Звіт про стан та перспективи розвитку факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи в 2016-2017 н.р.
Реорганізація факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
в 2016-2017 н.р. :
До структурних підрозділів факультету включено : кафедру соціальної
роботи та соціального управління зав. кафедрою – доктор соц. наук, проф.
Пірен М.І.
Структура факультету:
 Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
 Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти
 Кафедра педагогіки та соціальної роботи
 Кафедра соціальної роботи та соціального управління
 Кафедра музики
 Кафедра практичної психології
 Кафедра психології
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І. Навчально-методична робота факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи
Напрями підготовки:

“початкова освіта”

“дошкільна освіта”

психологія”

“соціальна робота

“соціальна педагогіка”

“середня освіта (музичне мистецтво)”

“музичне мистецтво”
Результати вступної кампанії факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи в 2016 році:
за результатами вступної кампанії 2016 року на факультет вступило:
 дфн – 369 студентів
 зфн – 378 студентів
 всього: 747 студентів
Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії по спеціальностях
( денна форма навчання )
Спеціальність
1 курс
3 курс
Спеціалісти Магістри
(СФН)
2015
2016
2015 201 2015
2016 2015 2016
6
Соціальна робота 8+13
27
11
10
Психологія
30
(соціальна
психологія)
Психологія
32
(практична
психологія)
Дошкільна освіта 32
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9
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12
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9

20
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3

27

14

8

5

Музичне
мистецтво
Середня освіта
(музичне
мистецтво)
Початкова освіта

14

7
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10

9

4

6

-

4

-
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-

4

-
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51

52

19

10

31

51

17

24

Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії по спеціальностях
( заочна форма навчання)
Рік
1
2 курс
3 курс
Спеціалісти Магістри
вступу
курс (друга ВО) (СФН)
2014

112

-

142

136

58

2015

52

9

89

152

55

2016

71

9

75

161

62

Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії
( заочна форма навчання )
Спеціальність
1 курс
2 курс
3 курс
(друга
(СФН)
ВО)
201 2016 201 201 201 201
5
5
6
5
6
Соціальна робота
1
Психологія
13
10
(соціальна психологія)
Психологія
15
17
5
(практична
психологія)
Дошкільна освіта
13
17
4
3
10 10
Музичне мистецтво
23 12

по спеціальностях

Середня
освіта (музичне мистецтво)
Початкова освіта
11
ВСЬОГО
52
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сти

Магістри

201
5
16

201
6
13
11

201
5
9

201
6
3
5

9

22

7

14
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14
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18

8
7

8
5

-

-

3

5

-

-

-

4

-

21
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5
9

1
9

56
89

49
75

60 60 23
152 161 55

24
62

Перспективи:
- розширення ліцензійних обсягів ОР “магістр”;
- акредитація ОР “магістр” наряму “Психологія” (повторна
акредитація);
- акредитація ОР “магістр” наряму “Соціальна робота” (первинна
акредитація).
Динаміка контингенту студентів факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи в 2016-2017 н.р.
Порівняльний аналіз контингенту студентів денної форми навчання

Навчальний
ОР
ОР
рік
“Бакалавр” “Спеціаліст”
2015-2016
н.р.
2015-2016
н.р.
Спеціальність

Соціальна
педагогіка
Соціальна робота
Психологія
(соціальна
психологія)
Психологія
(практична
психологія)
Дошкільна освіта
Музичне
мистецтво
Середня освіта
(музичне
мистецтво)
Початкова освіта
ВСЬОГО

ОР
“Магістр”

Всього по
факультету

783

102

46

931

845

110

124

1079

Денна форма навчання
Бакалаври
Спеціалісти
20152016
н.р.
60

20162017
н.р.
43

20152016 н.р.

20162017 н.р.

11

40
106

113
100

119

Магістри

-

20152016
н.р.
8

20162017
н.р.
8

12

11
9

5

31
5+9

137

11

12

4

4

132

123

27

14

8

13

108

86

10

9

4

10

-

9

-

4

-

3

218
783

234
845

31
102

51
110

17
46

41
124

Порівняльний аналіз контингенту студентів заочної форми навчання
Навчальний
ОР
ОР
ОР
Всього по
рік
“Бакалавр” “Спеціаліст” “Магістр” факультету
2015-2016
н.р.
2016-2017
н.р.

678

152

55

885

605

161

115

881

Заочна форма навчання
Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

Спеціальність

20152016
н.р.

20162017
н.р.

20152016
н.р.

20162017
н.р.

20152016
н.р.

20162017
н.р.

