СТАН ДІЯЛЬНОСТІ
факультету
педагогіки, психології
та соціальної роботи
за 2017 рік та
ПЕРСПЕКТИВИ
його розвитку

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи:







організаційна діяльність;
навчальна діяльність;
методична діяльність;
наукова діяльність;
міжнародна діяльність;
виховна діяльність.

Реорганізація факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
(1 вересня 2017)

З метою оптимізації навчального процесу
відбулася реорганізація ОБ’ЄДНАНО
кафедру соціальної роботи та соціального управління
та
кафедру педагогіки та соціальної роботи
(Зав. кафедри педагогіки та соціальної роботи –
доц. Петрюк Ірина Михайлівна)

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
в 2017-2018 н.р.
Кафедра
педагогіки та методики
початкової освіти

Кафедра педагогіки
та психології
дошкільної освіти

Кафедра
педагогіки та
соціальної роботи

Кафедра
практичної психології

Кафедра психології

Кафедра музики

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Професорсько-викладацький склад
КАФЕДРА

доктори
наук,
професори

кандидати
наук,
доценти

кандидати
наук,
асистенти

асистенти

Кафедра педагогіки та
психології дошкільної
освіти

1

3

4

5

Кафедра педагогіки та
методики початкової
освіти

3

8

7

Кафедра
психології
Кафедра
практичної психології
Кафедра педагогіки
та соціальної роботи
Кафедра музики

-

10

1

4
3

1

6

3

3

2

11

8

4

7

8
46

23

12
31

ВСЬОГО

107 викладачів

Продовжується освітня діяльність з
підготовки фахівців за
спеціальностями:









Початкова освіта
Дошкільна освіта
Психологія
Практична психологія
Соціальна робота
Соціальна педагогіка
Середня освіта (музичне мистецтво)
Музичне мистецтво

Акредитовано спеціальність:
«Освітні, педагогічні науки»

За результатами
вступної кампанії 2017 року
на факультет вступило:
 ДФН – 319 студентів
 ЗФН – 446 студентів
 ВСЬОГО - 765 студентів

Навчально-методична
діяльність факультету
педагогіки, психології та
соціальної роботи

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

( денна форма навчання )
1 курс

2 курс
(СФН)

3 курс
(СФН)

Магістр

2015

180

-

53

46

2016

178

-

24

57

2017

149

2

30

138

Рік вступу

ТЕНДЕНЦІЇ:
 На 1 курс спостерігається зменшення кількості студентів.
 На 5 курс - збільшення кількості студентів у звя’зку з
розширенням ліцензій.
 Доцільне рзширення ліцензій на окремих спеціальностях.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ
( денна форма навчання )
Спеціальність

Соціальна педагогіка
Соціальна робота
Освітні, педагогічні
науки
Психологія
(соціальна психологія)
Психологія
(практична психологія)
Дошкільна освіта
Музичне мистецтво
Середня освіта
(музичне мистецтво)
Початкова освіта

ВСЬОГО

Бакалаври

Магістри

2016-2017
н.р.

2017-2018
н.р.

2016-2017
н.р.

43
113
-

21
93
1

8
31
-

2017-2018
н.р.
25
-

20

25

5

9

46

47

4

19

123
86
9

85
42
14

13
10
3

36
17
8

234
845

201
680

41
124

72
193

Порівняльний аналіз результатів
вступної кампанії
( заочна форма навчання)
Рік
1
вступу курс

2 курс
(ІІ ВО)

2015 52
2016 71
2017 66

9
9
5

2 курс 3 курс Магістри
(СФН) (СФН)

32

89
75
137

55
62
206

ТЕНДЕНЦІЇ:
 На 1 курс спостерігається зменшення кількості студентів.
 На 5 курс - збільшення кількості студентів у звя’зку з
розширенням ліцензій.
 Набір студентів на 2 курс СФН .

