
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про МОНІТОРИНГ стану працевлаштованості випускників 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

1.1. Кількісні показники працевлаштування випускників за фахом 

За звітний період навчання (2017-2021 р.р.) кафедрою педагогіки та 

методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

випущено 925 здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» 

(«спеціаліст») денної та заочної форм навчання за спеціальністю 

013 «Початкова освіта». Станом на сьогоднішній день налагоджено контакти із 

345 випускниками. 

Під час проведення моніторингу із загальної кількості контактних 

випускників, що складає  345 осіб, зворотну інформацію було отримано від 

278 випускників, (що складає 80 % від загальної кількості). Вік респондентів по 

закінченню навчального закладу становить: 22 роки і більше – 278 осіб (100%). 

 Комбінування форм проведення опитування забезпечило високий 

відсоток відповідей респондентів. Було використано найпопулярніші форми, а 

саме: електронне, поштове опитування та телефонне інтерв’ювання. Виявлено, 

що електронні й поштові опитування – це найбільш економні способи збору 

інформації. Недоліком же поштового опитування є низький відсоток 

повернення відповідей до опитувальника. Електронна форма опитування 

являється сучасною і більш ефективною для збору інформації. Доповненням до 

поштового та електронного опитування стало телефонне інтерв’ювання, але 

його проведення є більш трудомістким та потребує більше часу й витрат. 

Моніторинг стану працевлаштування випускників кафедри за фахом 

учителя початкових класів за вказаний вище період продемонстрував наступні 

результати: 

- 58 % - респондентів працевлаштовані за отриманою професією; 

- 28 % - працевлаштовані за суміжними педагогічними 

спеціальностями (вихователь групи продовженого дня, вчитель іноземної мови 



в початковій школі, асистент вчителя початкових класів; вихователь закладу 

дошкільної установи тощо); 

- 10 %  - працевлаштовані не  за фахом; 

- 4 % - не виявили бажання  працевлаштування.  

Як показало дослідження, протягом року кількість випускників, які 

змінили місце роботи або звільнились становить 22 особи (11 %). Проблема 

закріплення на робочому місці випускників зумовлена рядом причин: висока 

конкуренція серед претендентів на робоче місце, перенасиченість ринку праці, 

невисока заробітна плата, отримання непостійного робочого місця, відсутність 

житла за місцем роботи, а звідси неспроможність оплати оренди житла тощо. 

Більшість студентів нашого навчального закладу є представниками 

Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької  

та Закарпатської областей, тому більшість випускників було працевлаштовано в 

межах міста Чернівці, Чернівецької області та сусідніх областей, з переважним 

урахуванням місця прибуття на навчання.  

У ході опитування також було визначено, що 75% випускників мають 

високий рівень задоволеності отриманою професією та 25% - середній рівень.  

Рівень задоволеності рівнем отриманого робочого місця: високий – 60%, 

середній – 36%, низький рівень - 4%. 

Також зафіксований і відсоток тих, хто змінив місце роботи після 

працевлаштування або звільнився за власним бажанням. Причинами таких 

випадків є: незадоволення умовами праці – 3 %, незадоволення заробітною 

платою – 58 %, інше – 24 % (одруження, перебування у відпустці по догляду за 

дитиною, незадовільний стан здоров’я, обставини сімейного характеру тощо). 

 



1.2. Аналіз анкетних даних щодо моніторингу умов працевлаштування та 

підвищення ефективності процесу навчання 

Серед побажань щодо покращення процесу навчання за отриманою 

професією найчастіше спостерігаються прохання урізноманітнити базу 

підприємств для проходження виробничого навчання та виробничої практики. 

Для підприємств створити комфортні психологічні умови праці. 

Зауважимо ряд засобів, необхідних для адаптації випускника, вказаних в 

опитуванні самими випускниками, наприклад, закріплення за випускниками 

наставників – 25% опитаних; підвищення рівня оплати праці – 100 %; надання 

службового житла – 23 %; забезпечення робочих місць випускників необхідною 

технікою, новітнім обладнанням – 60 % тощо. Але, на жаль, в сучасних умовах 

конкуренція у процесі працевлаштування та вимоги до професійних якостей 

працівників дуже високі, керівництво підприємств бажає бачити універсальних 

висококваліфікованих працівників, як правило тих, хто має стаж роботи більше 

5 років, швидко мислячих цілеспрямованих особистостей, що прагнуть 

розвиватися, здійснювати самоосвіту та підвищення рівня своєї професійної 

майстерності. 

