
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА. 

АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ»

ЗВІТ
СІЛЬЧЕНКО НАДІЇ АНТОНІВНИ,

ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
44 Кам янець-Подільський коледж будівництва, 

архітектури та дизайну ” 
за результатами роботи у 2016 році

м. Кам'янець-Подільський, 2016р.



Навчально-виховний процес у ДВНЗ 
«Кам’янець-Подільський коледж
будівництва, архітектури та дизайну» в 
2016 році проводився на рівні державних 
галузевих стандартів якості освіти з 
підготовки спеціалістів за освітньо- 

кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» за двома напрямками 
з шести спеціальностей згідно ліцензій Міністерства освіти і науки 
України серії АЕ №527839 від 05.01.2015 р.

У 2016 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року №226 в коледжі було здійснено набір студентів за 
новим переліком галузей знань і спеціальностей.

Робота педагогічного колективу спрямована на досягнення 
основної мети -  підготовку грамотного конкурентоспроможного 
фахівця для галузі будівництва та архітектури України.

На 1 вересня 2016 року в коледжі приступило до навчання 489 
студентів денної форми навчання та 38 студентів заочної форми 
навчання. Всього 527 студентів. Випущено 136 студентів денної форми 
навчання та 36 студентів заочної форми навчання, з них отримали 
диплом з відзнакою 34. На сьогоднішній день працевлаштовано 34 
випускника. Продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації 52 випускника, 2 випускника проходять службу у 
лавах збройних сил України. Загальний штат працівників -  123 особи.

Державне замовлення прийому на підготовку молодших 
спеціалістів у кількості 140 осіб виконано. Коледж у межах 
ліцензованого обсягу прийому доукомплектовано абітурієнтами, які 
вступили на комерційних засадах -  8 осіб. Найбільшу кількість заяв було 
подано на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» за 
спеціалізацією 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній 
інтер’єр» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією 
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Звіт, 2016р.



У 2016 році уперше студентам коледжу, які успішно опанували 
курс теоретичної та практичної підготовки у сфері професійно-технічної 
освіти видавалися свідоцтва кваліфікованого робітника з відповідних 
професій - 7133 «Реставратор декоративних штукатурок та ліпних 
виробів», 7129 «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків», 7136 «Монтажник санітарно-технічних систем і 
устаткування» (рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 24 липня 2015 р. протокол №118).

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України ряд 
викладачів коледжу взяли участь у складі комісій Державних інспекцій 
навчальних закладів України, у акредитаційній експертизі 
спеціальностей будівельного напряму інших ВНЗ І-ІІ р.а. та у атестації 
будівельних професій в сфері професійно-технічної ОСВІТИ.

Навчальний процес проводиться відповідно до «Положення про 
навчальний процес у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» на 2016-2017 навчальний рік.

У 2016 році відбулось 8 засідань педагогічної ради, на яких 
розглядались актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні 
проблеми щодо підготовки студентів за заявленими спеціальностями. 
Проведено 9 засідань методичної ради, на яких розглядались питання 
змісту та методики підготовки молодших спеціалістів. На засіданнях 
адміністративної ради та щотижневих нарадах при директорові 
приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення поточних 
завдань, розглядались актуальні організаційні питання життєдіяльності 
коледжу.

Протягом звітного року перевірено стан викладання предметів: 
українська мова (за професійним спрямуванням), архітектурна графіка і 
будівельне креслення, практикум з контролю виробництва, основ 
комп’ютерної техніки, основ інформаційних технологій, інформатики та 
основ комп’ютерного моделювання, САП

Результати перевірки обговорювались на засіданнях педагогічної 
ради та методради. З метою підвищення якості навчання проведено ряд
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директорських контрольних робіт, які продемонстрували достатній 
рівень підготовки студентів. Успішність студентів на 31.12.2016 року 
становить 100%.

Якість виконання курсового та дипломного проектування 
студентами коледжу є на належному рівні. Тематика проектів 
різноманітна і відповідає вимогам сучасності, а також коледж має 
практику виконання проектів за реальними замовленнями. При розробці 
проектів ряд студентів використовують результати попередньо 
виконаних науково-дослідних робіт та застосовують інформаційні 
технології. Захисти курсових та дипломних проектів в коледжі і на базах 
будівельних підприємств та організацій відбуваються на відкритих 
засіданнях при участі фахівців будівельної галузі, місцевих ЗМІ, батьків 
студентів, стундентів молодших курсів тощо.

Студенти коледжу взяли участь у міських та обласних олімпіадах з 
загальноосвітніх дисциплін та посіли ряд призових місць, а саме: 
Пилипчук Ю.- II місце у міській та II місце у обласній олімпіадах з 
історії України серед студентів ВНЗ І—II р.а.; Сірош О. - II місце у 
міській та III місце у обласній олімпіадах з інформатики та 
обчислювальної техніки серед студентів ВНЗ І—II р.а.; Клишнатий М. - I I  
місце у міській та III місце у обласній олімпіадах з математики серед 
студентів ВНЗ І—II р.а.