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

( заочна форма навчання )
1 курс

Спеціальність

Соціальна робота
Освітні, педагогічні
науки
Психологія
(соціальна психологія)
Психологія (практична
психологія)
Дошкільна освіта
Музичне мистецтво
Середня освіта
(музичне мистецтво)
Початкова освіта
ВСЬОГО

2 курс
(друга
ВО)

2 курс
(СФН)

3 курс
(СФН)

Магістри

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1
-

1

-

-

-

5
-

-

1
-

3
-

21
14

10

11

-

-

-

-

-

-

5

13

17

23

5

1

-

19

-

-

14

27

17
5

16
-

3
-

1
-

-

5
-

10
12
4

39
25
4

8
5
3

34
22
2

21

15

1

3

-

3

49

68

24

73

71

66

9

5

-

32

75

137

62

206

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
станом на 1 вересня 2017
Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Освітній рівень
«Бакалавр» 680 студенів

Освітній рівень
«Бакалавр» 641 студенів

Освітній рівень
«Магістр» 193 студенів

Освітній рівень
«Магістр» 269 студенів

873

1783

910

ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи в 2017-2018 н.р.

(денна форма навчання )
Навчальний
рік

ОР
“Бакалавр”

ОР
“Магістр”

Всього по
факультету

2016-2017 н.р.

845

124

1079

2017-2018 н.р.

680

193

873

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ
СТУДЕНТІВ
(Денна форма навчання)
Бакалаври

Спеціальність

Магістри

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

Соціальна педагогіка

43

21

8

-

Соціальна робота

113

93

31

25

-

1

-

-

Психологія
(соціальна психологія)

97

84

10

13

Психологія
(практична психологія)

134

139

8

22

Дошкільна освіта

123

85

13

36

Початкова освіта

234

201

41

72

Музичне мистецтво

86

42

10

17

Середня освіта
(музичне мистецтво)

9

14

3

8

845

680

124

193

Освітні, педагогічні
науки

ВСЬОГО

ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи в 2017-2018 н.р.

(заочна форма навчання)
ОР
“Бакалавр
”

ОР
“Магістр”

Всього по
факультету

2016-2017
н.р.

605

115

881

2017-2018
н.р.

641

269

910

Навчальний рік

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
(Заочна форма навчання)
Бакалаври
Спеціальність

Магістри

2016-2017
н.р.

2017-2018 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

Соціальна педагогіка

13

8

1

13

Соціальна робота

25

21

3

11

-

1

-

14

Психологія (соціальна)

74

68

14

19

Психологія (практична
психологія)

87

116

21

41

134

147

16

42

52

50

11

27

9

12

3

5

Початкова освіта

210

218

46

97

ВСЬОГО

605

641

115

269

Освітні, педагогічні науки

Дошкільна освіта
Музичне мистецтво
Середня освіта (музичне
мистецтво)

ПОКАЗНИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІТНЬОЇ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2016-2017 Н.Р.
Денна форма навчання
Якісний
показник знань
(%)

Абсолютна
успішність
(%)

Бакалавр

38,0

99,6

Магістр

62,5

100

Всього по
факультету

43,1

99,9

ОР

АУДИТОРНИЙ ФОНД
ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
в 2016-2017 Н.Р.

КОРПУС № 21

КОРПУС № 8

(вул. Якоба фон
Петровича, 18)

(вул. Рівненська, 14):



47 аудиторний

- 12 аудиторний
фонд;

фонд (враховуючи
комп’ютерні
класи);

- 2 кафедральний
фонд.

 21 кафедральний
фонд

Обладнано

2 комп’ютерні класи

Наукова та міжнародна
діяльність факультету
педагогіки, психології та
соціальної роботи

НАУКОВА РОБОТА
факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи
 кафедральна науково-дослідна робота, яка виконується
викладачами за рахунок другої половини робочого дня;
 підготовка наукових публікацій різних типів;
 підготовка науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 студентська науково-дослідна робота;
 наукова діяльність комунікативного характеру - діяльність
для освітлення наукових досягнень наших співробітників
у національному та міжнародному масштабах (наукові
конференції, семінари тощо).