Серед побажань щодо покращення процесу навчання за отриманою 

спеціальністю найчастіше спостерігаються прохання урізноманітнити технічну 

базу навчального закладу, підсилити практику збільшенням часу на  

спостереження та представити його різноманітити видами практичної 

діяльності (діяльність вихователя ГПД, асистента вчителя тощо).  

Отже, результати моніторингу свідчать, що співробітництво навчального 

закладу з роботодавцями є ефективним, але потребує додаткового розвитку та 

вдосконалення. 

  



 

1. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про МОНІТОРИНГ стану працевлаштованості за спеціальністю 

випускників кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Гордістю кафедри є її відомі випускники різних років, які реалізували 

себе у сфері державної чи управлінської діяльності, зокрема органів 

самоврядування у сфері освіти міста Чернівці, Чернівецької області, України, 

зокрема: 

- Лис Олена Георгіївна – народний депутат України; Ванзуряк 

Георгій Степанович – голова Глибоцької ОТГ; 

- Палійчук Оксана Михайлівна – начальник управління Державної 

служби якості освіти у Чернівецькій області, голова Постійної комісії з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту і молодіжної політики Чернівецької 

обласної ради;  

- Ісопенко Ірина Юліанівна – заступник голови Чернівецької 

обласної державної адміністрації; 

- Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту 

освіти і науки, начальник управління ресурсного забезпечення Чернівецької 

обласної державної адміністрації; 

- Федірчик Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, декан факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

- Прокоп Інна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти, заступник декана з 

навчально-методичної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

- Нікула Наталя Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти, заступник декана з 

навчально-виховної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 



- Романюк Світлана Захарівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

- Тимчук Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича та ін.  

 

Серед відомих випускників – ціла когорта й тих, хто не покинув стіни 

рідної кафедри та залишився після завершення навчання працювати в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича задля 

впровадження у практичну діяльність кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти педагогічної майстерності й досвіду своїх видатних педагогів 

кафедри (Пенішкевич Д.І., Руснака І.С., Іванчук М.Г., Сушанка В.В., 

Мармазинської П.Є та ін.). Серед них – доценти кафедри Бигар Г.П., 

Шевчук К.Д., Предик А.А., Піц І.І., Богданюк А.М., асистенти 

Біленкова Л.М., Шестобуз О.С., Костащук О.І., Шульга А.В., 

Маковійчук О.В., Цуркан Т.Г., які популяризують кафедру своїми науково-

методичними доробками. Серед випускників-науковців та працівників закладів 

вищої освіти слід відзначити також таких, як: 

- Раєвська Яна Миколаївна – доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України;   

- Заячук Юлія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

- Пасічник Алла Олексіївна – старший лаборант кафедри 

практичної психології та педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету 

Гуманітарного інституту Хмельницького національного університету імені 

Івана Франка та ін. 



 

Цінним внеском в освітню галузь є творча діяльність засновників, 

керівників та працівників закладів освіти, які демонструють високу професійну 

майстерність в організації творчого розвитку дитячої особистості 

(позашкільних освітніх закладів, центрів розвитку дитини тощо) – сфери,  

активними діячами якої сьогодні є:  

- Істинюк Ірина Дмитрівна – директор Чернівецького центру 

розвитку дитини «ІриСка», доцент кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти; 

- Пінтілей Іван Федорович – директор Герцаївського районного 

будинку дитячої творчості, працівник Відділу освіти, молоді та спорту 

Герцаївської РДА Чернівецької області;  

- Донська Анастасія Юріївна - директор Чернівецького приватного 

закладу «Гімназія Глорія»  та ін. 

 

Славиться кафедра і здобутками випускників, які займають посади 

шкільних адміністраторів у закладах загальної середньої освіти. А саме: 

- Горецька Лариса Василівна – директор Маморницької ЗОШ І 

ступеня Чернівецької області;  

- Дарій Тетяна Юріївна – заступник директора з виховної роботи, 

вчитель німецької мови Довгопільської ЗОШ Чернівецької області;  

- Вакарук Юлія Миколаївна – заступник директора з виховної 

роботи, учитель інформатики в початкових класах Княженського ліцею Івано-

Франківської області тощо. 