Соціальна педагогіка

25

13

14

-

1

1

Соціальна робота

-

25

-

13

-

3

Психологія

81

74

16

11

9

14

Психологія (практична
психологія)

70

87

9

22

7

21

Дошкільна освіта

151

134

39

37

8

16

Музичне мистецтво

74

52

14

18

7

11

Середня освіта
(музичне мистецтво)

-

9

-

-

-

3

Початкова освіта

277

210

60

60

23

46

ВСЬОГО

678

605

152

161

55

115

Показники знань студентів за результатами літньої екзаменаційної сесії
2015-2016 н.р.
ОР
Якісний показник Абсолютна
знань
успішність
(%)
(%)
Бакалавр
33
99,5
Спеціаліст

62

99

Магістр

76,1

100

Всього по факультету

57

99,5

Аудиторний фонд факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи в 2016-2017 н.р.
КОРПУС № 8 (вул.Сторожинецька):
- 46 аудиторний фонд;
- 21 кафедральний фонд
КОРПУС № 25
(вул. Ломоносова):
- 12 аудиторний фонд;
- 2 кафедральний фонд.
Проблеми:
 відсутність навчального обладнання (парти, стільці, дошки
тощо);
Шляхи вирішення:
 перехід на 4-ох денний навчальний тиждень на 1,2,5,6 курсах;
 навчання 4,5,6 курсів у ІІ зміну.
ІІ. Наукова робота викладачів та студентів
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
Науково-дослідна діяльність на факультеті провадиться за кількома
взаємопов’язаними напрямками:
- 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).
1. Кафедральна науково-дослідна тематика
Колективи кафедр здійснюють наукові дослідження, пов’язані з
актуальними проблемами науки і практики тієї галузі, до якої належить
кафедра.
На даний момент триває робота над 7-ма кафедральними науководослідними тематиками:
- кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти «Тенденції
розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у
вітчизняну педагогічну практику» (№ державної реєстрації 0116U006150)»

(2016-2020 рр., керівник – доц. Олійник М.І.; кількість виконавців - 16
викладачів, з них 12 штатних співробітників (3 кандидатів наук, 2 аспірантів,
5 асистентів) та 4 сумісників, з них 2 доктор пед. н., 1 – к. пед. н., доцент, 1 –
к. філол. н., 1 – аспірант, 13 магістрів денної форми навчання та 16 магістрів
заочної форми навчання);
- 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.; кількість виконавців - 137 (з
них 22 штатних співробітників та 6 сумісників, 4 доктори, 14 кандидатів, 5
аспірантів, 86 студентів)
- кафедра загальної та соціальної педагогіки - «Проблеми соціалізації
особистості в умовах соціальних змін» (2016-2020 рр., керівник – доц.
Петрюк І.М.; кількість виконавців - 20 (штатних співробітників – 18,
кандидатів наук - 14, аспірантів – 2); студентів – 69.);
кафедра музики – «Методологічні засади підготовки майбутнього
педагога-музиканта в системі вищої освіти» (2016-2020, керівник доц. Лісовий В.А., 56 виконавців, з них штатних співробітників – 23,
сумісників - 3, кандидатів - 10, студентів - 30),
кафедра психології – «Особистісно-акмеологічні фактори впливу
самореалізації індивідуальності у полікультурному світі» (2011 -2016,
керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.; 62 виконавців, з них 15 штатних
співробітників, 1 сумісник, 1 доктор наук, 11 кандидатів наук, 46 студентів);
- кафедра практичної психології - «Психологічні аспекти світоглядних
та поведінкових стратегій особистості в сучасних соціокультурних умовах»
(2012-2017 рр., керівник – доц. Радчук В.М.
- кафедра соціальної роботи та соціального управління - «Ціннісні
перспективи розвитку соціальної роботи та волонтерської діяльності в
Україні» (2016-2020 рр., керівник – проф. Пірен М.І..
Тематика науково-дослідної роботи загалом відповідає спрямуванню
кафедр й ілюструє основні напрями наукових досліджень, які здійснюються
на факультеті.
Виконавцями кафедральних науково-дослідних тем є викладачі,
докторанти, аспіранти, здобувачі та студенти.
Результати виконання науково-дослідної тематики відображена у
захищених дисертаціях і наукових публікаціях різних типів.
2. Науково-дослідна робота студентів
До виконання наукових досліджень кафедр залучаються студенти.

Відповідно до наукових напрямів випускаючими кафедрами розроблена
тематика курсових, дипломних і магістерських робіт, які виконують студенти
денної та заочної форми навчання.
У навчальних планах усіх спеціальностей передбачений навчальний курс
«Основи наукових досліджень» (ОКР «бакалавр»), «Методологія науковопедагогічних досліджень» (ОР «магістр»).
Наукові досягнення студентів факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи:
1) беруть активну участь у щорічній загальноуніверситетській
студентській конференції (у 2016 р. – 162 учасників);
2) щорічно беруть участь, стають переможцями і призерами ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади:
- зі спеціальності «Початкова освіта» - Студентка Андрєєва Анна та
Кульман Ірина взяла участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської Олімпіади
зі спеціальності «Початкова освіта» (20-22 квітня 2016 р., м. Кіровоград,
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка).;
- зі спеціальності «Соціальна робота» - Ткач А. взяла участь у
Всеукраїнській студентській олімпіаді із Соціальної роботи (27-29 квітня
2016 р.). Місце проведння (Тернопільський національний економічний
університет), нагороджена грамотою «За високий рівень теоретикометодологічної підготовки».
- зі спеціальності «Психологія» - М.Г. Ящук взяла участь у ІІ турі
Всеукраїнської студентської фахової олімпіади, яка відбулася в Київському
національному університеті імені Т.Г. Шевченка.
3) участь у міжнародних семінарах:
- 13-15 квітня відбувся
курс-тренінг «Основи супервізії», який
проводила доктор педагогіки, професор Католицького університету
м. Фрайбург (Німеччина) Сільвія Бухен. Обсяг курсу – 10 год. Слухачами
стали викладачі, аспіранти, студенти та практикуючі вчителі, психологи,
соціальні педагоги, соціальні працівники.
Професор Сільвія Бухен проходила наукове стажування на кафедрі
педагогіки та соціальної роботи (завідувач доц. Петрюк І. М.). Програма
стажування передбачала також викладання професійно-орієнтованих курсів
«Супервізія», «Вступ до якісних досліджень у педагогічних та соціальних
науках» для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна
робота» (2016 р.).
4) співучасть (з викладачами) у міжнародних конференціях:
- Міжнародна
студентська
науково-практична
конференція
«Студентське самоврядування», Буковинський державний медичний

