький технікум залізничного транспорту) заснований в січні 

1945 року на підставі наказу Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР за 

№807/ЦЗ від 6 грудня 1944 року та за наказом управління Кишинівської 

залізниці за №1/Н від 6 січня 1945 року.  

В 2008 році відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку 

України №1001 від 08 серпня 2008 року Чернівецький технікум залізничного 

транспорту перейменовано в Державний вищий  навчальний заклад 

«Чернівецький транспортний коледж», який є правонаступником технікуму. 

Основним напрямком діяльності коледжу є підготовка молодших 

спеціалістів для залізничної та автомобільної галузі згідно до державного 

замовлення. 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний 

коледж» проводить підготовку фахівців за спеціальностями з ліцензованим 

обсягом (за планом) на денному і заочному відділенні: 

1) 5.07010503 "Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об’єктів 

колійного господарства" - 180 чол. 

2) 5.07010502  "Технічне обслуговування і ремонт вагонів" - 180 чол. 

3) 5.07010602 "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів" - 90 чол. 

4) 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті" –  

75 чол. 

З 1994 року діє навчально-методичний комплекс "ВНЗ - технікум", в 

нього входять: Українська державна академія залізничного транспорту, 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна, Державний економіко-технологічний університет 

транспорту, Національний транспортний університет. В цьому навчальному 

році до ВНЗ ІV рівня акредитації були зараховані  37 випускники коледжу. 

На базі інституту підвищення кваліфікації при Державному 

економіко-технологічному університету транспорту, Національному 

транспортному університету і на кафедрах університетів викладачі коледжу 

постійно проходять курсову перепідготовку. Викладачі загальноосвітніх 

дисциплін проходять перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації на базі 

інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.  

За звітний період у вищевказаних навчальних закладах пройшли курсову 

перепідготовку 9 викладачів коледжу. 

Протягом року, я як директор ДВНЗ «Чернівецький транспортний 

коледж» звітував про виконання умов контракту, про результати фінансово-

господарської діяльності, впровадження та використання інноваційних 

технологій, покращення матеріально-технічної бази та з інших поточних питань 

на зборах трудового колективу, педагогічних, адміністративних, методичних 

радах та виробничих нарадах. 

Педагогічні проблеми на 2015-2016 н.р.: перехід від колективно-

інформаційних моделей до високоефективних, індивідуально-
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розвивальнихосвітніх систем і технологій; створення умов для розвитку 

кадрового потенціалу та продуктивної праці педагогічного колективу коледжу. 

Методичні проблеми над якими працював педагогічний колектив у 2015 

році: застосування новітніх технологій у виробничій сфері, науково-методична 

робота викладачів та оптимізація навчально-виховного процесу в сучасних 

умовах. Шляхами вирішення даних проблем були: нововведення в навчально-

виховному процесі; здійснення оптимізації навчально-виховного процесу; 

підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури, 

виховання; вдосконалення системи контролю навчально-виховного процесу; 

відповідність матеріально-технічної бази спеціальностей вимогам галузевих 

стандартів освіти. Основними досягненнями є підвищення рівня викладання та 

успішності у студентів. 

Якісна освіта повинна забезпечувати отримання знань, навичок та умінь 

для успішної діяльності у конкурентному середовищі. Тому у звітному році 

продовжувалась активізація роботи в багатьох напрямках діяльності коледжу, 

особливо з використанням нових інноваційних методів навчання заснованих на 

комп'ютерних технологіях. За цей період вдалося дообладнати кабінети і 

лабораторії новою сучасною технікою, що дало змогу проводити практичні і 

лабораторні заняття на обладнанні, яке відповідає сучасним вимогам. 

У 2015 р. була продовжена робота педагогічного колективу з пріоритетних 

напрямків діяльності у сфері освіти і науки, які Міністерство освіти і науки 

України визначило в найближчий  час як європейський рівень якості і 

доступності освіти; духовна зорієнтованість освіти; демократизація освіти; 

соціальне благополуччя науковців і педагогів;  розвиток суспільства на основі 

нових знань. 

Виходячи з цього, була спрямована робота педагогічного колективу 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький транспортний коледж» 

в 2015 р., на: 

1) ефективне використання у навчальному процесі інноваційних технологій; 

2) розробку та застосування оригінальних навчальних матеріалів, електронних 

підручників, словників та довідників; 

3) підвищення якості організації і змісту практичної підготовки студентів за 

рахунок збільшення кількості інтерактивних занять, проведення ділових ігор 

тощо; 

4) підбір кваліфікованих кадрів; 

5) удосконалення організації навчального процесу на основі впровадження 

нових підходів до організації навчального процесу; 

6) поступову реструктуризацію навчального процессу з метою скорочення 

аудиторного навантаження на користь самостійної роботи студентів. 

 

1. Загальні показники розвитку 

 

1.1 Прийом в коледж в 2015 році. 

Прийом в коледж в 2015 році проводився відповідно до Правил прийому 

погоджених Департаментом вищої освіти. 
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Ліцензований обсяг прийому (по плану) на денне відділення складає 290 

осіб. На заочне відділення 235 осіб. 

Зараховано на денне відділення 168 особи (в тому числі 126 особи 

держзамовлення і 42 особу — на контрактній основі). 

На заочне відділення - 63 осіб (в тому числі 11 осіб - держзамовлення і 

52 осіб на контрактній основі). 

Дані прийому за спеціальностями наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Прийом студентів на денне та заочне відділення у 2015 році 

Назва та шифр спеціальності 
Денне Заочне 

Бюджет Комерція Бюджет Комерція 

5.07010503 "Обслуговування та 

ремонт залізничних споруд та 

об’єктів колійного господарства" 

40 1 6 18 

5.07010502  "Технічне обслу-

говування і ремонт вагонів" 
40 2 5 34 

5.07010602 "Обслуговування і 

ремонт автомобілів та двигунів" 
31 28 - -  

5.07010102 "Організація перевезень 

і управління на автотранспорті" 
15 11 - - 

Всього 126 42 11 52 

          

  1.2  Контингент, відсів студентів, випуск  та розподіл студентів  
На 01.01.16 року континент денних відділень становив 607 осіб, 

контингент заочного відділення становить 184 особи. Детальні дані про рух 

контингенту і випуск наведено в таблицях 2, 3. 

 

Таблиця 2. Денна форма навчання у 2015 році 

Денна форма навчання (бюджет)   

Спеціальність КУРСИ 
Всього 

Випуск 

Код Назва 1 2 3 4 2016 

5.07010102 
Організація перевезень і управління 

на автомобільному транспорті 
15 13 15 11 54 12 

5.07010502 
Технічне обслуговування і ремонт 

вагонів 
35 40 37 50 159 50 

5.07010503 

Обслуговування і ремонт залізничних 

споруд та об'єктів колійного 

господарства 
35 44 39 38 156 38 

5.07010602 
Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів 
29 31 30 23 113 23 

ВСЬОГО 111 128 121 122 482 122 

Денна форма навчання (контракт) 

Спеціальність КУРСИ 
Всього 

Випуск 

Код Назва 1 2 3 4 2016 

5.07010102 Організація перевезень і управління 9 6 3 11 29 11 
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на автомобільному транспорті 

 

5.07010502 
Технічне обслуговування і ремонт 

вагонів 
1 1 0 6 8 6 

5.07010503 

Обслуговування і ремонт залізничних 

споруд та об'єктів колійного 

господарства 
0 1 0 4 1 0 

5.07010602 
Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів 
22 21 23 21 87 21 

ВСЬОГО 32 29 26 38 125 38 

 

Таблиця 3. Заочна форма навчання у 2015 році 

Заочна форма навчання (бюджет) Випуск 

Спеціальність КУРСИ 
Всього Зага- 

льна 

2016 

Код Назва 
с 2 3 4 п с 

п с п с п с п с п с 

5 

 

5.07010502 

Технічне обс-

луговування і 

ремонт вагонів 
 5  5    5  5 10 15 

5.07010503 

Обслуговуван-

ня і ремонт за-

лізничних спо-

руд та об'єктів 

колій-ного 

господарства 

 6  6 11  6  17 12 29 

6  

ВСЬОГО  11  11 11  11  22 22 44 11 0 

Заочна форма навчання (контракт) 

Спеціальність КУРСИ 
Всього 

Зага 

льн

а 

Випуск 

2016 
Код Назва 1 2 3 4 

  п с п с п с п с п с п с 

5.07010502 

Технічне обс-

луговування і 

ремонт вагонів 
 34 7 20  7 19 9  23 73 96 16 45 

5.07010503 

Обслуговуван-

ня і ремонт 

залізничних 

споруд та 

об'єктів колій-

ного господа-

рства 

 18 5 4  11 10  15 29 44 

6 13 

ВСЬОГО 0 52 12 24 7 30 19 0 38 102 140 22 58 

 

Для покращення рівня знань студентів та зниження контингенту 

планувалось проведення індивідуальних консультацій.  
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Графіки навчального процесу з плануванням проведення лекційних 

занять, практичних і лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування 

були розроблені до початку навчального року. На базі загального графіку 

сплановано термін виконання домашніх контрольних робіт, курсових проектів, 

здачі заліків і екзаменів , визначена кількість годин з кожного предмету. 

Методична робота впродовж 2015 р. була спрямована на покращення 

методичного забезпечення з дисциплін, яке покращувало би умови вивчення 

дисциплін сприяло би збереженню контингенту, підвищувало рівень знань 

студентів, забезпечувало складання якісних робочих навчальних програм і 

питань якості учбово-методичного забезпечення дисциплін. 

Здійснювався контроль за якістю виконання домашніх контрольних 

робіт, відвідування уроків та екзаменів.  

З метою формування якісного контингенту заочного відділення 

проводиться профорієнтаційна робота. 

Протягом року надавалась допомога молодим викладачам з питань 

організації та проведення установчих, та практичних занять; рецензування 

домашніх контрольних робіт, методики проведення уроків на заочному 

відділенні, оформленню плануючої документації. 

Із числа випускників державного замовлення працевлаштовано 57 осіб, що 

складає 32,2% від загальної кількості випускників (табл. 4) 

 

Таблиця 4. Інформація про працевлаштування випускників денної форми 

навчання у 2015 році 

№ 

п/п 

Спеціальність Кількість 

випускників 

Утому числі 

Шифр Назва 

В
сь

о
го

 

Н
ав

ч
ал

и
сь

 з
а 

д
ер

ж
-

ав
н

и
м

 з
ам

о
в
л
ен

н
я
м

 Працевлаш

товані 

Надано право на 

самостійне 

працевлаштування 

В
сь

о
го

 

Н
ав

ч
ал

тс
ь
 з

а 

д
ер

ж
. 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

Н
ав

ч
ал

и
сь

 
за

 

к
о
ш

ти
 

ф
із

и
к
. 

і 
ю

р
и

д
. 