 

Кафедра пишається всіма славними випускниками, та чи не найбільш 

вагомим її досягненням є велика кількість працевлаштованих у закладах освіти 

за спеціальністю «Початкова освіта», які працюють за фахом педагога освітньої 

ланки І ступеня: 

- Пастушок Володимир Леонідович – учитель початкових класів 

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; 



- Собко Руслана Степанівна - учитель початкових класів 

Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня № 23; 

- Кушнір Ірина Вікторівна – учитель початкових класів 

Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня № 35; 

- Манзюк Тетяна Іллівна – учитель початкових класів 

Горішньошеровецької ОЗЗСО Чернівецької області; 

 

Особливо значимою є діяльність випускників - молодих педагогів, які 

вправно передають досвід практичної діяльності вчителя початкових класів 

студентам кафедри у процесі проходження ними різних видів педагогічної 

практики в базових навчальних закладах, з якими встановлено ділові контакти, 

здійснюється обмін досвідом та всеобуч: 

1) Чернівецькій ЗОШ № 27 І-ІІІ ступенів Чернівецької міської ради: 

- Косташ Олеся Василівна - учитель початкових класів, 

- Сікорська Руслана – учитель початкових класів, 

- Лінська Марина Василівна - учитель початкових класів; 

2) Чернівецькій ЗОШ № 24 І-ІІІ ступенів імені Ольги Кобилянської 

Чернівецької міської ради: 

- Беженар Аліна Василівна – учитель початкових класів, 

- Колотило Анна Іванівна – асистент учителя початкових класів, 

Чучко Юрій Васильович - вихователь групи продовженого дня; 

3) Чернівецькій спеціалізованій школі І ступеня № 15 Чернівецької міської 

ради (гімназія № 7): 

- Сосновська Тетяна Дмитрівна - учитель початкових класів, 

- Гураль Ірина Володимирівна - вчитель інформатики в початкових 

класах; 

4) Коровійській ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької області: 

- Баланюк Олеся Володимирівна – вчитель початкових класів та 

вихователь групи продовженого дня, 

- Лютик Юлія Василівна – вчитель початкових класів та вихователь 

групи продовженого дня, 



- Алексейчук Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів, 

- Кінащук Аліна Вікторівна – вчитель початкових класів тощо. 

 

Чисельну кількість випускників також складають педагоги, які працюють 

в освітніх закладах І ступеня за суміжними спеціальностями (спеціалізаціями): 

- Добрянська Анастасія Віталіївна – вчитель англійської мови у 

початкових класах Чернівецької гімназії № 5; 

- Ігнатюк Мар’яна Анатоліївна -  вчитель англійської мови у 

початкових класах Сергіївського ЗЗСО Чернівецької області; 

- Андрюк Тетяна Василівна - вихователь групи продовженого дня 

Чернівецької ЗЗСО І-ІІІ ступеня № 4 Чернівецької міської ради; 

- Яремійчук Анна Дмитрівна – вихователь групи продовженого дня 

Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня № 23; 

- Генцар Богдана Павлівна – вихователь групи продовженого дня 

Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня № 23; 

- Худецька Ірина Василівна – вчитель англійської мови ліцею № 20 

Івано-Франківської міської ради та ін. 

 

Неабияку професійну майстерність у реалізації набутих знань, умінь та 

навичок у процесі навчання на кафедрі демонструють і випускники, що 

працевлаштовані не в закладах загальної середньої освіти, а наприклад, в 

закладах дошкільної освіти, дитячих бібліотеках, центрах надання соціальної чи 

психологічної допомоги дітям тощо, проте відзначають, що саме навчання на 

нашій кафедрі сприяло їх професійному становленню. Серед таких відзначимо 

випускників: 

- Краснова Алла Володимирівна – завідувачка відділом 

обслуговування учнів 5-9 класів Чернівецької обласної бібліотеки для дітей; 

- Гаврилюк Інна Іванівна - вихователь дошкільного підрозділу 

Чернівецького НВК «Берегиня»;; 

- Калинюк Наталія Миколаївна - вихователь Чернівецького 

ЗДО № 53 ; 



- Зеленюк Марія Василівна - вихователь Чернівецького 

спеціалізованого ЗДО № 15; 

- Мірон Марія Григорівна - вихователь Костинецького НВК 

Чернівецької області; 

- Радецька Юлія Миколаївна - вихователь Хотинського ЗДО 

«Сонечко» Чернівецької області; 

- Колодій Яна Анатоліївна – вихователь Ковельського ЗДО № 8 

«Казка»  Волинської області та ін. 

 

Отож, проведений аналіз розкриває відомості про найталановитіших, 

найбільш успішних та найвідоміших випускників кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Проведене дослідження дозволяє реалізувати мету: 

- показати важливість студентських років для формування особистості в 

цілому, і професійного, зокрема;  

- продемонструвати успішний приклад випускника спеціальності 

«Початкова освіта»; 

- надихнути молоде покоління змінювати  себе та світ навколо; 

- донести до молоді, що успіх – це, насамперед, займатися улюбленою 

справою!.. 

 

 

 

 

 