У обласному конкурсі «Подільський олімп 2016» в рамках
фестивалю тренінгових технологій 
« ^ и  аге с іє у є г » в номінації «Еко- 
будинок так просто!!!» студент 
коледжу Залізецький П. посів І 
місце. За звітний період в коледжі 
відбулося чотири засідання школи 
педагогічної майстерності та вісім 
засідань школи молодого викладача.

СЕРТИФІКАТ



Викладачами коледжу проведено десять відкритих занять.
На базі навчального закладу у березні місяці 2016р. відбулося 

засідання міського методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації. На методичному об’єднанні розглядалася 
проблема застосування на уроках математики нетрадиційних, 
нестандартних методів викладання навчального матеріалу, 
презентувався досвід роботи викладачів, обговорювалися питання 
проведення олімпіад з математики тощо.

У 2016 н.р. в рамках договору співробітництва між навчальним 
закладом та ТОВ «Будівельна компанія «НОВА БУДОВА» відбулася 
наступний етап реалізації Програми з виявлення талановитої молоді 
коледжу. За результатами проведення науково-дослідницьких та 
дослідницько-конструкторських робіт, проведення захистів курсового і 
дипломного проектування та підсумками якості навчання протягом 
всього терміну перебування студентів у коледжі переможці Програми з 
кожного відділення отримали одноразові стипендії (гран-прі -  7000 грн.,
І місце -  5000 грн., II—3000 грн., I I I -1000 грн.) та пропозиції 
майбутнього працевлаштування від будівельної компанії.

Крім того, спільно з ТОВ «Будівельна компанія «НОВА БУДОВА» 
було проведено ряд заходів з метою ознайомлення з новітніми 
технологіями будівництва та набуття практичних навичок:

- на базі будівельної компанії з метою ознайомлення студентів з 
виробничим процесом протягом звітного року було організовано та 
проведено тематичні екскурсії для студентів всіх спеціальностей;
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відбулися тематичні зустрічі між провідними фахівцями 
будівельної компанії, студентами та викладачами коледжу;

протягом звітного року за допомогою інформаційного стенду 
«Новобудовець» постійно висвітлюється співпраця навчального закладу 
та будівельної компанії;

на замовлення ТОВ «Будівельна компанія «НОВА БУДОВА» у 
рамках навчальної практики студентами коледжу виготовлено макет з 
моделювання трьохкімнатної квартири з дизайном інтер’єру, 
забудовником якого є вказана компанія;

на замовлення ТОВ «Будівельна компанія «НОВА БУДОВА» під 
час курсового проектування студентами коледжу розроблено варіанти 
проектів щодо планування та благоустрою нового мікрорайону.

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури 
та дизайну» та ТОВ «Будівельна компанія «НОВА БУДОВА» продовжує 
реалізацію наступного етапу Програми з виявлення талановитої молоді 
навчального закладу у 2016-2017 н.р.

У 2016 році в рамках співпраці між коледжем та міською радою 
студенти та викладачі навчального заклад}7 брали участь:
- у розробці проектних пропозицій щодо благоустрою м. Кам’янця- 
Подільського;
- у конкурсі на кращий ескізний проект пам’ятника борцям за волю 
України, за що студенти коледжу були нагороджені грамоти від міського 
голови м. Кам’янця-Подільського;

Також, протягом звітного року студенти коледжу брали активну 
участь у інших Всеукраїнських, обласних та міських виставках 
архітектурних і будівельних проектів, а саме:

- у лютому місяці 2016 року на базі навчального закладу -  виставка
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курсових проектів студентів 3-го курсу на тему 
«Малоповерховий житловий будинок», на якій були 
присутні провідні фахівці галузі архітектури та 
будівництва м. Кам’янця-Подільського;
- у квітні місяці 2016 року на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 року 
№ 1227 «Про проведення Всеукраїнських творчих 
змагань серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації у 2015/2016 навчальному році» для 
участі у IV Всеукраїнському конкурсі курсових проектів з 
архітектури серед студентів вищих навчальних закладів I-
II рівнів акредитації, який відбувся на базі Сумського 
будівельного коледжу, було направлено роботи студентів 
коледжу. Один з проектів посів IV місце. Крім того, 
голова циклової комісії архітектурних дисциплін 
Свінціцький О.Ю. взяв участь у роботі засідання 
Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 
архітектурних дисциплін, яке відбулося на базі 
вищезазначеного ВНЗ;
- у квітні місяці 2016 року у міському конкурсі щодо 

клаузурних пропозицій з благоустрою міста, а саме - 
облаштування лавочок з сонячними батареями для 
зарядки мобільних телефонів. Переможцем конкурсу 
став студент коледжу Омельчук Д. Дана інформація 
висвітлювалася у засобах масової інформації міста.
- у липні-серпні місяцях 2016 року на базі національного 

історико-архітектурного заповідника «Кам’яне ць» -  
виставка дипломних проектів студентів коледжу. Дана 
інформація висвітлювалася у засобах масової інформації 
міста.
- у грудні місяці 2016 року у міському конкурсі з розробки 
проектів з благоустрою скверу Ратуша у Старому місті.