о
сі

б
 

П
р
ац

ев
л
аш

ту
в
ан

н
я
 (

%
 

гр
аф

а 
4

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5.07010503 "Обслуговування 

залізничних споруд 

та об'єктів колійного 

господарства" 

48 45 3 0 3 6,25% 

2 5.07010502 "Технічне 

обслуговування та 

ремонт вагонів" 

62 48 30 30 0 % 

3 5.07010602  „Обслуговування і 

ремонт автомобілів і 

двигунів" 

47 18 15 10 5 10,64% 

4 5.07010102  „Організація 

перевезень і 

управління на 

20 6 9 6 3 15% 
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автотранспорті" 

Всього  177 117 57 46 11 6,22% 

 

2. Навчально-методична робота 

Навчальний процес в коледжі у 2014–2015 навчальному році 

забезпечувало 68 (штатних - 59, за сумісництвом - 9) педагогічних працівників. 

Мають кваліфікаційні категорії: 

«Спеціаліст вищої категорії», «Викладач –

методист» 
7 осіб 

«Спеціаліст вищої категорії» 16 осіб 

«Спеціаліст першої категорії» 12 осіб 

«Спеціаліст другої категорії» 16 осіб 

«Спеціаліст» 17 осіб 

Важливу роль у розвитку професійної компетентності викладачів відіграє 

система післядипломної освіти та атестації педагогів. Атестація педагогічних 

працівників у коледжі проводиться з метою активізації творчої педагогічної 

діяльності, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення 

відповідальності викладачів за результати своєї роботи, забезпечення їх 

соціального захисту.  

 У 2014/2015 н.р. атестація педагогічних працівників проводилась згідно з 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 із 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2011р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

10.01.2012р. за № 14/20327, та змінами і доповненнями,  затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.03.2013р. № 1135, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України за № 1417/23949.                

 Рішенням атестаційної комісії коледжу у складі 12 чоловік 19 березня 

2015 року (протокол № 4) було атестовано 6 педагогічних працівників. 

 Про результати атестації видано відповідні накази директора коледжу:               

– наказ №30/В від 20.03.2015р. «Про підсумки атестації педагогічних 

працівників у 2014/2015 н.р.» за результатами рішення атестаційної комісії 

коледжу ЧТК; 

– наказ № 49/В від 07.05.2015 «Про підсумки атестації педагогічних працівників 

за результатами рішення атестаційної комісії ІІІ рівня у 2014/2015н.р. (протокол 

№4 від 29.04.2015р.); 

– наказ № 54/В від 14.05.2015р. «Про стан роботи з педагогічними кадрами у 

2014/2015 н.р. (за матеріалами атестації педагогічних працівників)». 

Результати атестації: 
– Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 1 педагогічного працівника –  Остафійчук І.А., 

викладача спецдисциплін відділення «Вагонне господарство». 

– Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 

педагогічним працівникам:  
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 Поповичу М.М., викладачеві навчальних дисциплін «Інформатика», 

«Комп’ютерна техніка та комп’ютерні технології», «Обчислювальна техніка та 

програмування»;  

 Прохорову О.О.,  викладачеві спецдисциплін відділення «Автомобільне 

господарство».                                                 

–  Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії»  2 

педагогічним працівникам: 

 Пализі У.Р., викладачу навчальних дисциплін "Англійська мова", 

"Англійська мова (за професійним спрямуванням )"; 

 Колотилу О.В., викладачеві спецдисциплін відділення "Автомобільне 

господарство". 

– Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії " 1 

педагогічному працівнику – Кривохижій Т.В., практичному психологу. 

Сучасній освіті необхідні професіонали , здатні працювати в умовах 

швидкого зростання обсягів наукової інформації, готові опановувати й 

упроваджувати інноваційні освітні технології. 

З метою подолання розриву між здобутою викладачами фаховою 

підготовкою у вищому навчальному закладі та новими вимогами, які висуває 

розвиток науки, техніки, економіки й суспільства, організовано проходження 

викладачами курсової перепідготовки та стажування на виробництві. У коледжі 

складено перспективний план підвищення кваліфікації та атестації до 2020 року. 

Курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області у 2015 р. пройшло 3 педагогічних працівники: 

1. Музика А.П.                                            

2. Русаль П.В. 

3. Гапонова Л.М. 

В Державному економіко-технологічному університеті транспорту 7 

педагогічних працівників:  

1. Бучинський В.П. 

2. Ванзар В.М. 

3. Димитрюк-Лісютенко Г.В. 

4. Злотник СМ. 

5. Кінаш О.П. 

6. Лягу Г.В. 

7. Остафійчук Ю.В. 

          Стажування на виробництві пройшло  10 педагогічних працівників: 

- у  відокремленому підрозділі «Пасажирське вагонне депо Чернівців»: 

Бучинський В.М. 

Березовська В.П. 

Петращук П.І. 

Руснак О.В. 
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Ціра О.І. 

- у відокремленому підрозділі «Чернівецька дистанція колії» ДТГО 

«Львівська залізниця»: 

Вахнюк П.А. 

Ванзар В.М. 

Лягу Г.В. 

Злотник С.М. 

Пленгей А.В. 

Організація та планування навчально- виховного процесу, його методичне 

забезпечення здійснюються відповідно до законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах" тощо. Методична робота проводиться на системному рівні 

і є засобом реалізації навчально – виховних цілей, які стоять перед педагогічним 

колективом коледжу. 

Згідно з вимогами Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах усі дисципліни, передбачені навчальними планами, 

мають методичне забезпечення, яке розробляється з дотриманням Закону 

України "Про мови". 

Завдання та зміст методичної роботи , що реалізується 6-ма 

цикловими комісіями та методичним кабінетом: 

1. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів і майстрів 

виробничого навчання. 

2. Формування педагогів для введення нових освітніх технологій навчання, 

зорієнтованих на особистість студента. 

Циклові комісії та методичний кабінет організовують свою роботу за 

такими напрямами: 

1. Подальше впровадження в практику інноваційних технологій освіти, 

розробка їх авторських модифікацій для науково – методичного, теоретичного, 

практичного курсів та забезпечення самостійної роботи студентів. 

2. Підвищення самоосвітнього рівня педагогічних працівників. 

3. Надання методичної допомоги початкуючим викладачам. 

4. Удосконалення усіх форм методичної роботи на основі впровадження 

сучасних досягнень педагогічної науки. 

5. Персоналізація методичної роботи, вироблення кожним викладачем 

власної професійної методики. 

 6. Вивчення і впровадження в навчальний процес передового педагогічного 

досвіду. 

          Протягом звітного періоду у коледжі вивчався досвід роботи наступних 

викладачів : Поповича М.М., Ванзаря В.М., Грудея Д.І., Сич Т.В., Ціри О.І., 

Терновської Н.М., Тодорука Л.Д., Лягу Г.В., Музики А.П., Колотила О.В. 

Досвід роботи викладачів: 

Ванзаря В.М. («Основи охорони праці), 
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Музики А.П. («Основи вищої математики»), 

Кінаш О.П. («Українська мова та література»), 

Паранюк Я.В. («Правознавство»), 

Сич Т.В. («Хімія»), 

Ціри О.І. («Захист Вітчизни»), 

Замфір Т.В. («Англійська мова»), 

Боднарюк О.Г. («Німецька мова»), 

Глевич Т.В. («Людина і світ»), 

Тодорука Л.Д. («Історія України»), 

Прохорова О.О.(«Технічна експлуатація автомобілів») 

Остафійчук І.А. («Основи підприємницької та управлінської діяльності») 

Поповича М.М. («Інформатика», «Комп’ютерна техніка та інформаційні 

технології» – поширюється у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Чернівецької області та 

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації залізничної галузі України. 

У 2014/2015 навчальному році викладачами коледжу було підготовлено 55 

методичних розробок та 30  методичних доповідей.  

Цифровий аналіз роботи циклових комісій подано в таблиці. 

 

Таблиця 5. Робота циклових комісій  
Циклові комісії Зміст 

Назва комісії Прізвище 

голови 

циклової 

комісії 
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о
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М
ет

о
д

д
о

п
о

в
ід

ей
 Результати 

ККР Успішність 

Абс. Як. Абс. Як. 

1.Загальноосві

тній цикл 

Замфір Т.В. 23 12 8 112 6 15 11 98,9 45,8 99,37 46,48 

2. Загальний 

природничо – 

математичний, 

соціально – 

гуманітарний 

цикл 

Тодорук 

Л.Д. 

20 11 23 35 2 13 7 98,5 49,02 96,4 50,0 

3.Загально– 

спеціальний 

цикл 

Ванзар В.М. 

16 9 11 32 2 10 3 94,5 47,6 99,34 48,42 

4.Загально– 

професійний 

цикл 

колійного 

відділення 

Лягу Г.В. 

14 10 5 8 3 4 4 99,64 51,97 100 59,65 

5.Загально–

професійний 

цикл 

вагонного 

відділення 

Бурла В.М. 

11 7 24 30 1 9 2 99,65 51,13 99,87 51,6 

6.Загально–

професійний 

цикл  

автомобільног

о відділення 

Грудей Д.А. 

8 10 10 23 2 4 3 98,29 50,19 98,65 48,86 
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Всього по 

коледжу 

 
92 59 81 240 16 55 30 98,25 49,2 99,1 50,9 

 

Викладачі коледжу – постійні учасники конкурсу на кращий методичний 

матеріал, організованому НМЦ з питань якості освіти Міністерства освіти і 

науки України. За 2014/2015 н.р. на конкурс було подано 5 методичних 

розробок: 

Прізвище, ім'я, по 

батькові викладача 

Теми методичних розробок 

Грудей Дмитро 

Анатолійович 

Методичне забезпечення теми «Автоматична коробка 

передач» для студентів спеціальності 5.07010602 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» з 

навчальної дисципліни «Автомобілі» 

Ванзар Володимир 

Миколайович  

Методичні матеріали на тему «Зв'язок курсу «Охорона 

праці» з іншими дисциплінами, що викладаються в 

коледжі»  

Лягу Георгій 

Васильович 

Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи 

№1 студентами спеціальності 5.07010503 

«Обслуговування і ремонт залізничної колії та об’єктів 

колійного господарства» з навчальної дисципліни 

«Технічне обслуговування і ремонт залізничної колії» на 

тему «Регулювання і розгонка зазорів» 

Лягу Георгій 

Васильович 

Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи 

№1 студентами спеціальності 5.07010503 

«Обслуговування і ремонт залізничної колії та об’єктів 

колійного господарства» з навчальної дисципліни 

«Технічне обслуговування і ремонт залізничної колії» на 

тему «Визнгачення періодичності ремонтів колії» 

Остафійчук Ірина 

Андріївна, 

Остафійчук Василь 

Орестович 

Методичні рекомендації з використання активних методів 

навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи 

підприємницької та управлінської діяльності» для 

студентів спеціальностей 5.07010503 «Обслуговування і 

ремонт залізничної колії та об’єктів колійного 

господарства» та 5.07010502 «Технічне обслуговування і 

ремонт вагонів»  

 

У 2015 році визнано кращими, відзначено грамотами НМЦ з питань якості 

освіти Міністерства освіти і науки України та занесено в каталог кращих 

методичних розробок викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації залізничної галузі 

переможців конкурсу на кращий методичний матеріал за 2014/2015 навчальний 

рік: Грудея Д.А., Остафійчук І.А.  та Остафійчук В.О., Ванзаря В.М.  