університет, м.Чернівці. Усна доповідь Юзяк А. «Студентське
самоврядування закордоном: уроки для України» ;
- VІ міжнародна студентська наук.-практ. конф. «Букова віть», Чернівці,
26 квітня 2016 р.;
- Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів
початкової школи: Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (3 студентів)
- Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та
студентів, 14-15 квітня 2016 р. «Інформаційні технології, економіка та
право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016)» (7 студентів);
Участь студентів підтверджена програмами та публікаціями у збірниках
матеріалів конференцій.
На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи створено
Студентське наукове товариство факультету, яке є складовою Наукового
товариства студентів і аспірантів ЧНУ імені Юрія Федьковича.
Студентське наукове товариство створено на основі наукових гуртків,
які функціонують при кафедрах і об’єднують студентів відповідних напрямів
підготовки. На даний час діє 7 гуртків.
Наукові гуртки Студентського наукового товариства
факультету педагогіки, психології та соціальної педагогіки

1

Назва
наукового
гуртка
«Волонтер»

2

«Педагог»

При якій
кафедрі діє

Члени гуртка

Кафедра
загальної
та
соціальної
педагогіки

студенти напряму
«Соціальна
педагогіка»,
аспіранти
(керівник – доц.
Платаш Л.Б.)

Кафедра
педагогіки
та
методики
початкової
освіти

Тематична спрямованість

- актуальні проблеми соціальної
педагогіки та соціальної роботи в
Україні;
- технології соціально-педагогічної
роботи з кризовими категоріями
населення;
- становлення і розвиток соціальноопікунської діяльності в Україні;
- проблеми соціалізації особистості на
різних вікових етапах;
- перспективи соціально-педагогічної
роботи в закладах освіти України;
- соціальна робота за кордоном.
Студенти напряму - проблемні групи:
«Початкова
«Дидактика початкової школи»;
освіта»
«Проблеми виховання в сучасній
керівник – доц. початковій школі»;
Богданюк А.М..)
«Сучасні українознавчі студії».
- актуальні проблеми дидактики
початкової школи;
- проблеми сучасного уроку;

3

4

5

«Історикопедагогічни
й гурток»
(міжкафедральний)

кафедра
загальної
та
соціальної
педагогіки;
кафедра
педагогіки
та
методики
початкової
освіти;
кафедра
педагогіки
та
психології
дошкільної
освіти
«Проблеми
Кафедра
виховання у педагогіки
сучасному
та
дошкіллі»
психології
дошкільної
освіти

«Психея»

Кафедра
практичної
психології

- краєзнавчий компонент змісту
початкової освіти;
- сучасні інноваційні технології
навчання у початковій школі;
- актуальні питання методики
викладання у сучасній початковій
школі.
аспіранти;
- історія зарубіжної і української
студенти напрямів школи й освіти;
«Дошкільна
- класична педагогічна думка;
освіта»,
- педагогічні персоналії української
«Початкова
педагогіки;
освіта»,
- історія освіти й педагогічної думки
«Соціальна
Буковини;
педагогіка».
- компаративістські студії.

Студенти напрям
«Дошкільна
освіта»
(керівник – доц.
Журат Ю.В.)

Студенти напряму
«Практична
психологія»
( керівник – асист.
Пасніченко В.В. )

- розробка актуальних питань
дошкільної педагогіки, методики
дошкільного виховання;
- психологічні особливості дітей
дошкільного віку;
- сучасні тенденції управління
дошкільним закладом;
- порівняльний аналіз розвитку
дошкільної освіти в Україні та країнах
світу.
- попередження й подолання
проблемного особистісного розвитку
підлітка;
- соціально-політичні установки:
механізми формування та змін;
- психологічні аспекти
харизматичності;
- аутогенне тренування як метод
саморозвитку особистості;
- імідж особистості: зміст, функції та
мотивація побудови;
- формування образу світу;
- психологічні особливості
застосування політичної реклами;
- психологічна модель
відповідальності: детермінанти та
складові;
- психологія виховання дітей в

6

«Інсайт»

Кафедра
психології

Студенти напряму
«Психологія»
(Пасніченко А.Е.)

7

Музичнокраєзнавчий
гурток

Кафедра
музики

Студенти напряму
«Музичне
мистецтво»,
2
проблемні
групи:
– краєзнавча (доц.
Залуцький О.В.);
історична
(
керівники – проф.
Кушніренко А.М.,
- доц. Вишпінська
Я.М.)

