
Звіт

про стан та 

результати

діяльності
факультету 

педагогіки, психології та 

соціальної роботи

2019 рік



СТРУКТУРА  ФАКУЛЬТЕТУ

ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГІКИ, 

ПСИХОЛОГІЇ ТА 
СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ

Кафедра  
педагогіки та 

методики 
початкової 

освіти

Кафедра 
педагогіки та 

психології 
дошкільної 

освіти 

Кафедра 
педагогіки та 

соціальної 
роботи 

Кафедра 
психології 

Кафедра

практичної  
психології

Кафедра  
музики



7 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
24 освітньо-професійні програми

Дошкільна освіта Початкова освіта

Соціальна робота Психологія

Музичне 
мистецтво

Середня освіта 
(музичне 
мистецтво)

Освітні, 
педагогічні науки



РЕЗУЛЬТАТИ  ВСТУПУ-2019

• 238
студентів

ДФН

• 371 
студентів

ЗФН
• 609 
студентів

Всього



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

Денна форма 
навчання

Бакалаврський 

рівень

567 студенів

Магістерський 
рівень 

133 студенів

700

Заочна форма 
навчання

Бакалаврський 
рівень

575 студенів

Магістерський  
рівень 

339 студенів

914
1614



НАУКОВІ СТУПЕНІ 
ВЧЕНІ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 
ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ



Почесне звання

«Народний артист 

України»
отримав

Дерда

Іван Михайлович
соліст-вокаліст, 

доцент кафедри музики



Почесне звання

«Заслужений діяч 

мистецтв України»
отримала

Чурікова-Кушнір

Ольга Дмитрівна
доцент

кафедри музики



Науковий ступінь 

доктора 

психологічних наук 

отримала

Балахтар

Валентина 

Візіторівна
доцент 

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи
Науковий консультант:

докт. соц. наук, професор

Пірен Марія Іванівна



Науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук 

отримала

Перепелюк

Інна 

Романівна
асистент 

кафедри педагогіки 

та психології 

дошкільної освіти
Науковий керівник:

докт. пед. наук, професор

Тимчук Людмила Іванівна



Романюк 

Світлана Захарівна
професор 

кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти

Вчене звання

професора

отримала



Федірчик 

Тетяна Дмитрівна
професор 

кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти

Вчене звання

професора

отримала



Олійник 

Марія Іванівна
завідувач 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти

Вчене звання

професора

отримала



Фесун

Галина Стефанівна
доцент кафедри

практичної психології

Вчене звання

доцента

отримала



Собкова

Світлана  

Іванівна
доцент кафедри

психології

Вчене звання

доцента

отримала



Журат

Юлія 

Василівна 
доцент кафедри педагогіки 

та психології дошкільної 

освіти

Вчене звання

доцента

отримала



Колтунович

Тетяна 

Анатоліївна
доцент

кафедри педагогіки 

та психології 

дошкільної освіти

Вчене звання

доцента

отримала



Богданюк 

Антоніна 

Миколаївна
доцент

кафедри педагогіки 

та методики 

початкової освіти

Вчене звання

доцента

отримала



ОСВІТНЯ, НАУКОВА ТА ПРОЕКТНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 

ТА  СТУДЕНТІВ  ФАКУЛЬТЕТУ



Участь в освітніх проектах

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти 

продовжує здійснювати підготовку студентів 

спеціальності «Початкова освіта» 

за Програмою «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ» 

з Вищою Школою Лінгвістичною в м.Ченстохово (Польща), 

як результат 8 студентів отримали дипломи



Освітньо-наукові досягнення студентів 

Випускниця кафедри психології  

Сплавська Олена виборола 4 місце

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Психологія»

в номінації «Майбутнє психологічної 

науки» з понад 80 студентів 

із 51 закладу вищої освіти 

Студент кафедри практичної 

психології Глущенко Микита 

здобув 7 місце 
у загальному рейтингу. 

У груповому заліку

результатом  їх згуртованої роботи 

стало 3 місце 



6 викладачів кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти
(М.Г.Іванчук, С.З.Романюк, І.С.Прокоп, К.Д.Шевчук, 

І.І. Піц, О.Є.Гордійчук) 

стали  сертифікованими тренерами 
та здійснили  підготовку вчителів початкової школи 

для роботи в умовах Нової української школи

Участь в освітніх проектах



Студенти кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти Анастасія Коровська і Яна Колодій
здобули перемогу у Міжнародному конкурсі 

«Кращі інклюзивні практики-2018» 
(Грузія, м.Уреки) 

під керівництвом викладачів 

О. Є.Гордійчук  та  Т. Г. Цуркан

Участь в міжнародних проектах



Участь в міжнародних проектах

Викладачі (Петрюк І.М. та Попов О.А.) і 

студенти кафедри педагогіки та соціальної роботи 

брали участь у третій едиції Міжнародного воркшопу
«Транс-кордонні команди у практиці соціальної роботи», 

Ясський університет імені Александра Йоана Кузи

м.Ясси (Румунія) 



Участь в міжнародних проектах

В рамках міжнародної співпраці 

кафедри педагогіки та соціальної роботи

з Католицьким університетом 

м.Фрайбург (Німеччина) 

відбувся  

11-й бінаціональний німецько-український 

семінар

«Розмаїття та інтеркультурність як суспільні 

виклики та діяльнісні принципи соціальної 

роботи в ост-вест діалозі»

Щороку група викладачів 

та студентів спеціальності 

«Соціальна робота» 

приймають у себе, 

а згодом беруть участь 

у виїздній сесії у Фрайбурзі



Участь в міжнародних проектах

У рамках співпраці ЧНУ з IBO-Italia (Феррара) та Асоціацією 

"Italia-Ukraine" (Болонья) 

викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи

Петрюк І.М. та Платаш Л.Б. 