Дипломами відзначено методичні матеріали Лягу Г.В. 

Кращі методичні розробки та доповіді за 2014/2015 навчальний рік: 

Прізвище,ім’я, 

по батькові 

Назва навчальної 

дисципліни 

Тема методичної розробки, доповіді 

Замфір Т.В. Англійська мова 

(за професійним 

Методичне забезпечення теми «Гроші» 
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спрямуванням) 

 

Боднарюк О.Г. Німецька мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Методичне забезпечення теми 

«Люксембург і Ліхтенштейн» 

Лягу Г.В. Технічне 

обслуговування і 

ремонт 

залізничної колії 

Методичний посібник для виконання 

практичної роботи №1 на тему 

«Визначення періодичності ремонтів 

колії» 

Мартин М.Б. Математика Застосування інноваційних технологій на 

заняттях з математики 

Чупрун Є.П. Світова 

література 

Методичне забезпечення теми «Л.М. 

Толстой. Анна Кареніна» 

Федінчук Ю.І. Фізика  Методичне забезпечення теми «Дизельно-

електричний локомотив» 

Терновська 

Н.М. 

Українська мова 

та література 

Виховання національної свідомості і 

патріотизму на заняттях української мови 

та літератури 

Прохоров О.О. Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

Методичний посібник для виконання 

курсового проекту з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів» для 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування 

та ремонт автомобілів і двигунів» 

Кутова І.Г.   Управління персоналом у системі 

автотранспортних послуг 

Попович М.М. Інформатика Комплекс практичних робіт зі створення 

бази даних засобами AS Access 

Протягом 2015 р. члени циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

брали активну участь в роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації: 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва методичного об’єднання 
Замфір Т.В. 

Боднарюк О.Г.   

Палига У.Р.                            

Методичне об’єднання викладачів іноземних 

мов  

Попович М.М.                 Методичне об’єднання викладачів 

інфорінформатики та програмування 

Музика А.П.         

Яківчек Т.М.     

Мартин М.Б.                            

Методичне об’єднання викладачів 

математики 

 

Кривохижа Т.В.                  Методичне об’єднання практичних 

психологів 

Сич Т.В. 

Толошняк Н.М.                                  

Методичне об’єднання викладачів хімії та 

біології 

Федінчук Ю.І.                       Методичне об’єднання викладачів 

фізики 



 

Кутова І.Г. Методичне об’єднання викладачів 

фінансово–економічних та облікових дисциплін 

Терновська Н.М.     

Чупрун Є.П.    

Кравченко Г.О.            

Методичне об’єднання викладачів 

української мови та літератури 

Остапюк І.С. 

Русаль П.В.  

Маслюк В.Р.                          

 Методичне об’єднання керівників та 

викладачів фізичного виховання 

 

Викладачі Федінчук Ю.І. та Глевич Т.В. взяли участь у роботі ІІ 

Регіональної науково – практичної конференції на тему «Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні методики підготовки фахівців у ВНЗ І–ІІ рівнів 

акредитації: досвід, проблеми, перспективи» за напрямами: 

Федінчук Ю.І. –  Секція І «Навчальна робота»: «Мультимедійні технології 

при викладанні навчальних дисциплін». 

Глевич Т.В. –     Секція ІІ «Виховна робота»: «Національно – патріотичне 

виховання у контексті формування загальнолюдських цінностей». 

 Викладач Остапюк І.С. взяв участь у ІІІ Міжнародній конференції з 

фізичного виховання «Актуальні проблеми впровадження здоров’язберігаючих 

технологій у навчальних закладах». 

 Викладачі української мови та літератури, світової літератури, історії та 

правознавства брали участь у вебінарі «ІТ – підтримка викладання суспільно – 

гуманітарних дисциплін як непрофільних у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ 

області. У студії ІППО Чернівецької області  працювали Тодорук Л.Д. і             

Глевич Т.В. 

 З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, 

піднесення її престижу серед студентської молоді, виховання пошани до 

культури і традицій українського народу, любові до рідного краю, гордості за 

свій народ, формування готовності творити добрі справи задля рідної 

Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку 

країни, викладачі української мови та літератури забезпечили участь студентів в 

обласних етапах:   

– Всеукраїнської олімпіади                  Студентка Бугір Г.Ю. (ІІ курс); 

  з української мови                                викладач Кравченко Г.О.; 

– ІV Міжнародного  

   мовно –літературного         Студенти Новарчук О.В. (І курс, III місце);  

   конкурсу студентської молоді             Крилюк Н.Г. (ІІ курс); 

   ім. Т.Г. Шевченка                                  викладачі: Чупрун Є.П.;  

             Терновська Н.М. 

– Конкурсу з української                      Студентка Залуцька К.В. (ІІ курс); 

   мови ім. П.Яцика          викладач Кравченко Г.О. 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 

обдарованої студентської  молоді та створення умов для її творчого зростання 

викладач математики Музика А.П підготувала студента для участі в ІІ 

обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з математики ( Лучик О.Ю., студент 

17-ї групи, зайняв  III місце ).  

Викладач інформатики Попович М.М. підготував студента для участі в 

обласному етапі олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки. 
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 На високому методичному рівні, із застосуванням інтерактивних та 

інформаційно – комунікаційних технологій у 2015 р. проведено: 

– відкриті заняття: 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Назва навчальної 

дисципліни 

Тема заняття 

Бурла В.М. Технологія ремонту 

вагонів 

Види ремонту автозчепного 

пристою, ремонт корпусу та 

деталей механізму зчеплення. 

Вимірювання деталей шаблоном  

Лягу Г.В.,  

 

Ванзар В.М. 

Технічне обслуговування і 

ремонт залізничної колії 

Охорона праці в галузі 

Забезпечення безпеки руху поїздів 

і вимог охорони праці при 

виконанні колійних робіт (бінарне 

заняття) 

Злотник С.М. Технічне обслуговування і 

ремонт залізничної колії 

Утримання колії на дільницях з 

пучиною  

Прохоров О.О. Технічна експлуатація 

 автомобілів  

Технічне обслуговування і 

поточний ремонт системи 

живлення дизельних 

двигунів 

Колотило О.В. Правила і безпека 

дорожнього 

руху 

Керування автомобілем у темну 

пору та за умов недостатньої 

видимості 

– відкритий виховний захід: 
Кривохижа Т.В., практичний психолог 

 

Діагностично–корекційна  

гра-технологія  «Мої цінності» 

Кращі заходи в рамках тижнів циклових комісій 

 Загальноосвітній цикл(голова комісії Замфір Т.В.): 

          – Засідання в літературному кафе за творчістю Ліни Костенко та до Дня 

матері – Чупрун Є.П.  

 – Лінгвістична гра «Ох, не однаково мені… як ми говоримо»–Терновська 

Н.М. 

 – Олімпіада з англійської мови – Замфір Т.В. 

 – Студентська навчально–пізнавальна конференція з фізики та хімії «Роль 

металів в житті людства» – Сич Т.В., Федінчук Ю.І. 

 – Шевченківські читання «Душа поетова святая живе в святих речах» – 

Терновська Н.М., Кінаш О.П. 

– Інтелектуальне шоу «Найрозумніший студент» – Замфір Т.В. 

– Виставка творчих робіт студентів до Дня матері – Кінаш О.П.,  

Терновська Н.М.,  Кравченко Г.О. 

– Проект «Величні українці очима студентів» – Паранюк Я.В. 

– Виставка технічної творчості – Сич Т.В., Федінчук Ю.І. 

 Оригінально проведено тиждень дисциплін загального природничо – 

математичного, соціально – гуманітарного циклу (голова комісії Тодорук Л.Д.): 

– Понеділок – День природничих наук (хімія, фізика). 

Кращий захід – Навчально – практична конференція 

«Енергозбереження задля нас» – викладач фізики          Федінчук 

Ю.І. 
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 – Вівторок – День математичних наук.  

    Кращі заходи: 

1. Аукціон «Математика + Логіка. Допоможи собі сам» – 

викладачі математики Музика А.П., Мартин М.Б.  

2. Усний журнал «Чи знаєте ви, що…»– Музика А.П.,         

Мартин М.Б. 

– Середа – День гуманітарних наук (Українська мова (за професійним 

спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 

  Кращі заходи: 

1. Ділова гра «Культура спілкування» – Чупрун Є.П. 

2. Виховний захід «Чайна церемонія по–англійськи» -       

Палига У.Р. 

3. Виставка «Парад традицій» – викладачі –  предметники 

– Четвер – День суспільних наук (історія, соціологія, філософія, право) 

  Кращі заходи: 

1. Студентська конференція «Чи повинна бути професійною 

армія в Україні?» – Пушкар В.П. 

2. Виставка народного одягу та обрядовості – Паранюк Я.В. 

– П’ятниця – День фізичної культури та спорту 

Кращий захід – флеш–моб «Рух – це здоров’я, рух – це життя» 

– викладачі Остапюк І.С., Тодорук Л.Д.  

 Загальнопрофесійний цикл колійного відділення (голова комісії Лягу 

Г.В.): 

– Урок мужності «Мужність і відвага крізь покоління » – Лягу Г.В. 

–  Конкурс на кращу газету залізничної тематики – викладачі 

колійного відділення. 

– Брейн–ринг «Колійники – завжди колійники» – Лягу Г.В., Ванзар 

В.М. 

– Науково–практична студентська конференція «Охорона праці в 

колійному господарстві» – Лягу Г.В., Ванзар В.М. 

Слід покращити роботу в даному плані цикловим комісіям загально–

професійних дисциплін вагонного та автомобільного відділень.  

На наступний рік рамки тижнів буде розширено до декад або місячників. 

 Рівень професійної компетентності фахівця у будь–якій сфері діяльності 

залежить від його здатності розвивати творчий потенціал і продуктивно 

самовдосконалюватись. Тому циклові комісії разом з методичним кабінетом та 

керівництвом коледжу проводять належну роботу з молодими викладачами. 

До складу Школи зараховуються викладачі –спеціалісти та викладачі 

другої категорії. Заняття в Школі проводяться 1 раз на 2 місяці. 