Кафедральна науково-дослідна тематика
o кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти «Тенденції
розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського
досвіду у вітчизняну педагогічну практику» (2016-2020 рр., керівник –
д.пед.н., доц. Олійник М.І.);
o кафедра педагогіки та методики початкової освіти – «Теоретикометодологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній
підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний
освітній простір»» (2016-2020 рр., керівник – проф. Іванчук М.Г.);
o кафедра педагогіки та соціальної роботи - «Проблеми соціалізації
особистості в умовах соціальних змін» (2016-2020 рр., керівник – доц.
Петрюк І.М.);
o кафедра музики – «Методологічні засади підготовки майбутнього
педагога-музиканта в системі вищої освіти» (2016-2020, керівник доц. Лісовий В.А.);
o кафедра психології – «Вплив інформаційно-комунікативного простору
на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в умовах
нестабільного суспільства» (2017 -2021, керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.);
o кафедра практичної психології - «Психологічні особливості
функціонування
сім’ї:
девелопментаністський,
гендерний,
культурологічний, ситуаційно-психологічний та міжгенераційний
аспекти» (2017-2021 рр., керівник – доц. Радчук В.М.).

Підготовка науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації
Захист кандидатських дисертацій - 3:
Білик Н. «Соціально-педагогічна технологія медіаторства у
вирішенні конфліктів між молодшими підлітками», 13.00.05
«Соціальна педагогіка», 21 вересня 2017 р. (Науковий керівник –
проф.Тимчук Л.І.).
Олійник О. «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів»,
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, 30 червня 2017 р.
(Науковий керівник - професор Хомич Л.О.)
Шульга А. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до
роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей» 13.00.04 –
Теорія і методика професійної освіти, 30 червня 2017 р. (Науковий
керівник - професор Хомич Л.О.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Результатом наукової діяльності кафедр є наукова продукція
– статті, тези конференцій, підручники, навчальні посібники
тощо.
За 2017р. викладачами факультету видрукувано:
 4 монографії закордонні; 4 монографії українські
 14 навчальних посібників
 6 методичних розробок;
 21 публікацій у міжнародних журналах (без індексу);
 19 публікацій у міжнародних журналах з індексом;
 4 публікації в українських академічних виданнях;
 1 публікація Web of Sciens
 16 у вітчизняних журналах з індексом;
 33 публікації у збірниках наукових праць;
 20 публікації у матеріалах закордонних конференцій
 139 тез доповідей у матеріалах міжнародних українських
конференцій;
 32 тези доповідей у матеріалах українських конференцій;
 205 публікації зі студентами.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ
КОНФЕРЕНЦІЙ
Міжнародна науково-практична конференція «Якісна освіта в
Україні: тенденції, проблеми, перспективи», 26-28 жовтня 2017 р.
Спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
 Регіональний теоретико-практичний семінар «Наступність дошкільної та
початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (20 січня 2017 р.,
м. Львів);
 І Міжнародна науко-практична конференція «Наукова спадщина академіка
Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього» (30-31 березня 2017 р., м.
Київ).
 ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні
технології в освіта та науці» (18-19 травня, 2017 р., м. Мелітополь).
 Всеукраїнська конференція «Участь батьків дітей з особливими освітніми
потребами в організації ефективного інклюзивного навчання» (15 травня,
2017 р., м. Львів).
 19 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Ракурси психологічного
благополуччя особистості» (9 червня 2017 р., м. Ніжин).
 Третій фестиваль гуманної педагогіки «Як любити дітей» (9-11 червня
2017 р., м. Львів).
 «Актуальні питання сучасної психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.)
 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта:
проблеми, теорія та практика» (28-29 вересня, 2017 р., м. Дрогобич).
 Міжнародна науково-практична конференція «Якісна освіта в Україні:
тенденції, проблеми, перспективи» (26-28 жовтня 2017 р., Чернівці);
 І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії
педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та
міжкультурної інтеграції» (02-03 листопада 2017 р., м. Київ).