дистантних сім’ях
- розвиток когнітивних функцій
людини в контексті сучасних
тенденцій НБІК-конвергенцій;
- дослідження емоційної сфери
дорослої людини в умовах
трансформації сучасного суспільства.
- історія музичної освіти на
Буковині;
- анкетування вчителів музики ЗНЗ,
проведення інтерв’ю з відомими
музикантами буковинського краю,
відвідування музеїв та вивчення
архівних документів, написання
наукових статей, рефератів, есе,
використання отриманих матеріалів у
курсових та дипломних роботах.

3. Науково-дослідна робота викладачів факультету
Результатом наукової діяльності кафедр є наукова продукція – статті,
тези конференцій, підручники, навчальні посібники тощо.
За 2016р. викладачами факультету видрукувано:
- 4 монографії;
- 22 навчальних посібників і підручників
- 5 методичних розробок;
- 19 публікацій у міжнародних журналах (без індексу…);
- 3 публікації у міжнародних журналах з індексом;
- 3 публікації в українських академічних виданнях;
- 125 публікацій у вітчизняних журналах;
- 32 публікації у збірниках наукових праць;
- 2 публікації у матеріалах закордонних конференцій, які входять до
накукометричних баз)
- 73 тези доповідей у матеріалах міжнародних українських
конференцій;
- 16 тези доповідей у матеріалах українських конференцій;
- 162 публікації зі студентами.
Переважну більшість цієї кількості становлять наукові статті й тези у
матеріалах конференцій. Значно менше – підручників, навчальних і
навчально-методичних посібників, методичних розробок, монографій.
4. Зв’язок наукової роботи викладачів кафедр із навчальновиховним процесом

Студенти факультету виконують курсові, дипломні та магістерські
роботи, тематика яких відповідає науково-дослідній проблемі випускової
кафедри.
Керівництво магістерськими роботами здійснюють 8 докторів наук та
57 кандидатів наук.
У процесі читання лекцій та проведення практичних і семінарських
занять використовуються підручники та навчальні посібники, підготовлені
викладачами кафедр.
На факультеті триває робота з наповнення електронних версій
навчально-методичного забезпечення навчальних курсів, доступних у мережі
Інтернет. На даний момент зареєстровано 343 дисципліни, з яких 54 % мають
100-відсоткове наповнення, 33 % дисциплін частково наповнені, 13%
дисциплін перебувають у стані розробки. На факультеті організовано
моніторинг наповнення електронних курсів, проміжні результати якого
систематично заслуховуються на засіданнях вченої і методичної ради
факультету.
Кафедри факультету співпрацюють з навчальними закладами м.Чернівці
та області різних рівнів, типів і форм власності (дошкільними установами
№№ 33,35,45,52,30; ЗОШ №№ 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 30, 39,
гімназіями №№ 1, 3, 5, 6, 7, ліцеями № 1, 2, 4; педагогічним коледжем
ім. О. Маковея, Чернівецьким училищем мистецтв ім. С.Воробкевича),
Центром психолого-педагогічного консультування управління освіти м.
Чернівці, Головним управлінням праці та соціального захисту населення та
управлінням у справах сім’ї та молоді Чернівецької обласної державної
адміністрації, різними соціальними службами, громадськими організаціями й
благодійними фондами м. Чернівці й Чернівецької області. У відповідному
порядку укладені угоди. На базі цих закладів студенти факультету проходять
різні види практики, програми яких передбачають виконання певного обсягу
наукової роботи, результати якої відображаються у подальшому у курсовій,
магістерській чи дипломній роботі (завдання для наукової роботи
конкретизовані у програмах практик).
5. Наукові зв’язки
5.1.З вищими навчальними закладами України
Наукові зв’язки та обмін досвідом навчально-методичної роботи
налагоджено з українськими вузами:
 Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка,
 Інститутом психології АПН України ім. Г.С. Костюка,
 Інститутом проблем виховання АПН України,
 Інститутом педагогіки і психології професійної освіти,

 Національним педагогічним університетом ім.М.Драгоманова,
 Київським педагогічним університетом імені Б.Грінченка,
 Прикарпатським національним університетом ім.В.Стефаника,
 Тернопільським державним педагогічним університетом ім.В.Гнатюка,
 Вінницьким
державним
педагогічним
університетом
ім.М.Коцюбинського,
 Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім.І.Франка,
 Житомирським державним педагогічним університетом ім.І.Франка,
 Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти.
Факультет співпрацює також з громадськими організаціями й
благодійними фондами м.Чернівці та Чернівецької області.
5.2. Зв’язки з закордонними навчальними закладами
Кафедрами налагоджена міжнародна наукова співпраця з:
- Католицьким університетом Фрайбурґа (м.Фрайбург, Німеччина),
- Вищою Школою Наук Соціальних і Технічних (м.Радом, Польща),
- Балтійською Вищою Гуманітарною школою в Кошаліні;
- Гданською Вищою Школа Гуманістична (Польща),
- Жещувською Вищою педагогічною школою (Польща),
- Клагенфуртським університетом (Австрія),
- Вищою професійною школою міста Мерзербург (Німеччина);
- Каліфорнійським державним університетом (м.Фуллєртон, США),
- кафедрою педагогіки факультету виховних наук Сучавського
педагогічного інституту імені ШтефанаЧелМаре (Сучава, Румунія);
- кафедрою психології Варшавського унверситету;
- методичним кабінетом української мови Канадського інституту
українських студій,
- Вільнюським педагогічним університетом (Литовська Республіка),
- Гомельським державним університетом (Республіка Білорусь);
- Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова;
- Російським державним гуманітарним університетом (м.Москва, Росія);
- Бельцким педагогічним університетом;
- з Вищою лінгвістичною школою міста Ченстахово (Польща);
- Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія).
6. Міжнародна діяльність факультету здійснюється у різних формах:
1) участь у міжнародних проектах і семінарах:
 Бінаціональний
семінар
«Посилення
професіоналізації
громадянської
участі
через
застосування
«підходу