Питання, які розглядались на засіданнях Школи молодого викладача 

у 2014/2015 навчальному році: 

1. Січень – 2015 

3.1 Бесіда за круглим столом «Підготовка викладача до занять, її вплив на 

результати діяльності студентів». 

3.2 Інтерактивні методи розвитку творчих здібностей студента. 
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2. Березень – 2015 

4.1 Особистісно орієнтована модель освіти та її застосування у навчально-

виховному процесі. 

4.2 Взаємовідвідування занять – важлива складова навчально–виховного 

процесу. 

4.3 Загальна схема спостереження відкритого заняття.  

      Відвідання відкритого заняття викладача, який атестується. 

3. Травень – 2015  

5.1 Інноваційні технології, їх використання у навчальному процесі. 

5.2 Аналіз ведення журналів навчальних груп викладачами. 

       4. Вересень – 2015 

1.1 Навчально–методична документація викладача, куратора групи та вимоги до 

її ведення. 

1.2 Психологічна культура та компетентність педагога. 

1.3 Організація роботи наставників. 

5. Листопад – 2015 

2.1 Положення про навчальне заняття. Вимоги до структурних елементів 

заняття. 

2.2 Методика проведення занять різних типів. 

2.3 Відвідання відкритого заняття викладача, який атестується. 

 

Досвідом роботи з молодими викладачами діляться: 

– викладачі – методисти – Ванзар В.М., Кінаш О.П., Остапюк І.С., Остафійчук 

В.О., Димитрюк В.М., Ціра О.І.; 

– викладачі вищої категорії – Музика А.П., Остафійчук І.А., Сич Т.В., Лягу Г.В., 

Паранюк Я.В., Замфір Т.В.; 

 У коледжі організована робота методоб’єднання кураторів. 

 Координують роботу викладачів з навчального, методичного та 

інформаційного  забезпечення методична й педагогічна ради, циклові комісії, 

методичний кабінет. 

 Методична рада – головний орган методичної роботи, який створено для 

вдосконалення якості навчання й виховання, підвищення професійної 

кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

 Головою методичної ради є заступник директора коледжу з навчальної 

роботи Остафійчук В.О. 

На засіданнях методичної ради розглядались такі питання : 

1. Вересень – 2015 

1.1 Звіт про методичну роботу коледжу за 2014/2015 н.р. та основні напрямки і 

планування методичної роботи на 2015/2016 н.р. 

1.2 Стан розгляду цикловими комісіями методичних розробок викладачів для 

подання на конкурс в НМЦ з питань якості освіти Міністерства освіти і науки 

України. 

1.3 Використання комп’ютерних, мультимедійних та інноваційних технологій 

на заняттях з навчальної дисципліни «Правила та безпека дорожнього руху (з 

досвіду роботи викладача Колотила О.В.). 
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2. Грудень – 2015 

2.1 Шляхи і методи активізації розумової діяльності та формування свідомого 

сприйняття матеріалу студентами на заняттях з математики (з досвіду роботи 

викладача математики Музики А.П.) 

2.2 Підведення підсумків внутрішньоколеджівського конкурсу на кращий 

методичний матеріал у 2014-2015 н.р. 

2.3 Звіти викладачів ГАраса І.М., Бурли В.М., Злотник С.М. про підготовку до 

атестації. 

3. Березень – 2015 

3.1 Звіт голови циклової комісії загального природничо– математичного, 

соціально–гуманітарного циклу про проведення тижня. 

3.2 Комплекс методичного забезпечення занять – на рівень сучасних вимог                

(з досвіду роботи викладачів Лягу Г.В., Палиги У.Р., Паранюк Я.В., Гузика І.В.). 

3.3 Застосування методу проектів в особистісно зорієнтованому навчанні 

студентів (з досвіду роботи викладача хімії Сич Т.В.). 

4. Травень – 2015 

4.1 Організація проведення лабораторного практикуму з дисципліни»Технологія 

ремонту вагонів» (з досвіду роботи викладача Бурли В.М.). 

4.2 Семінарське заняття – одна з форм контролю знань, засвоєних студентами в 

процесі самостійної роботи (з досвіду роботи Глевич Т.В.). 

4.3 Підсумки атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р. 

 

На засіданнях педагогічної ради розглядалися наступні питання: 
1. Квітень – 2015  

1.1 Основні форми роботи з правового виховання для запобігання 

правопорушень студентами, які проживають в гуртожитку. 

1.2 Використання інформаційно–комунікаційних технологій при викладанні  

навчальної дисципліни «Автомобілі» (з досвіду роботи викладача Грудея Д.А.). 

1.3 Про організоване закінчення 2014/2015 навчального року.  

2. Червень – 2015  

2.1 Аналіз підсумків роботи педагогічного колективу коледжу в 2014/2015 н.р. 

2.2 Переведення студентів на старші курси за результатами літньої сесії.  

2.3 Попереднє призначення кураторів навчальних груп на 2015/2016 н.р. 

3. Серпень – 2015  

3.1 Стан готовності матеріально-технічної бази коледжу до роботи в 2015-2016 

н.р. та завдання педколективу в новому навчальному році. 

3.2 результати прийому на денне та заочне відділення. 

3.3 Затведження складу педагогічної та методичної ради. Визначення 

педагогічної проблеми та основних напрямків навчальної, методичної та 

виховної роботи на 2015-2016 н.р. 

3.4 Ознайомлення педагогічного колективу з Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах України та 

розробка плану заходів щодо її реалізації. 

4. Жовтень – 2015 

4.1 Результати огляду-конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку. 

4.2 Умови адаптації студентів-першокурсників та умови дезадаптації. 
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4.3 Ознйомлення педагогічного колективу з проектом Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України та завдання з організації профорієнтаційної роботи 

в 2015-2016 н.р. 

4.4 Стан готовності коледжу до оботи в зимових умовах. 

5. Грудень – 2015  

5.1 Підсумки роботи педагогічного колективу в І півріччі та особливості 

організації навчально-виховного процесу в ІІ півріччі. 

5.2 Удосконалення самостійної оботи студентів при вивченні фахових 

дисциплін (з досвіду роботи викладача Лягу Г.В.) 

5.3 звіти викладачів Ванзаря В.М., Лягу Г.В., Музики А.П. про підготовку до 

атестації.  

У методичному кабінеті коледжу зосереджено базові навчальні програми, 

робочі навчальні програми, портфоліо, накопичувальні папки викладачів з 

методичними матеріалами, кращі методичні розробки, зразки плануючої та 

звітної документації, матеріали методичної роботи циклових комісій, окремі 

види нормативних документів, методична література, матеріали передового 

педагогічного досвіду, методичні матеріали: 

– «На допомогу голові циклової комісії»; 

– «На допомогу молодому викладачеві»; 

– «На допомогу кураторові групи»; 

– «На допомогу наставнику» тощо. 

Основні напрямки роботи методичного кабінету: 

1. Забезпечення оптимальних умов для реалізації завдань підготовки фахівців та 

організації навчально–виховного процесу. 

2. Надання методичної допомоги цикловим комісіям з питань організації 

навчально– методичного процесу, роботи з молодими викладачами, ведення 

навчально– методичної документації. 

3.З метою якісної підготовки спеціалістів надання методичної допомоги 

викладачам, кураторам студентських груп, майстрам виробничого навчання у 

підвищенні їх професійного рівня, ділової кваліфікації, удосконаленні 

педагогічної майстерності. 

4. Організація роботи з атестації педагогічних працівників. 

5. Організація і контроль виконання графіків курсової перепідготовки та 

стажування педагогічних працівників. 

6. Вивчення, узагальнення та пропаганда педагогічного досвіду навчально–

виховної роботи викладачів коледжу. 

7. Систематизація методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та 

розробляються в навчальному закладі. 

8. Пропаганда новинок педагогічної та науково–методичної літератури стосовно 

навчання й виховання, проблем вищої освіти. 

 

3. Виховна, спортивно - масова робота, робота психологічної служби 

та робота бібліотеки. 

 

3.1Виховна робота 

Сьогодні навчальний заклад - це передусім простір життя студента, де він 

здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у 



 20 

соціальній діяльності, самоствердження. Педагоги прагнуть вибудувати 

виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості. Єдина науково-

методична проблема коледжу «Оновлення змісту вищої освіти через 

впровадження державних стандартів, сучасних виробничих, педагогічних, 

комп’ютерних технологій, демократизацію навчально-виховного процесу » 

реалізовувалася при організації виховної роботи. У проведенні навчально-

виховної роботи педагогічний колектив коледжу керувався Законом України 

«Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про 

охорону праці», Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про 

попередження насильства в сім’ї», Указом Президента України «Про 

Національну програму правової освіти населення», Концепцією виховання дітей 

та молоді у національній системі освіти, Концепцією реалізації державної 

політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та ін. відповідно до Конституції України, наказів та 

інструкцій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації та Статуту коледжу на 

принципах гуманізації, демократизації, розвитку життєспроможної, 

самодостатньої особистості з урахуванням національних традицій, місцевих 

соціально-економічних умов. 

 Позаурочна робота в коледжі проводилася згідно річного плану за 

напрямками:  правове та превентивне виховання, громадянське виховання, 

виховання національної свідомості та самосвідомості, морально-етичне 

виховання, трудове та економічне виховання, екологічне виховання, художньо-

естетичне виховання, родинно-сімейне виховання, військово-патріотичне 

виховання, фізичне та санітарно-гігієнічне виховання. В основу виховної 

системи ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж», був покладений принцип 

системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу 

виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості студента з її 

інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.         

Велика увага приділялася правовому та превентивному вихованню, 

завданням якого є   сприяти становленню активної позиції студентів щодо 

реалізації прав і свободи людини,   надати основні правові знання, сформувати 

мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському 

житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, 

демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання 

безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень 

серед неповнолітніх. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме:  

- протягом року в коледжі працювала  Рада профілактики правопорушень. 

Проведено (станом на 01.07.2015р.) дев’ять засідань; - організовано зустрічі 

вихованців з працівниками міліції, які провели такі бесіди з студентами та 

педагогічним колективом: «Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх», «Попередження порушень громадського порядку під час 

перебування на вулиці та після занять», «Роз’яснення поняттяя насильство в 

сім’ї, його попередження та наслідки», «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність за незаконне зберігання наркотичних речовин»;                     

- продовжує діяти внутрішня база студентів схильних до протиправної 

поведінки;  
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- розроблено індивідуальний план роботи з такими студентами; 

 - кураторами груп проведено виховні заходи: відверта розмова «Пустощі та 

кримінальна відповідальність»; година спілкування «Пустощі і кримінальна 

відповідальність»; бесіда «Обов’язки студента коледжу»; вікторина «Мої права 

та обов’язки»; година спілкування «Закон і ми»; диспут  «Молодь і закон» та 

інші.  