НАУКОВІ СЕМІНАРИ,
КРУГЛІ СТОЛИ
 Участь в організації VІІІ Фестивалю психології та психотерапії
«Час для себе» (кафедра практичної психології).
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Ракурси
психологічного благополуччя особистості» (Ніжинський держаний
університет; співорганізатори - науковці лабораторії соціальної
психології особистості (Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України) та викладачі кафедри психології
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича).
 Науково-практичний семінар «Учитель нової української школи»
(кафедра педагогіки та методики початкової освіти)
 Семінар «Методичне об’єднання вчителів початкових класів
м.Чернівці» (Чернівецька ЗОШ№ 27, викладач кафедри
педагогіки та методики початкової освіти доц. Гордійчук О.Є.)
 Науково-практичний семінар для методистів районних та міських
служб (викладачі кафедри педагогіки та методики початкової
освіти проф. Іванчук М.Г.
«Інтегроване навчання» та доц. Гордійчук О.Є.
«Робота вчителя в класі з інклюзивним
навчанням: проблеми і пошуки»).

ІНШІ ФОРМИ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Робота в спеціалізованих вчених, експертних радах, методичних
комісіях МОНУ:
• Проф.Іванчук М.Г.:
спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 в Національному педагогічному
університеті імені М. П.Драгоманова по захисту докторських і
кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія;
• Проф.Олійник М.І.
спеціалізована вчена рада К 20.051.01 ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (д. пед. н., М.
І. Олійник);
Опанування дисертацій:
Проф.Романюк С.З. (докторська дисертація)
Проф. Кушнір І.Г. (кандидатська дисертація)

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове
стажування

Наукові і
академічні
стипендії

Організація
спільних
міжнародних
конференцій

Участь у
міжнародних
проектах і
семінарах

Наукові
публікації

Міжнародна
діяльність

Програма
«Подвійний
диплом»

УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ
 Проект Європейського Союзу ЕРАЗМУС +
«Система забезпечення якості вищої освіти згідно
європейських стандартів»
учасники: проф.Іванчук М.Г., проф.Федірчик Т.Д.,
кафедра педагогіки та методики початкової
освіти.
 Українсько-німецьке науково-технічне співробітництво.
Проект «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта
дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка
спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих
навчальних закладах України»
(ЧНУ – Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих
НАПН України – Університет м.Аугсбург)
керівник доц.Петрюк І.М.,
виконавці: Тимчук Л.І., Федірчик Т.Д., Кобилянська Л.І.,
Звоздецька В.Г., Попов О.А., Гаврилюк Л.П., Гуляєва М.М.

БІНАЦІОНАЛЬНІ СЕМІНАРИ
 «Ост-Вест діалог: конфлікт менеджмент та узгодження
інтересів» (2017)
ЧНУ: кафедра педагогіки та соціальної роботи, керівник
І.М.Петрюк, викладачі, студенти спеціальності «Соціальна
робота», «Соціальна педагогіка»
Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)
 «Професіоналізація громадянської участі через
застосування «принципу власних можливостей» в
соціальній роботі в Україні» (2016-2017)
ЧНУ: кафедра педагогіки та соціальної роботи, керівник
І.М.Петрюк, викладачі, студенти спеціальності
«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка»
Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)
 «Освіта дорослих для розвитку громадянської
свідомості й демократії» (2016-2017 р.)
ЧНУ: кафедра педагогіки та соціальної роботи,
керівник І.М.Петрюк, викладачі, студенти
Університет м.Аугсбург (Німеччина)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ
 Проект Міністерства освіти і науки Республіки Польща «На
допомогу вчителеві та школі – опрацювання допоміжних
підручників і матеріалів з вивчення української мови для
міжшкільних навчальних спільнот – зустрічі авторсько-експертної
групи», м.Валч, Польща, березень-квітень 2017 р. (Романюк С.З.)
 Міжнародний семінар DAAD «Модуль – навчальна програма –
диплом: що відбувається у спільних програмах?» Київ, листопад
2017 р. (Білик Н.М.)
 Міжнародний семінар-практикум з підготовки педагогічних
працівників до впровадження курсу для дітей і підлітків
«Майбутнє починається сьогодні» та програми для батьків із
питань родинного виховання «Родинна твердиня» (Ковальчук І.В.)
 Норвезько-український проект за участі Школи Бізнесу Нурд
Університету (Норвегія) із перепідготовки військовослужбовців в
Україні, Чернівці, лютий-травень 2017 р. (Мишковський Р.В.)
 Співпраця з італійським фондом «Giocare in Corsia» - організація
тренінгів для студентів та викладачів психологічних
спеціальностей, спрямованих на поглиблення теоретичних знань та
практичних навичок із тілесно-орієнтованих та арт-терапевтичних
технік роботи (кафедра психології)