можливостей» в соціальній роботі в Україні» (з Католицьким
університетом м.Фрайбург, Німеччина)
 Українсько-німецький семінар «Освіта дорослих і демократія»
(з Університетом м.Аугсбург, Німеччина; взяли участь
професор Університету м.Аугсбург (Німеччина) Тетяна
Клуберт, викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи
ЧНУ (завідувач доц. Петрюк І.М.) та студенти напрямів
підготовки «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота»).
2) заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами НАНУ
і галузевими академіями наук України.
- Науково-методичний семінар щодо розвантаження та оновлення
програми початкової школи.
- Семінар «Презентація підручника «Основи християнської етики» 4
клас»
- Семінар «Про реформи в початковій школі»
- Проект «Ми твоє майбутнє Україно»
- VІІ Фестиваль психології та психотерапії «Від інерції до інтенсії» при
партнерстві Управління освіти Чернівецької міської ради, медикопсихологічного центру БДМУ, обласного науково-методичного центру
практичної психології та соціальної роботи, центру практичної психології та
соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради.
Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Психологія
саморозвитку особистості» спільно з Лабораторією когнітивної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українським
науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи
НАПН України.
- Круглий стіл на тему «Осмислення впливу громадянськодержавницьких поглядів А. Шептицького на становлення демократичної
України)»
3) організація спільних міжнародних конференцій
- на базі Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича та Сучавського університету імені Штефана чел Маре кафедрою
педагогіки та психології дошкільної освіти проведено Міжнародну науковопрактичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку
дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті
євроінтеграційних процесів» (12 – 13травня 2016 року, м. Чернівці).
4) інші форми міжнародної співпраці
- участь у закордонних заходах: участь у Міжнародній конференції 14th
International Conference on Science of Education»(м. Сучава, Румунія, (09–13th

of May, 2016)( викладачі кафедри педагогіки та психології дошкільної
освіти);
- серія академічних лекцій та тренінгів з проблеми «Емоції прості і
змішані - теоретичні перспективи, наукові підходи, можливості
застосування» для викладачів і студентів факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи (напрямів «Музичне мистецтво»,
«Психології», «Практична психологія») проведена доктором факультету
психології Педагогічного університету в Кракові (Польща) Юлія
Каленська-Родзай в рамках наукового стажування за програмою Еразмус;
- 3-28 серпня 2016 року к.пед.н. кафедри педагогіки та соціальної роботи
Попов О.А. взяв участь у роботі Літньої школи литовської мови та культури
на базі Литовського едукологічного університету (Вільнюс, Литва) в рамках
стипендії на вивчення литовської мови;
- участь в роботі міжнародної науково-пракктичної конференції
“Internationalization For Training And Research In Sciences Of Education – 2016”
(Icsed 2016), Ștefan cel Mare“University of Suceava, Romania (викладачі
кафедри практичної психології);
- студенти кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та
кафедри педагогіки та методики початкової освіти навчаються за програмою
подвійного диплому в рамках угоди про співпрацю між Чернівецьким
національним університетом імені Юрія Федьковича та Вищою
лінгвістичною школою міста Ченстахово (Польща);з Вищою педагогічною
школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія;
- зустріч з професором Католицького університету Святого Серця у
Мілані (Італія) Леонардо Лензі з курсу «Психологія медіації:
культурологічний аспект» студентів та викладачів факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи з метою ознайомлення із міжнародним
досвідом фахівців-медіаторів та можливостями його використання в освітній
та професійній діяльності;
- викладач кафедри психології А.Е. Пасніченко взяла участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження
та розробки: теоретична цінність та практичні результати» («Modern scientific
researches and developments: Theoretical value and practical results»), яка
відбулася 15-18 березня 2016 р. в м. Братислава (Словаччина) та виступила з
доповіддю на тему «Зв'язок толерантності до невизначеності з особистісними
показниками психологічної зрілості»;
- викладачі кафедри соціальної роботи та соціального управління
(Кармалюк С.П., Шманько О.В., Камбур А.В., Балахтар В.В.) з метою обміну
досвідом організації навчального процесу відвідали Державну вищу техніко-