- в грудні проведений тиждень правових знань під час якого, студентам було 

роз’яснено окремі їхні права та обов’язки як громадян України. В рамках тижня 

проведені вікторини та  правовий брейн-ринг, де студенти змогли довести свою 

правову освіченість, організовано зустріч - лекцію на тему « Особливості праці 

неповнолітніх» з заступником територіальної державної інспекції України з 

питань праці в Чернівецькій області, заступником Головного державного 

інспектора з питань праці Панчишиною Валентиною Леонідівною. Із 

студентами коледжу постійно зустрічається провідний спеціаліст Чернівецького  

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ляхович Ростислава 

Миколаївна.  

-систематично відбуваються зустрічв з представниками правоохороних органів. 

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в 

студентів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино 

правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх 

інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, 

профілактики ВІЛ/СНІДу. Ефективність процесу формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й 

виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав 

перевагу активним формам і методам виховної роботи з студентами, що 

ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню 

критичного мислення, ініціативності й творчості в студентів.  В цьому напрямку 

проведені ряд заходівз профілактичною метою про шкоду алкоголю, тютюну та 

наркотиків організовано зустріч-лекцію з тора кальним хірургом, завідувачем 

легенево-хірургічного відділення облтубдиспансера м. Чернівці Муміновим 

Азізбеком Пахлавоновичем.              

З метою пропаганди здорового способу життя, занять фізкультурою і 

спортом, зміцнення здоров’я студентів в коледжі були проведені  День здоров’я, 

«Козацькі забави» в рамках яких проводились дружні змагання з міні-футболу, 

волейболу, спортивні турніри.  

Не менш важливим напрямом виховання студентів в коледжі є 

громадянське виховання, формування національної свідомості та 

самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати 

заради розквіту своєї держави, готовності її захищати. Розв'язання цього 

завдання має на меті прищеплення й розвиток в студентів цілого ряду якостей, 

що є складниками громадянської культури людини. Серед них провідне місце 

посідає національна свідомість. З метою виховання у майбутніх громадян 

України патріотизму, критичного мислення, активної життєвої позиції в коледжі 

було проведено: перший урок «Славетні митці промовляють до потомків»; 

виховні години в навчальних групах «Тероризм – модна тенденція нашого 

часу», «що означає бути громадянином своєї держави?», «Ідеал сучасної 

молодої людини – громадянина України»; заходи до дня Соборності України, до 
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Дня Європи, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських 

загарбників. партизанському руху, Перемозі у Великій Вітчизняній Війні 1941-

1945 рр., пам’яті ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій.; проводили свою акцію 21травня 2015 «День української 

вишиванки» у якій приймали участь як студенти так і викладачі коледжу, 

активно проходила у коледжі Шевченкіада за ініціативи Кінаш О.П. та за 

підтримки викладачів української та англійської мови. 

Формування в студетів комплексу особистісних якостей та рис характеру, 

які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою 

повсякденних дій, учинків, поведінки – є завданням морально-етичного 

виховання. З цією метою в коледжі проводились бесіди та виховні заходи:  

-«Толерантна людина. Яка вона?»;  

-«Що таке жити красиво?»  

Крім цього було проведено ряд заходів до Міжнародного Дня боротьби зі 

СНІДом, Міжнародного Дня боротьби з наркоманією, Всесвітнього Дня 

боротьби з туберкульозом, до Дня інвалідів, до Дня соціальної справедливості. 

Педагогічним колективом та студентами коледжу рамках Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця», організовано та проведено благодійний 

концерт «З надією у серці», завдяки якому зібрали і перерахували кошти на 

підтримку дітей хворих на рак та лейкемію.         

Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню. Метою якого є 

гармонійний всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих 

соціальних умовах, формування в студентів моральних цінностей з позиції її 

добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання 

дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі 

сім'ї у житті суспільства. Щоб досягти цієї мети в коледжі проводились виховні 

заходи, направлені на збереження і примноження родинно-сімейних традицій: 

«Моя сім’я. Якою вона буде?», «Дружня сім’я – міцна держава». Протягом року 

були проведені батьківські збори (1 раз на семестр), з метою батьківського 

всеобучу; індивідуальні бесіди, практичним психологом розроблялись поради та 

виступи для батьків: - «Національно-патріотичне виховання студентської 

молоді»; - «Подбай про власну безпеку» (лекція для батьків). З метою 

дотримання єдиних вимог у вихованні студентів викладачами та кураторами 

налагоджений та підтримується постійний зв’язок з батьками студентів 

(моб.телефон, відвідування за місцем проживання чи роботи, виклик до коледжу 

за потребою).          

В рамках художньо-естетичного виховання проводились заходи по 

відзначенню пам’ятних і знаменних дат видатних людей. Традиційно 

проводяться загальноколеджівські заходи до державних, професійних, 

календарних свят. Студенти коледжу прийняли участь в:  

- конкурсі авторської пісні  

- обласній виставці студентської творчості «Тарасові джерела 

- фотоконкурсі «Найяскравіші моменти студентського життя» за 

підтримки державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти» при Міністерсві освіти та науки України.  

Традиційно в коледжі проводились конкурси плакатів,  стіннівок, 

малюнків різної тематики (з нагоди Дня залізничника, Дня автомобіліста, Дня 
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студента, з річниці народження Т.Г.Шевченка, «Hallowing» які щоразу 

відкривали нові таланти та допомагали зрозуміти світогляд студентів.  

Процес виховання студентів активно відбувається шляхом відвідування 

музеїв, театрів. Студенти та викладачі коледжу відвідують вистави у 

Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному 

театрі ім. О. Кобилянської («Тарас і доля», «Молюсь за тебе Україна»), 

знайомляться з експонатами Чернівецького обласного музею народної 

архітектури та побуту.  

Гордістю коледжу є діючий музей українознавства, де постійно діють 

виставки народного побуту. 

З метою перещеплення любові до сучасної літератури у студентів, 

працівники бібліотеки постійно організовують зустрічі з відомими 

письменниками краю, зокрема з В. Колодієм. 

За ініціативою студентів в коледжі плідно працює волонтерський рух. 

Волонтери коледжу активно співпрацюють з радою ветеранів м. Чернівці, з 

військовослужбовцями Чернівецького гарнізону. Студенти беруть участь у 

різноманітних акціях, що проводяться під керівництвом Червоного Хреста та 

інших громадських організацій, зокрема у благодійних дійствах «Тиждень 

доброти»,  «Від серця до серця». У коледжі організовують та проводять 

благодійні концерти, ярмарки. З метою знизити соціальну напругу в суспільстві 

та пом'якшити назрілі соціальні проблеми за рахунок благодійністі. Особливо в 

даний час важливо у виховному процесі звертати увагу на 

доброчинність. Благодійність сприяє розвитку у молодого покоління принципів 

гуманізму, який виступає як універсальний критерій прогресу.  Вилучені кошти 

передаються у благодійні фонди «Подаруй дитині життя», на підтримку дітей 

хворих на рак та лейкемію,, «Буковина українському війську», на підтримку 

бійців в зоні АТО, закуплено та доставлено канцелярське приладдя, солодощі 

для вихованців Магальського інтернату та дітям-сиротам, що виховуються в 

сиротинці при Банченському Свято-Вознесенскому монастирі, придбано марки 

від Чернівецької міської організації «Товариство Червоного Хреста».       

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці дітей-сиріт і 

студентів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених 

категорій. Всі студети незахищених категорій отримують пільги, доплати, 

компенсації згідно чинного законодавства.  

Студенти залучаються до участі в роботі гуртків за інтересами з метою 

забезпечення їх змістовного дозвілля та зайнятості в позааудиторний час. У 

коледжі діють такі гуртки, як: писанкарства, вокальний, літературний, 

журналістики, правознавства; спортивні секції: волейболу, баскетболу, футболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики.   

Куратори широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для 

формування в студентів цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, 

екскурсії, походи до музею, розвивають в молоді естетичний смак, 

поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують 

творчі бажання. Таким чином, створена в коледжі система виховання, в основі 

якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, 

забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для 
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соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі 

молоді у політичних та громадських структурах. 

 

3.2 Спортивно - масова робота 

Вся спортивно-масова робота у коледжі відповідала виконанню плану 

роботи  кабінету, гуртків, індивідуальним планам та календарним планам 

спортмасових заходів обласних управлінь. 

У 2014-2015 навчальному році продовжувалась робота спортивних секцій 

з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, футболу та 

проведений набір студентів, які прийшли на навчання. 

Вибрано фізоргів груп та проведено з ними  інструктаж. Також вибрано 

актив кабінету. 

Було організовано та проведено  «День здоров’я» - біля 400 учасників. А 

також організовано та проведено чемпіонати коледжу з наступних видів спорту: 

1. легкоатлетичний крос – 140 учасників; 

2. футбол – 22 команди; 

3. настільний теніс – 16 команд; 

4. шахи – 14 учасників; 

5. баскетбол – чемпіонат проведений серед відділень коледжу; 

6. волейбол – чемпіонат проведений серед відділень коледжу. 

У рамках тижнів циклових комісій проведено першість коледжу з 

баскетболу (листопад) та волейболу (березень); змонтовано відеоролик про 

спротивне життя коледжу; проведено у групах фізкульт паузи під музикальний 

супровід; проведено флешмоб. 

Збірні команди коледжу брали участь у всіх обласних чемпіонатах, які 

проводились серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Результати виступів: 

1. легкоатлетичний крос – ІІІ місце; 

2. футбол – ІV-VІ місце; 

3. настільний теніс – ІІІ місце; 

4. шахи – VІІ місце; 

5. баскетбол – ІІІ місце; 

6. волейбол – ІV місце; 

7. легка атлетика – ІV місце. 

Окрім цього студенти коледжу брали активну участь у таких чемпіонатах 

та змаганнях:  

1. чемпіонаті України з бігу на 1 милю та масовому забізі  «Буковинська 

миля» – 22 наших учасника; 

2. обласних легкоатлетичних змаганнях до Дня Святого Миколая; 

3. регіональному турнірі з волейболу пам’яті керівника фізичного виховання 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва І.С. Дучука у м. Вижниця 

(стали призерами -  ІІІ місце); 

4. кубку області (3 призери) та  чемпіонаті області з легкої атлетики (4 

призери). 

5. легкоатлетичній естафеті Миру (пл. Соборна) – де збірна команда коледжу 

посіла ІІ місце. 
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У коледжі було організовано та проведено спортивно-розважальний вечір 

«Нумо, дівчата». 

Викладачі коледжу були учасниками 3 обласних  методобєднань для 

керівників та викладачів фізичного виховання (Сторожинецький лісний коледж, 

Чернівецький державний комерційний технікум та Чернівецький політехнічний 

коледж). 

Протягом року в коледжі проведено 8 товариських зустрічей з баскетболу, 

4 зістрічі з волейболу та 3 матчі з футболу. 