УЧАСТЬ У ЛІТНІЙ ШКОЛІ
2017
Курси вивчення литовської мови і культури на базі
Литовського едукологічного університету (Вільнюс,
Литва):
 викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи - 2
(Попов О.А., Балахтар В.В.);
 студенти – 5 (Савіцький Б., Сенчонок Ю., Бойчук М.,
Хімко С., Головатий О.).

2016
Курси вивчення литовської мови і культури на
базі Литовського едукологічного університету
(Вільнюс, Литва):
 викладач кафедри педагогіки та соціальної
роботи - 1
(Попов О.А.)

СТИПЕНДІЇ

Стипендія
DAAD

• Петрюк І.М. для наукового дослідження на
тему «Конфлікт-менеджмент в соціальній
роботі з мігрантами в контексті Ост-ВестДіалогу між Україною й Німеччиною»

Стипендія
Буковина
Інституту

• Звоздецька В.Г. (Університет м.Аугсбург,
Німеччина)

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ЗА КОРДОНОМ
2017 р.
 Університет Штефана Чел Маре (м.Сучава, Румунія):
Т.М.Канівець, Г.С.Фесун, І.Д.Істинюк
 Університет імені Яна Кохановського (м.Кельце Польща):
Олійник М.І., Федірчик Т.Д., Тимчук Л.І.
 Університет (м.Аугсбург, Німеччина): Звоздецька В.Г.
 Вища Школа Лінгвістична (м.Ченстохово, Польща): Гордійчук
О.Є., О.С.Шестобуз
 Західно-Фінляндський коледж (м.Гутіннем, Фінляндія): Мачинська
Н.І.
2016 р.
 Вища Школа Лінгвістична (м.Ченстохово, Польща): Іванчук М.Г., Прокоп
І.С., Піц І.І.
 Вища педагогічна школа Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія): Олійник М.І.
 Університет (м.Аугсбург, Німеччина): Петрюк І.М.
 Університет (м.Фоджа, Італія): Бойчук І.І.
 Ясський університет мистецтв «Джорджиє Енеску» (м.Ясси, Румунія):
Вишпінська Я.М.
 Празький інститут підвищення кваліфікації (м.Прага, Чехія): Бигар Г.П.
2015 р.
 Католицький університет (м.Фрайбург, Німеччина): Петрюк І.М.

СПІЛЬНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ,
ПОЇЗДКИ НА НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співорганізатори
Міжнародна конференція «Lifelong learning –
areas, trends, tendencies» 03–04 квітня 2017 р., м.
Кельце, Польща; кафедра педагогіки та психології
дошкільної освіти, Олійник М.І.

участь у симпозіумі «Social inclusion, stress and
wellbeing of families with disabled children in
Europe» (Erasmus+Project no), 19–20 жовтня 2017
р., м. Сучава, Румунія
Олійник, М. І. Комісарик, М. І. Сичова,
Т. А. Колтунович, Л.Б.Костик, Г. М. Беспалько,
Х. І. Микитейчук

УЧАСТЬ У ЗАКОРДОННИХ НАУКОВИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ (з усними доповідями)
 Університет імені Яна Кохановського, м.Кельце (Польща),
«Lifelong learning – areas, trends, tendencies», 03–04 квітня
2017р., Олійник М.І.
 Ягелонський університет м. Краків, 1 червня 2017 р.,
І.М.Петрюк «Можливості покращення життєвої ситуації
мігрантів в Україні через освіту дорослих».
 Педагогічний університет м.Краків, 21 жовтня 2017 р.,
Л.І.Тимчук «Забезпечення права на освіту внутрішньо
переміщених осіб».
 Союз українців Румунії, м.Бухарест (Румунія), «Українці
Румунії. Історія, сучасність та перспективи», 17-19
листопада 2017 р., Романюк С.З.