економічну школу ім. Броніслава Маркевича (м.Ярослав). Обмін досвідом
відбувався на базі кафедри соціальної роботи та інституту охорони здоров′я;
- З 22 по 29 листопада 2016 р. в Чернівцях відбулися заходи у рамках
концертного проекту композитора зі світовим ім’ям Гамми Скупинського
(США). Керівник проекту: Ірина Бойчук, доцент кафедри музики,
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ імені Юрія
Федьковича, учасники – викладачі та студенти кафедри музики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Участь у школі молодих науковців:
1) Школа молодих науковців у Київському педагогічному університеті
імені Бориса Грінченка, лютий 2016 р. - аспіранти Білик Н. та Горянін І.;
2) Школа молодого вченого ЧНУ ім.Федьковича, ініційована Науковим
товариством студентів та аспірантів ЧНУ, 23-26 травня 2016 р. – аспіранти і
викладачі Білик Н., Шоліна Т., Попов А., Куб’як Н.І.
Наукове стажування
1. З 5 червня по 4 серпня 2016 року доцент Петрюк І.М.
проходила наукове стажування в м. Фрайбург (Німеччина).
2. З 1 жовтня по 30грудня 2016 року доцент Петрюк
І.М.проходить наукове стажування в Університеті м.Аугсбург
(Німеччина).
7. Робота аспірантури, докторантури
Перелік:
1) захищених кандидатських дисертацій:
 кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти(2):
«Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у
педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання
третина ХІХ – перша половина ХХ століття)»(Я. А. Квасецька);
«Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів
дитячих навчальних закладів» (Т. А. Колтунович);
 кафедра педагогіки та методики початкової освіти(2):
«Виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній
діяльності»(Гавриш І.І.)
«Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх зв’язків
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
 кафедра психології (1):
«Психологічна корекція тривожності старшокласників різних типів
загальноосвітніх навчальних закладів» (Петренко В.Є.).
2) захищених докторських дисертацій:
«Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ

– початок ХХІ століття)» (Романюк С.З.);
«Теоретичні
та
методичні
засади
розвитку
педагогічного
професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науковопедагогічної діяльності» (Федірчик Т.Д.);
«Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти
дорослих в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття)» (Тимчук Л.І.);
«Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх
фахівців
дошкільної освіти в країнах східної Європи» (М. І. Олійник).
редагування монографій, підручників, посібників, наукових
журналів тощо:
 International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) (Register
No. 00315; ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252; ISSN (online): 2393 – 0373)
(М.І. Олійник)

член редакційної колегії науково-методичного журналу «Освітній
простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти» Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Іванчук М.Г.);

Редагування колективної монографії «Особистісно-акмеологічні
фактори впливу на самореалізацію індивідуальності у полікультурному
світі: монографія» (Зварич І.М.).
Науково-педагогічними працівниками факультету систематично
здійснюється
рецензування
підручників,
навчальних
посібників,
авторефератів дисертацій, наукових статей. Фахівці вищої категорії
опонують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Опонування кандидатської дисертації
- Куб’як Н.І. – опонент дисертації
- кандидатська дисертація Гальцової Світлани Василівни на тему:
«Прогностичні уміння як чинник прийняття педагогічних рішень
майбутніми вчителями» (Іванчук М.Г.);;
- кандидатська дисертація Юрчик Оксани Миколаївни на тему:
«Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових
класах» (Іванчук М.Г.);
- кандидатська дисертація Продан О.О. на тему «Психологічні
особливості самоусвідомлення особистості» (Поліщук О.М.);
Питання про наукову роботу викладачів і студентів факультету щороку
обговорюється на засіданнях кафедр та вченої ради факультету, що
відображено відповідно в планах і протоколах.
Кількість наукових публікацій
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Результати діяльності:
участь студентів у соціальних та мистецьких заходах
(конкурсах,
оглядах, волонтерській діяльності, соціально- психологічній допомозі
тощо);
Гран-Прі хору «Резонанс» на Міжнародному конкурсі
(м. Ясси,
Румунія)
І місце ансамблю «Буковиночки» на XII Міжнародному фестивалі
«Мугурелул» (м. Дорохой, Румунія)
І місце на конкурсі «Університет має таланти» (Ворохта Ольга)
ІІ та ІІІ місця у конкурсі на краще читання української поезії (Малярик
Андрій – ІІ місце, Глущенко Микита та Василинчук Людмила – ІІІ
місце)

Перспективи:
проведення заходів до 25-ти річчя факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи
 публікація ювілейного видання про факультет
 організація кафедрами науково-методичних
семінарів та
конференцій (І-ІІ семестри 2016-17 н.р.);
 проведення урочистого дійства
до Дня факультету (жовтень,
2016 р.)
Культурно-просвітницька робота в академгрупах та гуртожитку
на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи
за 2016 рік
Відповідно до напрямів виховання та згідно плану виховної,
культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи зі студентами
факультету протягом навчального року було проведено ряд заходів. Серед
яких:
– відкриття VIII корпусу Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича;
– святкові заходи та урочиста академія з нагоди 25-річчя факультету;
– день працівників освіти;
– день працівника соціальної сфери;
– день працівників дошкільних освітніх установ;
– Міжнародний день студента;
– творчий конкурс «Педфак має талант»;
– благодійні акції з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року;
– свято всіх закоханих;
– Міжнародний жіночий день;
– Шевченківські читання;
– день вишиванки;
– Міжнародного день захисту дітей;
– вручення дипломів студентам-спеціалістам;
– цикл морально-етичних бесід;
– літературно-мистецькі вечори;
– тематичні виховні заходи, приурочені до пам’ятних дат (ювілеїв);
– відвідування музеїв міста та екскурсії рідним краєм.
– проведення концертів, зокрема, проведення заходів у рамках концертного
проекту композитора зі світовим ім’ям Гамми Скупинського (США).
Керівник проекту: Ірина Бойчук, доцент кафедри музики, факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ імені Юрія