Наші студенти-спортсмени Онуфрійчук Олена (21 група) та Кутовой 

Олексій (27 група) брали участь у державних та міжнародних змаганнях зі 

стрільби з лука де посідали неодноразово призові місця. 

 

3.3 Робота психологічної служби коледжу 
Робота з студентами протягом 2014-2015року навчального року 

направлена на сприяння психічного, особистісного, індивідуального розвитку 

підлітків, оптимізацію навчально-виховного процесу, підвищення психологічної 

культури та допомога підліткам в адаптації у кризових ситуаціях, робота з 

студентами «групи ризику» (та тими, що мають проблеми в навчанні, порушенні 

поведінки,занижену самооцінку, низький рівень адаптації, тощо ); превентивне 

виховання метою якого було формування у студентів орієнтації на здоровий 

спосіб життя та захист психологічного здоров’я, профілактика адитивної 

поведінки (алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед підлітків 

коледжу); розвиток особистої зрілості та соціальної компетентності студентів; 

робота з обдарованими студентами, робота зі студентами –сиротами, які 

позбавлені батьківського піклування, соціальними  сиротами,  студентами 

переселеними з зони проведення  АТО,   тощо. 

Планування психологічної роботи здійснювалась за річним і місячними 

планами роботи. 

Вирішення соціально-психологічних проблем навчального закладу 

здійснювалось засобами таких основних видів діяльності психолога як 

психодіагностика, консультування, корекційно – відновлювальна та  

розвивальна робота, організаційно-методична робота, психологічна просвіта та 

зв’язки з громадськістю. 

Діагностична робота серед студентів проводилась враховуючи 

актуальність проблеми, за результатами спостережень практичного психолога та 

педагогічного колективу, а також за запитом адміністрації, кураторів 

академічних груп, батьків.  

За період  2014-2015 навчального року була проведена наступна 

діагностична робота: анкетування («Самооцінка психічних станів студента» за 

Г. Айзенком», «Моніторинг соціалізації особистості студента»(Рожков), 

«Самооцінка характер методом оціночних шкал», «Ваша думка», «Анкетування 

студентів для вивчення стосунків у сім’ї», «Чи вмієте ви тримати себе в 

конфліктній ситуації», «Визначення міжособистісних стосунків» (за Лірі) тощо.                        

За результатами діагностування  планувалась і проводилась  

консультативна та корекційна робота, заведені індивідуальні картки на 

студентів. 
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Психопрофілактична та консультативна робота у навчальному закладі 

проводилась як за результатами діагностування, так і за запитом. 

Психологічне консультування студентів спрямоване було на вирішення в 

основному проблем у міжособистісних стосунках з одногрупниками, 

мешканцями гуртожитку, викладачами, батьками; та глибинно особистісними це 

частіше власна нездатність  контролювати і регулювати свої внутрішні стани, 

потреби, бажання, недостатня проінформованість, відсутність життєвого досвіду 

та ін. 

Змістом психопрофілактичного та консультативної роботи у коледжі були 

такі види та форми роботи як індивідуальне та групове консультування,  бесіди  

з педпрацівниками з наданням рекомендацій, відвідування уроків з метою 

спостереження за взаємодією «викладач – студент». Ефективними були такі 

форми як бесіди з викладачами про індивідуальні особливості студентів та 

корекція їх поведінки виявлення акцентуацій характеру підлітків, психологічне 

супроводження студентів, які мають дезадаптацію , асоціальну поведінку. 

Протягом навчального року студенти були охоплені індивідуальним 

консультуванням. 

 З виховною метою  проводились бесіди на теми: «Толерантність людини-

найважливіша умова миру і злагоди в світі», «Козацькому роду нема переводу», 

«Гуртожиток - це наш дім», «Бережіть плаття знову, а здоров’я змолоду», 

«Стрес. Шляхи подолання», «Україно - ми твої діти», «Конфліктні ситуації, 

шляхи вирішення», «Сім’я-джерело  духовності людини» 

Корекційно-відновлювальна робота проводилась з проблем дезадаптації, 

тривожності, корекцій міжособистісних стосунків, саморозкриття, агресивності, 

вживання спиртного, репродуктивного здоров’я, подолання стресових станів, 

тощо.  

Вирішенню проблем сприяла робота згідно програм на тему 

«Попередження та корекція агресивності у підлітковому віці», «Програма 

соціально-психологічної корекції девіантної поведінки у студентів», та 

Програма корекційно-розвивальної роботи по розвитку пізнавальної сфери 

підлітків. 

З метою всебічного розвитку студентів, збереження їх фізичного та 

психічного здоров’я, формування моральних цінностей були  проведені такі 

заходи: діагностично-корекційна гра-технологія «Мої цінності»; профілактичні 

маршрути за програмою «Дорослішай на здоров’я», надавалися до друку в 

студентській газеті статті зі психологічними порадами. 

 Надавалась психологічна підтримка під час проведення загальних 

спортивних заходів у коледжі: «Нумо, дівчата», «День здоров’я», тощо. 

З метою продуктивнішої роботи під час  психологічно-педагогічного 

супроводу студентів та на допомогу педагогічним працівникам, батькам були 

підготовлені  методичні матеріали з наступних тем: «Особливості становлення  

самосвідомості підлітків», «Виховання підлітків в сім’ї», «Поради щодо 

подолання стресових станів», «Шляхи розв’язання конфліктів. Психологічні 

поради». 
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Проведені виступи на засіданнях: 

а) батьківських зборах на теми: «Виховання патріотизму і толерантності в 

умовах нестабільної політичної ситуації в Україні», «Причини втрати 

взаєморозуміння в сім’ї.Психологічні поради». 

б)засіданнях педагогічної ради на тему: «Стрес в умовах нестабільної 

політичної ситуації в Україні. Психологічні поради подолання стресових 

станів». 

Брала  участь в бговоренні теми правової відповідальності студентів у 

гуртожитку. Аналіз тесту «Твоя думка» ( думки, пропозиції студентів). 

в)  школі молодого викладача на тему: «Психологічні осови для   творчої 

співпраці викладача та студентів на заняттях». 

г) методоб’єднаннях кураторів на тему: «Соціальна робота зі студентами, 

як один із напрямків їх соціального захисту». 

 Просвітницькій роботі сприяла участь у обласних семінарах, семінарах 

при методичному центрі НМЦППСР, участь у педагогічній раді тощо.  

Брала участь у засіданнях  методичної секції практичних психологів та в  

обговоренні тем: «Формування творчого потенціалу студента засобами 

мистецтва та психокорекції як  гармонійного розвитку особистості» 

(Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка), 

«Особливості спілкування викладач-студент в умовах сьогодення» 

(Кіцманський технікум Подільського агро-технічного Університету). 

    Обдаровані студенти залучаються до активних форм роботи – 

підготовки виховних, культурно-масових, волонтерських заходів, засідань 

студентської психологічної служби, організацій зустрічей. 

Психологічний кабінет обладнаний твердими меблями та м’якою 

частиною,  для інтер’єру кабінету придбано декоративна зелень, психологічна 

література, забезпечено підписку фахового видання «Практична психологія та 

соціальна робота», Для результативності вирішення проблеми здоров’я 

студентів необхідно забезпечити співпрацю практичного психолога з 

педагогічним колективом та медичним персоналом. 

 

3.4 Робота бібліотеки 

За 70 років існування бібліотеки нашого коледжу стала для студентів, 

викладачів та співробітників інформаційним та навчальним центром, який разом 

з колективом педагогів виконує нелегке завдання підготовки 

висококваліфікованих фахівці, виховання студентської молоді, задоволення 

інформаційних потреб інших користувачів.                                    

Наша бібліотека має книжковий фонд понад 34.840 примірників із них: 

- художня -  8.950; 

- навчальна – 22.282; 

- інструкції – 3.622; 

- УЧК художня – 177; 

- УЧК навчальна – 12.821. 

На сьогоднішній день кількість зареєстрованих користувачів 685 серед 

них викладацький колектив коледжу, студенти денної форми навчання коледжу, 

студенти заочної форми навчання та обслуговуючий персонал.  
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Основні показники роботи бібліотеки: за 2014 – 2015 н. р.  

- читачів 683; 

- книговидача 2.300.   

Бібліотека виписує 24 періодичних видань, для внутрішнього 

користування, студентів, викладачів, працівників. 

Бібліотекою було організовано 17 книжково – ілюстрованих виставок, які 

відображали актуальні проблеми життя: 

«22 роки Незалежності України», «Тобі, першокурсник», «До 245 річниці 

від дня народження І. Котляревського», «До 120 річчя від дня народження О. 

Довженка», «До 150 річчя від дня народження М. Коцюбинського», «Вчитель – 

джерело знань», «Стежками козацької слави», «До Дня автомобіліста», «Запали 

свічку пам’яті», «День збройних сил Україні», «Соборна мати - Україна», 

«Подвиг не має забуття», «Євроінтеграція», «Чорнобиль не має минулого», «До  

дня Матері», «День науки». 

Вся робота бібліотеки планується відповідно до єдиного плану роботи 

коледжу. Всі виховні заходи проводяться разом з кураторами та студентами. 

Розпочинаємо свою роботу ми зі студентами нового набору з екскурсії в 

бібліотеку, знайомимо з роботою бібліотеки, правилами та обов’язками  

користувачів бібліотеки. Це, зазвичай, проходить на початку вересня. Кожного 

року при отримані книг користувачам нагадуємо про збереження книжкового 

фонду, проводимо індивідуальні та групові бесіди. Бо проблема втрачання 

видань, проблема пошкодження книг існує в кожній бібліотеці. Ми прагнемо 

відновити вирвані сторінки, ведемо роботу з боржниками бібліотеки. 

Сучасна освітня ситуація у суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін 

педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних 

технологій, активних форм і методів навчання. У плані формування сучасного 

інформаційного середовища в нашому суспільстві відбуваються революційні 

зміни. 

Комп’ютерна техніка в нашій бібліотеці полегшує розумову працю, 

прискорює процес отримання і опрацювання інформації, швидкому пошуку 

літератури. Ми і наші користувачі пересвідчились, що електронні носії 

інформації за своїми властивостями (довговічністю, надійністю збереження) 

мають багато переваг над іншими матеріальними носіями, що відкриває 

достатньо широкі перспективи для роботи. В нашій бібліотеці є п’ять 

комп’ютерних місць.  Для перенесення інформації з паперових носіїв на 

електронні є сканер, а для зворотної операції – принтер. Всі комп’ютери  

підключені до швидкісної мережі Internet з 2009 року. 

Сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати 

доступ до неї в зручній для користувача формі. У бібліотеку прийшло нове 

покоління користувачів, добре обізнаних з комп’ютерною  технікою, роботою в 

Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника 

між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення. 