ЧЛЕНСТВО У РЕДАКЦІЙНІЙ КОЛЕГІЇ
ЗАКОРДОННИХ ВИДАНЬ
International Journal of Social and Educational
Innovation (IJSEIro)
(Register No. 00315; ISSN/ ISSN – L (print):
2392 – 6252; ISSN (online): 2393 – 0373)
М. І. Олійник

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ
 закордонні монографії – 4
 статті у рейтинговому міжнародному журналі
(Web of science) -1
 у рейтингових закордонних журналах
(Index Copernicus) – 18
 інші закордонні – 24
 українських рейтингових виданнях (Index Copernicus) – 17
 тези доповідей закордонних конференцій – 22

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»

Вища Школа Лінгвістична
(м.Ченстохово, Польща)

 «Початкова освіта» (8 студентів):
А.Коровська, Я.Колодій, М.Проданюк,
І.Кульман, В.Дідух, В.Драпайло, О.Гомега,
А.Андрєєва;
 «Дошкільна освіта» (2):
Ю.Юрійчук, Н.Костинян;
 «Соціальна робота» (2):
А.Пашко, В.Поліщук.

Випускники Вищої Школи Лінгвістичної
за освітнім рівнем «Магістр», 2017
Спеціальність
«Початкова освіта»
Бордун Інна
Гевадзяк Надія
Мазурик Адріана
Ямна Руслана
Соболєва Юлія

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Студенти спеціальності «Дошкільна освіта»
(7 осіб) проходили переддипломну
асистентську практику
в дошкільному навчальному закладі м.Сучава
та на факультеті навчання і виховання
Сучавського університету
імені Штефана чел Маре
(м. Сучава, Румунія)

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
Участь у студентських конференціях з публікацією
матеріалів:
 щорічна студентська наукова конференція ЧНУ, 25-27
квітня 2017 р. – 63 публікації;
 VII всеукраїнська студентська науково-практична
конференція «Букова Віть», 25-26 травня 2017 р.
(кафедра соціальної роботи та соціального управління);
 ІI Міжнародна науково-практична конференція студентів
і молодих учених «Студентське самоврядування та його
роль у формуванні гуманістичних цінностей», Вищий
державний навчальний заклад України «Буковинський
державний медичний університет», Чернівці, 2-3 березня
2017 р. – 5 публікацій;
 Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасної
психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.) – 3
студентів спеціальності «Дошкілька освіта»(науковий
керівник: асист. І. Р. Рудницька-Юрійчук)

Організація
виховної, культурнопросвітницької роботи
в академгрупах та
гуртожитку

ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА
ФАКУЛЬТЕТІ:

 святкові заходи та урочиста академія з нагоди 26-річчя
факультету;
 практичний семінар з нагоди святкування Дня працівника
освіти і 15-річчя кафедри педагогіки та методики початкової
освіти на тему: «Учитель нової української школи» за участю
Григорія Петровича Васяновича;
 звітний концерт кафедри музики, присвячений 25-й річниці від
дня заснування кафедри музики в Чернівецькому університеті;
 зустріч випускників кафедри педагогіки та методики початкової
освіти 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 років;
 проведення батьківських зборів з батьками першокурсників;
 «Брейн-ринг» з нагоди Дня науки;
 відкрите засідання студентського наукового гуртка кафедри
педагогіки та методики початкової освіти, присвячене пам’яті
жертв голодомору;
 благодійні акції з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року;
конкурс читців поезій Тараса Шевченка;
 благодійна ярмарка з нагоди Дня Вишиванки;
 вручення дипломів студентам-спеціалістам та магістрам