Федьковича, учасники – викладачі та студенти кафедри музики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
концерт хорової музики «Буковинська весна» за участі хорових
колективів кафедри; звітний концерт кафедри музики, присвячений 180й річниці від дня народження С.Воробкевича.
З метою розширення кругозору студентів, здійснення їх гармонійного
виховання засобом доцільної інформації протягом року відповідно до
графіку свят та важливих подій, річниць, ювілеїв випускаються стіннівки.
3 метою гармонійного розвитку студентства традиційними є організація
колективного перегляду вистав акторів обласного музично-драматичного
театру, вистав у палаці «Академічний», обласній філармонії, виставок
декоративно-прикладного мистецтва.
В рамках факультету працюють студентські клуби за інтересами. Клуб
«Волонтер» (при кафедрі педагогіки та соціальної роботи) організовує
допомогу немічним людям, благодійні акції, співпрацює з товариством
«Червоного хреста». Учасники клубу «Педагог» (при кафедрі педагогіки та
методики початкової освіти) організовують круглі столи, педагогічні
читання, конкурси авторських віршів та пісень.
Для вивчення проведення вільного часу та інтересів особистості
студента в межах факультету щорічно поводиться соціологічне дослідження,
результати якого пропонуються кураторам академічних груп для
вдосконалення виховної роботи зі студентами.
На факультеті навчається 20 студентів, які мають статус круглої сироти,
22 студентів-інвалідів, 14 студентів з дітьми, 74 напівсиріт, 11
малозабезпечених студенів, 72 студенти з багатодітних сімей, 9 студентів –
діти учасників АТО, 5 студентів переселенці. Спільними зусиллями
викладачів та студентів їм надається допомога у формі матеріальних коштів,
індивідуальних бесід, підтримки.
Досягнення, участь у загальноуніверситетських творчих
та спортивно-масових заходах.
Студенти
факультету
є
активними
учасниками
загальноуніверситетських акцій: «Милосердя», «Серце до серця», «Подаруй солдату
свято», «Запалимо свічку пам’яті», «Червоний хрест»; конкурсів, «Студент та
студентка ЧНУ», читців Шевченківської поезії, «День вишиванки»,
«Університет має талант» тощо; міжнародних, всеукраїнських та обласних
конкурсах та фестивалях «Coral International Pentru Tineret» імені Гавриїла
Музическу (м. Ясси, Румунія), «Мугурелул», м.Дорохой, Румунія, «Чисті
роси», «Буковинський жайвір» та ін.

Протягом багатьох років студенти факультету активно беруть участь у
Спартакіаді університету.
Досягнення
Гавянець Христина (спеціальність «Музичне мистецтво») – переможець
конкурсу «Студент, студентка ЧНУ 2016».
Гавянець Христина (спеціальність «Музичне мистецтво») – лауреат ІІІ
місця міського конкурсу «Студент року–2016».
Глущенко Микита – (спеціальність «Практична психологія») – номінація
«Містер Талант – 2016» в конкурсі «Студент, студентка ЧНУ 2016».
Народний студентський хор «Резонанс»
кафедри музики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(художній керівник –доцент Чурікова-Кушнір О.Д., хормейстер – доцент
Софроній З.В.) – І місце у фестивалі-конкурсі «Coral International Pentru
Tineret» імені Гавриїла Музическу (м. Ясси, Румунія).
Фольклорний
ансамбль
«Буковиночки»
кафедри
музики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(керівник – доцент Вишпінська Я.М.) – і місце у Міжнародному фестивалі
народної музики «Мугурелул», м.Дорохой, Румунія.
Художні колективи і сольні виконавці кафедри музики взяли участь в
обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької
творчості «Чисті роси», де університетська команда посіла почесне перше
місце.
Ворохта Ольга (спеціальність «Музичне мистецтво») – І місце
загальноуніверситетського конкурсу «Університет має талант».
Альона Матвійчук (спеціальність «Соціальна педагогіка») – ІІІ місце
загальноуніверситетського конкурсу «Університет має талант».
Малярик Андрій – (спеціальність «Психологія») – ІІ місце у номінації
«Декламація» загальноуніверситетського конкурсу читців української поезії,
приуроченого до 202-ої річниці з дня народження Т. Г. Шевченка.
Старик Іванна – (спеціальність «Музичне мистецтво») – ІІ місце у
номінації
«Літературно-музична
композиція
та
інсценізація»
загальноуніверситетського конкурсу читців української поезії, приуроченого
до 202-ої річниці з дня народження Т. Г. Шевченка.
Глущенко Микита – (спеціальність «Практична психологія») – ІІІ місце
у
номінації
«Літературно-музична
композиція
та
інсценізація»
загальноуніверситетського конкурсу читців української поезії, приуроченого
до 202-ої річниці з дня народження Т. Г. Шевченка.
Миронюк Анастасія (спеціальність Музичне мистецтво) – гран-прі
на обласному конкурсі авторської пісні, палац «Юність Буковини».

