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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ  

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва,  

архітектури та дизайну»  

на 2013-2018рр. 
 

З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти в у ДВНЗ 

«Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»  розроблено 

перспективний план коледжу, на виконання якого спрямовується робота 

педагогічного колективу. 

 

Пріоритетним у діяльності коледжу на наступних п’ять років є: 

-  виконання державних законів та нормативних документів; 

-  підготовка компетентних молодших спеціалістів за акредитованими 

спеціальностями; 

- ліцензування нової спеціальності за напрямком «Будівництво» - 

5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 

аеродромів»; 

- ліцензування у сфері професійно-технічної освіти таких професій: 7133 

«Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів»; 7129 «Робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків»; 7136 «Монтажник санітарно-

технічних систем і устаткування; 8332 «Дорожній робітник», що надає право 

видавати студентам коледжу свідоцтво кваліфікованого робітника з вищезазначених 

професій; 

-  реалізація навчальних планів та навчальних програм зі всіх дисциплін; 

-  розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на 

новітні технології процесу навчання; 

-  виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

та національно свідомої людини; 



-  створення умов для постійного підвищення рівня підготовки молодших 

спеціалістів відповідних напрямів;  

-  реалізація прав громадян України на отримання ступеневої вищої освіти, 

як цього вимагає Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. 

 

Зазначені пріоритети реалізуватимуться шляхом вирішення таких 

основних завдань: 

-  впровадження нових технологій навчання та практичної підготовки 

молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з 

підприємствами - замовниками кадрів; 

-  розробка і впровадження нових форм і засобів надання освітянських 

послуг в межах міста; 

-  сприяння процесу впровадження інноваційної потрійної спіралі: 

поєднання освітнього, виробничого й наукового процесів; 

-  пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної 

роботи серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; 

-  корегування договорів з підприємствами-замовниками кадрів;  

-  продовження інформатизації освітнього процесу, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисциплін 

навчального плану та управлінській діяльності; 

-  забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, 

широкого залучення його до вирішення питань організації  навчального процесу, 

розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя; 

-  створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів та 

активізації їх діяльності щодо надання допомоги малодосвідченим педагогам; 

-  активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними 

студентами, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки студентів до 

олімпіад та конкурсів різного рівня; 

-  залучення викладачів та студентів до активної науково-дослідної роботи 

шляхом співпраці з будівельними та проектними організаціями міста; 



-  удосконалення процесу професійно-практичної підготовки студентів, 

їхнього професійного розвитку, підготовки до працевлаштування; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної 

організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці співробітників, 

забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 

безпеки праці, соціального страхування. 

 

 

 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи    О.В. Мальченко 

 

 

  



Додаток 13 

 

Дані про результати участі студентів в спортивних змаганнях  

у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну» в обласних олімпіадах 

 

Найменування змагань та вид спорту Рік 
ПІБ студента,   

назва команди 

Зайняте 

місце 
1 2 3 4 

Футбол 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Команда коледжу 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІ місце 

І місце 

ІV місце 

Волейбол 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Жіноча команда 

ІІІ місце 

ІV місце 

ІV місце 

ІІІ місце 

ІV місце 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Чоловіча команда 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІV місце 

ІV місце 

Баскетбол 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Жіноча команда 

ІІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІ місце 

ІV місце 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Чоловіча команда 

ІІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

Настільний теніс 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Команда коледжу 

ІV місце 

ІІІ місце 

V місце 

V місце 

ІV місце 

Шахи 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Команда коледжу 

ІІІ місце 

ІV місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІV місце 

Легка атлетика 

2009р. 

2010р. 

2011р. 

2012р. 

2013р. 

Команда коледжу 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

 