Досягнення студентів факультету
 народний студентський хор «Резонанс»
кафедри музики (художній керівник –доцент
Чурікова-Кушнір О.Д., хормейстер – доцент
Софроній З.В.) – володар Гран-прі X
Міжнародного фестивалю-конкурсу хорової
музики «A ruginit frunza din vi», який
проходив у м. Кишинів (Молдова) з 19 по 22
жовтня 2017 р.;

 студентський жіночий хор «ANIMA»
кафедри музики (художній керівник –
асистент Зубчук А.І. брав участь у V
Міжнародному фестиваль-конкурсі хорової
музики імені Гавриїла Музическу, який
проходив у м. Ясси (Румунія) з 4 по 9 липня
2017 р., де став володарем І премії та
отримав перемогу в категорії «Вищі
навчальні заклади»;

Досягнення студентів факультету
 Фольклорний ансамбль «Буковиночки» кафедри музики
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (керівник – доцент Вишпінська Я.М.) здобув
перемогу на обласному фестивалі-конкурсі «Рідна пісня» (квітень
2017 р., диплом ІІ ступеня).
 Ковбель Ольга – 2-ге місце в рейтингу педагогів-організаторів
табору «Зоряний» в УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса).
 Сергієнко Анна
(спеціальність
«Музичне
мистецтво») –
лауреат ІІ
місця
університетсь
кого конкурсу
«Студент
року–2017»;

 Безушка Богдан
(спеціальність
«Музичне
мистецтво») – 1
місце у
конкурсі
«Університет
має талант»;

Студентські клуби за інтересами
факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи:
 Клуб «Волонтер» (при кафедрі педагогіки та
соціальної роботи, керівник Шоліна Т.В.)
 Клуб «Педагог» (при кафедрі педагогіки та
методики початкової освіти,
керівник Богданюк А. М.)
 Студентський науковий гурток кафедри
педагогіки та методики початкової освіти
(керівник Мафтин Л.В.)

Благодійна діяльність викладачів
та студентів факультету:
 співпраця з соціальними службами та установами міста
Чернівці (кафедра педагогіки та соціальної роботи);
 проведення просвітницько-профілактичної акції до Дня
психічного здоров’я «Психічне здоров’я як людська
цінність» (викладачі та студенти кафедри практичної
психології);
 організація акції допомоги дітям воїнів АТО;
 організація благодійних заходів в дитячих будинках,
інтернатах міста та області (кафедра педагогіки та методик
початкової освіти);
 участь у міській благодійній акції «Милосердя» (збір речей
б/у: взуття, одягу, іграшок для дітей-сиріт та безпритульних
дітей, що перебувають у притулку для неповнолітніх) та
«Червоний Хрест» (кафедра педагогіки та психології
дошкільної освіти);

Благодійна діяльність викладачів
та студентів факультету:
 організації благодійного вечора «Animal Helpers» у складі
народного танцю «Буковина», організованому на підтримку
безпритульних тварин (студенти кафедри педагогіки та
психології дошкільної освіти);
 волонтер проекту «Відкривай Україну» на Фестивалі
інноваційної освіти в ЧНУ ім. Ю.Федьковича студентка кафедри
педагогіки та психології дошкільної освіти Шацило Аліна;
 участь в організації «ЕКО-фестивалю у Коломиї» (студентка
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Ковбель
Ольга);
 побудова пам’ятника Т.Шевченка та встановлення пам’ятної
стелли до 400-річчя з Дня першої писемної згадки про село
Горошівці (ініціатор доцент кафедри музики Іван Дерда).

Діяльність студентського
самоврядування
голова профбюро –
Андрєєва Анна
голова студентської ради
– Саламандик Владислав
голова парламентської
групи – Камінський
Віктор
Студентський актив факультету бере участь у всіх
факультетських, загальноуніверситетських заходах, є
учасниками проекту «Студентські куратори» та
організаторами інтелектуально-розважальних ігор серед
студентства, таких як «Крокодил», «Мафія», «Квест для
першокурсників».

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ
СТУДЕНТІВ, ПОСЕЛЕНИХ
У ГУРТОЖИТОК

Навчальний рік

Поселено
вступників

Поселено
загалом

2015-2016

52

283

2016-2017

52

283

2017-2018

72

192
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