перебували в м.Феррара (Італія) в рамках 

Проекту «Інклюзивна освіта в Чернівецькій області»



Викладачі кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти 
(С.З.Романюк, І.С.Прокоп)

були учасниками 

проекту «Фінська підтримка реформи 

української школи» 

(«Навчаємось разом»)

Участь в міжнародних проектах



Міжнародна науково-практична 

конференція

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти 
провела  Міжнародну науково-практичну конференцію, 

учасниками  якої були партнери з

Сучавського університету Штефана чел Маре ( Румунія), 

Університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща)



Кафедра педагогіки та соціальної роботи була 

організатором Міжнародної науково-практичної конференції

«Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у 

глобалізованому світі», учасниками якої стали партнери 

з Католицького університету м. Фрайбург (Німеччина)

Міжнародна науково-практична 

конференція



На базі кафедри музики відбулася 

Друга Міжнародна 

науково-практична конференція 
«Сучасні орієнтири мистецької освіти: 

традиції, досвід, інновації»

Міжнародна науково-практична 

конференція



Студентська науково-практична 

конференція 

Голова студентського парламенту факультету 

Ілащук Микола разом із студентами кафедри 

практичної психології та студентами 

Українського католицького університету 

організували студентську конференцію 

«Fresh look on psychology» 
на базі ЧНУ імені Юрія Федьковича

Студенти ЧНУ були запрошені на 

міжнародну науково-практичну 

конференцію «Психологія очима молоді»,     

що проходила в Українському 

католицькому університеті



На базі кафедри психології 

для студентів  відбувся навчальний тренінг 
«Якісна методологія: фокус-групові дискусії». 

Автор тренінгу – провідний фахівець дослідницької агенції 

«Umbrella Research» Надія Лінцова (м.Київ), яка поділилась 

досвідом проведення фокус-групових дискусій

Участь в освітніх проектах



Участь у проектній діяльності
Викладачі та студенти кафедри  практичної 

психології долучилися до акції 

«Всесвітнього дня психічного здоров’я»



Участь у проектній діяльності

Студенти та викладачі кафедри психології  вже втретє 

взяли активну участь в організації Всеукраїнського 

конкурсу учнівської та студентської творчості

імені    Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове 

життя!», підсумковий етап якого пройшов 

у місті Чернівці 



НАУКОВІ ПІКНІКИ

Співробітники факультету брали активну 

участь у таких наукових пікніках:

«Наукові пікніки з Марією Кюрі» та 

«Наукові пікніки з Ніколою Теслою»



ТВОРЧО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА   ДОСЯГНЕННЯ 

ВИКЛАДАЧІВ ТА  СТУДЕНТІВ  
ФАКУЛЬТЕТУ



Творчі досягнення студентів 

Студентка 4 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» 

Солонар Наталія
здобула 2 місце у конкурсі 

«Студент Студентка ЧНУ- 2018»

Команда 411 групи 

виборола почесне 3 місце 
серед 13 команд на 

загальноуніверситетському

гумористично-розважальному 

конкурсі «Крокодил» 



Студентка 2 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» 

Коваль Ольга 
здобула 2 місце у обласному конкурсі 

декламаторів творів Л. Українки

Також Ольга здобула 1 місце 

у V Всеукраїнському конкурсі учнівської 

та студентської творчості
«Змагаємося за нове життя», присвяченого 

Лесі Українці, у номінації «Декламування»

Творчі досягнення студентів 



Кафедра музики 

організувала

свято хорової музики «Буковинська весна», 

присвячене пам’яті 

засновника кафедри музики,  

професора Андрія Кушніренка 

Мистецька діяльність



Мистецька діяльність

14-18 травня 2019 р. відбувся 

Х Міжнародний

вокально-хоровий 

конкурс-фестиваль 

«Хай пісня скликає друзів»

Студентка кафедри музики 

Світлана Петруняк
(гран-прі в номінації 

«Народний спів») та

Олена Зварич 
(гран-прі у номінації 

Естрадний спів»)



ВОЛОНТЕРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
ВИКЛАДАЧІВ ТА  СТУДЕНТІВ  

ФАКУЛЬТЕТУ



Волонтерська діяльність

Студенти спеціальності 

"Соціальна робота"
долучилися до відзначення 

Дня усиновлення, 
який організовувала 

Служба у справах дітей 

Чернівецької ОДА

Студенти спеціальності 

"Соціальна робота"
прийняли активну участь у 

Всеукраїнському Форумі «Право 

на життя» з нагоди десятої 

річниці Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю



Волонтерська діяльність

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» 

брали участь у благодійному ярмарку та 

майстер-класі  «Разом ми врятуємо дитяче 

життя» на підтримку хворих дітей



В межах Міжнародного проекту «LILT в 

Україні» розроблено волонтерський проект, 

під час якого студенти кафедри психології 

проходять практику та здійснюють 

психологічний супровід 
у диспансерних відділеннях

обласної дитячої клінічної лікарні м.Чернівці

Волонтерська діяльність



Викладачами та студентами 

кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

організовано і проведено «Свято Миколая» для дітей співробітників 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи



Викладачі та студенти факультету 

долучилися до благодійної акції

«Герой не тільки на війні», 

яку проводила ГО «Добротворець», 

збираючи солодкі подарунки

для вихованців

Хотинської школи-інтернату №2

Волонтерська діяльність



Мистецька діяльність

Студентський хор «Резонанс» брав участь 

у фестивалі хорової музики «Хор-Fest 

«Східний КАМЕРТОН»» 

в м. Сєвєродонецьку.

Цей захід відбувався за участю 

студентських колективів трьох регіонів 

України – Галичини, Буковини та 

Луганщини



Дякую за 

увагу!