Мережа Інтернет дає можливість всім бажаючим (студентам денної та 

заочної форм навчання, викладачам, працівникам коледжу) знайти потрібну 

інформацію не тільки для роботи, але й для проведення виховних заходів та 

дозвілля. 
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Фонд електронних версій підручників нашої бібліотеки містить 67 назв 

підручників, забезпечують навчальні програми. Інформаційна база бібліотеки 

містить електронні версії лекцій розробленими нашими викладачами з усіх 

дисциплін, що вивчаються в коледжі. 

 

4. Інші підрозділи 

Навчальний процес в коледжі протягом року забезпечувало 123 

чоловіка. Із них - 44 викладача; адмінперсоналу, що відноситься до 
педагогічних працівників – 18 чоловік, робітників – 55, фахівців – 6. 

Проте протягом 2014-2015 року спостерігалася плинність  кадрів 
персоналу господарської частини і бухгалтерії, а саме: протягом  року 

було прийнято на роботу 17 осіб, а звільнено 17 осіб. 
Для забезпечення навчального процесу у відповідності до 

навчального плану в коледжі створені - спеціалізовані кабінети, 
лабораторії, аудиторії, полігони, майстерні, спортивний зал. Коротка 

характеристика приміщень наведена у таблиці 6. 
 
Таблиця 6.  Загальна площа приміщень 

№
 п

/п
 

Назви приміщень за 

функціональним приміщенням 

Загальна площа 

приміщень, м
2 

Утому числі 

власна, 

м
2 

орендована 

м
2 

1 

Площа всіх використовуваних 

приміщень, усього 19778 1926,2 510,8 

в тому числі:    

Приміщень для занять студентів, 

усього     

- аудиторний фонд 
14500 

14079,

2 510,8 

- спортивні зали 500 500  

- актовий зал 400 400  

2 
Приміщення для 

науковопедагогічного персоналу 990 990  

3 Службові приміщення 996 996  

4 
Бібліотека, у тому числі читальні 

зали 220 220  

5 Гуртожитки 1682 1682  

6 Їдальні, буфет 400 400  

7 Профілакторії    

 

5. Робота заочного відділення 

В 2014-2015 навчальному році на заочному відділенні підготовка 
спеціалістів велась за  спеціальностями: 

1) 5.07010503 "Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об’єктів 
колійного господарства",  

2) 5.07010502  "Технічне обслуговування і ремонт вагонів",  
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           Контингент на початок навчального року складав 251 особу (в тому 
числі бюджетних 44 особи і по контракту 207 осіб), а на кінець навчального 
року 130 осіб. Протягом навчального року було поновлено 4 особи (в тому 

числі після академічних відпусток) і вибуло 118 осіб (в тому числі 91 особа 
закінчили навчальний заклад, 27 осіб було відраховано  з різних причин).  
            Детальні дані про рух контингенту наведено в таблиці 7,8.  

 

Таблиця 7. Заочна форма навчання (за кошти державного бюджету) 

Назва спеціальностей 

Кількість студентів 

на початку року, чол. 

К-сть студентів 

на кінець року, 

чол. 

Випуск, 

чол. 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5.07010503 

"Обслуговування та ре-
монт залізничних споруд 
та об’єктів колійного 
господарства" 

6 11 6 6 6 11 6 - 6 

5.07010502 "Технічне 
обслуговування і ремонт 

вагонів" 

5 - 5 5 5 5 5 - 5 

5.07010602 

"Обслуговування і 
ремонт автомобілів та 
двигунів" 

- - - - - - - - - 

Всього 11 11 11 11 11 11 11 – 11 

 
Таблиця 8.  Заочна форма навчання (за кошти фізичних і юридичних осіб) 

Назва спеціальностей 

Кількість студентів 

на початку року, чол. 

Кількість 

студентів на 

кінець року, 

чол. 

Випуск, 

чол. 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

3 

курс 

4  

курс 

5.07010503 

"Обслуговування та ремонт 
залізничних споруд та 
об’єктів колійного 
господарства" 

20 16 30 6 12 13 14 13 6 

5.07010502 "Технічне 
обслуговування і ремонт 

вагонів" 

28 29 57 16 22 26 10 45 16 

5.07010602 

"Обслуговування і ремонт 
автомобілів та двигунів" 

5 - - - - - - - - 

Всього 51 45 87 22 34 39 24 58 22 
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Для покращення рівня знань студентів та збереження контингенту 

планувалось проведення індивідуальних консультацій. Особлива увага 

приділялась групам, в яких студенти навчаються за кошти фізичних та 
юридичних осіб.  

Графіки навчального процесу з плануванням проведення лекційних 
занять, практичних і лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування 

були розроблені до початку навчального року. На базі загального графіку для 
кожної групи складено індивідуальні графіки, де сплановано термін виконання 
домашніх контрольних робіт , курсових проектів , здачі заліків і екзаменів , 
визначена кількість годин з кожного предмету, вказані прізвища викладачів, які 

читають учбову дисципліну . 
Методична робота впродовж 2014-2015 н.р. була спрямована на 

покращення методичного забезпечення з дисциплін, яке покращувало би умови 
вивчення предметів під час сесії та між сесіями, сприяло би збереженню 

контингенту, підвищувало рівень знань, складанню якісних робочих 
навчальних програм, розглядалося питання якості учбово-методичного 
забезпечення предмету. 

Здійснювався контроль за якістю виконання домашніх контрольних 

робіт відвідування уроків та екзаменів викладачів, виконання домашніх 
контрольних робіт, курсових проектів, здачі заліків і екзаменів, 

визначена кількість годин з кожного предмету, вказані прізвища 
викладачів, які читають учбову дисципліну.  

З метою формування якісного контингенту заочного відділення 
проводиться профорієнтаційна робота. 

Протягом року надавалась допомога молодим викладачам з питань 
організації та проведення установчих, та практичних занять; рецензування 
домашніх контрольних робіт, методика проведення уроку на заочному 
відділенні, оформлення плануючої документації. 

 

6. Дипломне проектування 

У звітному навчальному році дипломне проектування проводилося на 
денному і заочному відділеннях за спеціальностями 5.07010503, 5.07010502. 

Завдання на дипломне проектування видавалися студентам вчасно за 2-3 
тижні до початку переддипломної практики у відповідності до методичних 

вказівок до виконання дипломних проектів по спеціальностях. 
Під час переддипломної практики студенти на базових 

підприємствах підбирали необхідний матеріал для своїх проектів і в першу 
чергу, знайомилися з новими інструктивними матеріалами, наказами та 

нормативними документами. 
Деяку кількість дипломних проектів було виконано на реальні теми 

(більшість із яких було направлено на розширення матеріальної бази 
навчальних кабінетів, лабораторій та навчальних полігонів). 

Детальну інформацію по кожній спеціальності наведено в таблицях 9,10. 
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Табл. 9. Результати захисту дипломних проектів 

Шифр Назва  
Оцінка захисту 

А
б
с
о
л

ю
т
-

н
а
 я

к
іс

т
ь

 

%
 

Я
к

іс
н

а
 

у
с
п

іш
-

н
іс

т
ь

 %
 

5 % 4 % 3 %   

Заочна форма навчання 

5.07010503 

"Обслуговування та 

ремонт залізничних 

споруд та об'єктів ко-

лійного господарства" 

10 40 9 36 6 24 100 76 

5.07010502 

"Технічне 

обслуговування і 

ремонт вагонів" 

13 20 40 60 13 20 100 80 

5.100404 

 „Обслуговування і 

ремонт автомобілів і 

двигунів" 

- - - - - - - - 

 
Таблиця 10. Результати захисту курсових проектів 

Предмет 
К-сть 

доп. 

 

Захи-

стили 

Оцінка захисту 
Абсол. 

успіш, 

% 

Якість 

оцін.,% 

«5» «4» «3»  

к-

сть 
% 

к-

сть 
% 

к-

сть 
% 

"Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного 

господарства" 
Основи вишукування, 

проектування та 

будівництва залізниць 
24 24 4 17 16 66 4 17 100 83 

ТОРЗК 33 33 7 21 17 51 9 28 100 73 

Економіка, організа-

ція та планування 

виробництва 
25 25 5 20 7 28 13 52 100 48 

"Технічне обслуговування і ремонт вагонів" 

Технологія ремонту 

рухомого складу 
66 66 8 12 38 58 20 30 100 70 

Економіка та плану-

вання виробництва 
66 66 9 14 38 58 19 28 100 71 

„Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів" 

Організація та 

планування роботи 

підприємств 
- - - - - - - - - - 

Основи технологія 

ремонту автомобілів 
- - - - - - - - - - 
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7. Практична підготовка студентів 

Відповідно до навчального плану практичні заняття у коледжі 

проводяться згідно з розкладом . 

Система практичних занять включає в себе виконання студентами 

практичних і лабораторних робіт, роботу на ПК, навчальну практику в 

майстернях і на виробництві, а також технологічну практику. 

Основна кількість студентів коледжу технологічну практику проходили 

на робочих місцях. 

Більш конкретну інформацію наведено в таблиці 11. 

 

Таблиця 11. Обсяг годин передбачених планом для практичної підготовки 

студентів 

Курси 

Навчальна та 
виробнича 
практика 
(години) 

Практик
а ЕОМ 

(години) 

Практичні і 
лабораторні 

роботи (години) 
Примітка 

С п е ц і а л ь н і с т ь    5.07010503 ,5.100504 

І - 40 394  

II 216 28 264  

III 162/648 - 276  

IV 162 -   

Разом     

С п е ц і а л ь н і с т ь    5.07010502, 5.100503 

1 - 40 -  

II 216/162 28 412  

III 162/648 - 310  

IV 162 - 52  

Разом     

С п е ц і а л ь н і с т ь    5.07010102, 5.100 404 

І  40 -  

II 162 28 376  

III 243/612  544  

IV 162  108  

Разом     

С п е ц і а л ь н і с т ь    5.07010602, 5.090240 

І - 40 -  

II 216 28 460  

III 625  1250  

IV 162  324  

Разом     

 

Технологічну і переддипломну практику студенти проходять на базових 

підприємствах Львівської залізниці, яка охоплює 8 Західних областей та 

підприємствах автомобільного господарства Чернівецької, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, 
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Хмельницької областей. Для всіх спеціальностей опрацьовано програми 

практичного навчання та індивідуальні завдання. Перед практикою 

студентам видають щоденники, індивідуальні завдання. 

Після закінчення технологічної та переддипломної практики, студенти 

виконують і захищають звіти з практики. 

Результати якості технологічної практики складають 70,72%, що говорить 

про досить високий рівень практичної підготовки . 

Результати захисту звітів з практики наведено в таблиці 12. 