Руснак Аліна (спеціальність Музичне мистецтво) та очолюваний нею
народний аматорський хор будинку культури села Оршівці Кіцманського
району – ІІІ місце на обласному конкурсі аматорських хорових колективів
ім. С. Воробкевича.
Народний аматорський чоловічий хор «Кодрій Козмінулуй» клубу
села Грушівка Глибоцького району під керівництвом студента 534 групи
Садовея Георгія – ІІІ місце на обласному конкурсі аматорських хорових
колективів ім. С. Воробкевича.
Ворнічеса Тетяна (спеціальність «Дошкільна освіта») – І місце у
міжфакультетських змаганнях з вільної боротьби та дзюдо.
Шацило Аліна (спеціальність «Дошкільна освіта») учасник спортивного
заходу, організованому фондом ООН «UNICEF» - Volleyball Cap - змагання з
волейболу для дітей шкільного віку зі Східної України (м.Харків); волонтер
на квесті до Дня Молоді у м.Київ, організованому Представництвом ООН в
Україні та Міністерством молоді та спорту.
Шацило Аліна (спеціальність «Дошкільна освіта») визнана дійсним
координтором щорічної глобальної правозахисної акції «Марафон написання
листів» від Європейської організації Amnesty International, а також була
учасником тренінгу для тренерів з прав людини.
Ковбель Ольга (спеціальність «Дошкільна освіта») є офіційним
волонтером організації «Генеза» (м. Коломия), яка спрямована на
саморозвиток підлітків, і працює в напрямку «Коломийські атракції»;
співорганізатор «ЕКО-фестивалю у Коломиї».
Благодійна діяльність викладачів та студентів:
Участь
у
виїзних
семінарах
ОЦСССДМ
по
роботі
з
військовослужбовцями та їх сім'ями (асист. Голодрижук А.В.).
Організація благодійної ярмарки «Charity Fair» (м. Ченстохово, Польща).
Організація благодійного концерту-вистави «День радості» для
вихованців дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора».
Благодійна акція «Врятуй нове життя», де студенти та викладачі
долучились до акції благодійної допомоги відділенню патології
новонароджених дітей по збору коштів на придбання сучасного та якісного
обладнання: а) пульсометра; б) інфузомата; в) столика для інтенсивної терапії
з обігрівом.
Організація благодійних акцій, концертів та виставок-продажу з метою
збору коштів на лікування хворих дітей.
Організація благодійних заходів в дитячих будинках, інтернатах міста
та області, збір для вихованців солодощів, іграшок та теплих речей.
Виготовлення маскувальних сіток для АТО.

Діяльність студентського самоврядування
На факультеті діє розгалужена система студентського самоврядування
(голова парламентської групи – Камінський Віктор, голова студентської
ради – Постевка Артем), яка тісно співпрацює із студентським профкомом
(голова профбюро – Андрєєва Анна), який за найменшої можливості
намагається сприяти у роботі та фінансово допомагати органам
студентського самоврядування.
Функціонує кабінет
студентського самоврядування та профкому
студентів факультету.
Упродовж звітного періоду органи студентського брали безпосередню
участь у всіх факультетських та загальноуніверситетських заходах.
У системі взаємовідносин керівництва факультету та студентського
загалу панує атмосфера демократичності, відкритості до запитів студентів,
заохочення студентських ініціатив.
Стан дотримання нормативних вимог проживання у гуртожитку
З метою організації життя, побуту студентів Радою кураторів разом з
представниками деканату проводяться рейди-перевірки санітарного стану
кімнат гуртожитку, конкурс на кращу кімнату гуртожитку.
Заступником декана фіксуються усі порушення норм поведінки з боку
мешканців гуртожитку і проводиться відповідна робота щодо кожного
порушення (це відображають протоколи комісії з соціальних питань). Комісія
з соціальних питань оперативно реагує на всі звернення. Документи комісії з
соціальних питань зберігаються у деканаті.
Викладачі факультету, відповідно до затвердженого графіка,
систематично здійснюють чергування у гуртожитку. Свої враження і
пропозиції записують у журнал. Але за минулий і поточний навчальний рік
деякі викладачі факультету з об’єктивних і суб’єктивних причин не
відвідували гуртожиток, хоча повинні були це зробити у відповідності до
затвердженого графіка.
На факультеті проведено низку заходів по покращенню умов
проживання студентів у гуртожитку №3 – поточні ремонти кімнат, замінено
вікна на кухні, закуплено дзеркала, обладнано душові кабіни.
Але потреби студентів у місцях в гуртожитку задоволені не повністю.
Студентам факультету виділено 288 місця у гуртожитку №3, всі вони
заселяються на початок навчального року. Потребують заміни та оновлення
меблі у кімнатах студентів, заміна панцирних ліжок на сучасні та більш
ергономічні двохярусні ліжка.