 
Табл. 12. Результати захисту звітів з практики  

Код і назва спеціальності 

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
ст

у
д
ен

т
ів

 

   

Вид практики  Приміт-

ка 

 Технологічна  

5 4 3  

5.07010503 "Обслуговування та ремонт  

залізничних споруд та об’єктів 

колійного господарства" 

49 
13 

26,53% 

14 

28,57% 

22 

44,90% 
 

5.07010502 "Технічне обслуговування і 

ремонт вагонів" 
64 

15 

23,44% 

26 

40,63% 

23 

35,93% 
 

5.07010102 ―Організація перевезень і 

управління на автомобільному 

транспорті‖ 

23 
1 

4,4% 

19 

82,6% 

3 

13% 
 

5.07010602 ―Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів‖ 
45 

2 

4,4% 

38 

84,5% 

5 

11,1% 
 

 

Всього 181 
31 

17,13% 

97 

53,59 % 

53 

29,28% 
 

 

Таблиця 13. Результати виробничої технологічної практики на денних 

відділеннях 

Шифр і найменування 

спеціальності 

Кількість 

студентів 

Присвоєно 

професію 

Назва 

професії 

При-

мітка 

5.07010503 "Обслуговування та 

ремонт  залізничних споруд та 

об’єктів колійного 

господарства" 

48 

Монтер колії, 

черговий по 

переїзду 

Монтер колії, 

черговий по 

переїзду 

 

5.07010502 "Технічне 

обслуговування і ремонт 

вагонів" 

64 

Слюсар з 

ремонту рухо-

мого складу, 

провідник 

пасажирських 

вагонів 

Слюсар з 

ремонту 

рухомого 

складу, 

провідник 
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5.07010602 ―Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів‖ 
47 

Водій, слюсар 

з ремонту 

автомобілів 

Водій, слюсар 

з ремонту 

автомобілів 

 

5.07010102 ―Організація 

перевезень і управління на 

автомобільному транспорті‖ 

6 
Диспетчер, 

водій 

Диспетчер, 

водій 
 

Всього по коледжу 165    

 

7.1 Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка і 
підвищення кваліфікації. 

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка і підвищення 
кваліфікації в коледжі організовано відповідно до ліцензії АБ №298037 МОН 
відповідно до рішення ДАК від 21.06.2005р., протокол №56 (наказ МОН 
України від 30.06.2005р. № 1858-Л).  

 

Таблиця  14. Результати захисту курсових проектів 

Акаде-

мічні 

групи 

Всього 

студ. 

Встигаю-

чих 
В тому числі 

Не встига-

ють 

к-

сть 

 

% 

«5» «4» «3»  

к-

сть 
% 

к-

сть 
% 

к-

сть 
% 

к-

сть 
% 

"Основи вишукування, проектування і будівництва залізниць" 

2КГ-1 11 11 100 3 27,2 8 72,8 - -   

2КГ-С 13 13 100 1 7,7 8 61,5 4 30,8   

РАЗОМ 24 24 100 4 16,7 16 66,6 4 16,7   

"Економіка, організація і планування вагонного господарства" 

3ВГ2-С 21 21 100 3 14,3 12 57,1 6 28,6   

3ВГ3-С 24 24 100 4 16,7 14 58,3 6 25   

4ВГ-1 21 21 100 2 9,5 12 57,1 7 33,4   

РАЗОМ 66 66 100 9 13,6 38 57,6 19 28,8   

„ Економіка, організація і планування виробництва» 

3КГ-С 13 13 100 2 15,4 3 23,1 8 61,5   

4КГ-1 12 12 100 3 25 4 33,3 5 41,7   

РАЗОМ 25 25 100 5 20 7 28 13 52   

"Технічне обслуговування та ремонт залізничної колії" 

3КГ-1 20 20 100 4 20 10 50 6 30   

3КГ-С 13 13 100 3 23,1 7 53,8 3 23,1   

РАЗОМ 33 33 100 7 21,2 17 51,5 9 27,3   

"Основи технології ремонту автомобілів" 

4РА-1 - - - - - - - - - -  

РАЗОМ - - - - - - - - - -  

«Технологія ремонту вагонів» 

3ВГ2-С 21 21 100 1 4,8 16 76,2 4 19   
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3ВГ3-С 24 24 100 4 16,7 13 54,2 7 29,1   

4ВГ-1 21 21 100 3 14,2 9 42,9 9 42,9   

РАЗОМ 66 66 100 8 12,1 38 57,6 20 30,3   

«Організація і планування підприємства» 

4РА-1 - - - - - - - - -   

РАЗОМ - - - - - - - - -   

 

Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників середньої ланки 

В ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» проводиться підготовча 

робота до проведення курсів підвищення кваліфікації посадових категорій: 

1. Майстри, бригадири автотранспортних дільниць структуринх 

підрозділів, дорожних автобаз для спеціальності 5.07010602 «Обслуговування 

та ремонт автомобілів і двигунів». 

2. Начальників пасажирських поїздів, старших майстрів, майстрів, 

бригадирів, техніків пасажирських вагонних депо (дільниць), майстрів, 

бригадирів, інструкторів резерву провідників пасажирських вагонних депо для 

спеціальності 5.07010502 «Технічне обслуговування і ремонт вагонів». 

3. Старші шляхові майстри, шляхові майстри дистанції колії та колійно-

машинних станцій, техніки, техніки-технологи дистанції колії, інші майстри 

для спеціальності 5.07010503 «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та 

об’єктів колійного господарства». 

 

8. Матеріально - технічне забезпечення лабораторно - практичних робіт 

В коледжі виконувалися лабораторно-практичні роботи по всіх чотирьох 

спеціальностях. 

Обсяг лабораторно-практичних робіт наведено в таблиці 15. 

 

Таблиця 15. Обсяг лабораторно-практичних робіт у 2015 році 
 

Спеціальність 

 

 

Кількість 

годин/робіт 

При-

мітки 

 

 

На одну 

групу 

На вісі 

групи  

З поділ. 

на гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.07010503 "Обслуговування та ремонт  залізничних 
споруд та об’єктів колійного господарства" 

532 
266 

1064 
532 

2120 
1060 

 

5.07010502 "Технічне обслуговування і ремонт вагонів" 
         350 

           175 

700  

350 

1400 

 700 

 

5.07010102 ―Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті‖ 

       510 
255 

1020  

510 

2040 

1020 

 

5.07010602 ―Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів‖ 

506 

253 

960  

480 

1920 

 960 

 

Разом (годин/робіт)           1890 

        945 

3744  

1872 

7488 

3744 

 

 

Для виконання такого обсягу лабораторно-практичних робіт в 

навчальному закладі є 28 навчальних кабінетів, 18 лабораторій і 3 учбових 

полігони, все це дає можливість, виконувати лабораторні роботи в 

лабораторіях і на полігонах коледжу. За цей рік оновлено 10 посадочних 
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місць комп’ютерами та моніторами з програмним забезпеченням та проведено 

модернізацію 25 комп’ютерів з метою заміни на сучасні програмні модулі, 

придбано мультимедійний проектор та 2 пристрої для копіювання. 

 

9. Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників середньої 

ланки. 

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка і підвищення 

кваліфікації в коледжі організовано відповідно до ліцензії АЕ №285401 МОН 

України відповідно до рішення Акредитаційної комісії  від 27.06.2015р., 

протокол №105 (наказ МОН України від 01.07.2013р. № 2494-Л).  

За 2014 рік в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 

транспортний коледж» підвищили кваліфікацію 212 курсантів наступних 

посадових категорій:  

1. Майстри, бригадири автотранспортних дільниць структурних підроздлів, 

дорожніх автобаз для спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів». 

2. Старші шляхові майстри, шляхові майстри дистанції колії та колійно-

машинних станції, техніки, техніки-технологи дистанцій колії для 

спеціальності 5.07010503 «Обслуговування і ремонт залізничних споруд 

та об’єктів колійного господарства». 

3. Старші майстри, майстри, бригадири, техніки пасажирських та вантажних  

вагонних депо для спеціальності 5.07010502 «Технічне обслуговування і 

ремонт вагонів». 

До педагогічного складу курсів підвищення кваліфікації крім 

викладацького складу Чернівецького транспортного коледжу були задіяні 

представники служб залізниць, які прийняли участь в проведенні занять з 

обміну досвідом та проведенні підсумкового заліку, а саме: заступник 

генерального директора по перевезеннях, головний інженер ВАТ 

"Чернівціавтотранс", директор ТОВ "Чернівціавторесурс", начальник КМС 124, 

головний інженер, головний бухгалтер Чернівецької дистанції колії, начальник, 

головний інженер, головний бухгалтер Чернівецького пасажирського вагонного 

депо. 

Обсяги курсантів, які пройшли підвищення кваліфікації в 2014р. наведені 

в таблиці 16. 

 

Таблиця 16. Обсяг курсантів, які підвищили кваліфікацію 
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10. Фінансово-господарська діяльність коледжу 

В 2015 році коледжу по загальному фонду бюджету надійшло – 7114423 

грн. 00 коп., кошти використані на: 

- виплата заробітної плати 2779800 грн. 00 

коп. 

- нарахування на заробітну плату 998100 грн. 90 коп. 

- оплата за водопостачання 35500 грн. 00 коп. 

- оплата за газопостачання 463300 грн. 00 коп. 

- оплата за електроенергію 111100 грн. 00 коп. 

- продукти харчування (пільга дітей сиріт) 152063 грн. 00 коп. 

- придбання товарів і послуг 3209 грн. 00 коп. 

- виплата стипендії 2571351 грн. 00 

коп. 

- оплата послуг ( крім комунальних)  

На спеціальний фонд в 2015 році надійшло: 2283982 грн. 11 коп.: 

- оплата за навчання 1628696 грн. 94 

коп.  

- оплата за проживання в гуртожитках 598344 грн. 30 коп. 

- оплата за оренду 56941 грн. 17 коп. 

  

Кошти по спеціальному фонду, отримані як плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами в сумі 3128280 грн. 40 коп. використані на: 

- виплату заробітної плати 1508661 грн. 31 

коп. 

- нарахування на заробітну плату 538141 грн. 13 коп. 

- придб. основного капіталу 71136 грн. 50 коп. 

- комунальні послуги 137720 грн. 12 коп. 

- придбання предметів матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

552900 грн. 00 коп. 

- видатки на відрядження 18500 грн. 00 коп. 

- оплата послуг (крім комунальних) 301221 грн. 34 коп. 

 

11. Забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці 

Дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону 

праці забезпечується роботою, яка виконується службою охорони праці на чолі з 

директором коледжу. 

За 2015 рік розроблено і виконано комплекс заходів: 

- для підвищення відповідальності і поглиблення знань з охорони праці і 

пожежної безпеки, проведені заняття з викладачами і робітниками, вступні 

інструктажі зі студентами і співробітниками коледжу; 

- перед виконанням лабораторних і практичних занять з студентами 

проводились інструктажі з техніки безпеки на робочих місцях; 

- з студентами, які проживають в гуртожитку, проведені інструктажі по охороні 

праці і пожежної безпеки; 
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