Звіт, 2016р.



Однією із моделей навчальної роботи, що діє у коледжі, є гуртки: 
«Зодчий», «Технолог», «Конструктор», театр студентської мініатюри, 
математичний, з хімії, з малюнку та живопису, з енергозбереження, з 
краєзнавства, геодезичний, історико-краєзнавчий гурток «Патріот» тощо.

Між коледжем та Державною вищою східноєвропейською школою 
в Перемишлі (Польща) укладено угоду про співпрацю. На базі 
навчального закладу працює освітній центр «Європейський фахівець», 
що передбачає вивчення двох іноземних мов та підготовку фахівця 
європейського рівня.

Крім того, у рамках міжнародної діяльності у квітні місяці 2016р. 
відбулася зустріч між адміністрацією коледжу та представниками 
Польського вищого навчального закладу «Ярославська вища техніко- 
економічна школа їм. О. Бро ніс лава Маркевича». Темою перемовин було 
інтеграція навчальних планів та майбутнє укладання угод з співпраці 
між навчальними закладами з ступеневої підготовки студентів на 
напрямом «Будівництво».

Викладачами коледжу підготовлено комплекти методичного 
забезпечення з усіх предметів, систематизовано роботу з самостійного 
вивчення навчальних дисциплін, розроблено 22 методичні розробки. 
Протягом року проведено п’ять ТИЖНІВ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ.

Практичне навчання студентів ДВНЗ «Кам’янець-Подільський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну» займає одне з ключових 
місць. За змістом і метою практика в коледжі поділяється на навчальну, 
технологічну і переддипломну.

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із 
особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і 
навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в 
коледжі обладнано спеціальні кабінети, лабораторії та майстерні. У 
повному обсязі використовуються класи малюнку та живопису, 
моделювання та макетування, штукатурних і малярних робіт, кам’яних 
робіт, слюсарних, арматурних, зварювальних робіт, трубозаготівельних 
робіт, деревообробних робіт тощо.
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Важливе місце у підготовці фахівців галузі будівництва і 
архітектури відведено технологічній та переддипломній практикам, які 
проводяться на базах будівельних організацій і підприємств, а також в 
проектних організаціях Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької 
областей, з якими коледж уклав відповідні угоди.

За організацію навчальних і виробничих практик та сумлінне 
виконання студентами (практикантами) будівельних робіт передбачених 
змістом навчальних програм дирекція Кам'янець-Подільського ПАТ 
«Гіпсовик» протягом звітного періоду надавала навчальному закладу 
допомогу у вигляді будівельних матеріалів: піску, щебеню тощо.

По закінченні виробничо-технологічної практики студентам 
видається свідоцтво відповідних розрядів з професій кваліфікованого 
робітника і проводиться звітно-практична конференція. Проблематика 
конференції стосується різноманітних напрямків розвитку будівельної 
галузі України, обміну першим практичним досвідом між студентами 
щодо організації виробничого процесу на підприємствах різних форм 
власності. На базі отриманих практичних навичок та зібраних матеріалів 
виконується звіт про практику.

При визначенні місць проходження виробничої практики 
враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів. З 
цією метою в коледжі створений підрозділ, який розробляє заходи щодо 
сприяння працевлаштуванню випускників та накопиченню бази даних 
потенційних роботодавців, а саме:

- направлено листи у будівельні організації Тернопільської, 
Чернівецької та Хмельницької областей з метою розширення банку 
роботодавців та укладення угод про працевлаштування;
- систематично надається інформація центру зайнятості м. 
Кам’янця-Подільського та Хмельницької області про кількість 
випущених фахівців та можливість їх працевлаштування;
- укладено угоди щодо подальшого навчання випускників коледжу
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з Київським Національним університетом будівництва та 
архітектури, Національним університетом водного господарства та 
природокористування м. Рівне, Тернопільським Національним 
технічним університетом імені Івана Пулюя, Київським 
міжнародним університетом, Харківським національним 
університетом будівництва та архітектури, Одеською державною 
академією будівництва та архітектури, Національним 
університетом «Львівська політехніка» та іншими.
Підрозділ організовує свою діяльність відповідно до чинних 

законодавчих актів. Метою діяльності Підрозділу є створення умов для 
ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, 
забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці. На засіданнях підрозділу 
розглядаються такі питання:

^  аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців;
^  налагодження співпраці з підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути 
потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
^  забезпечення координації дій з центральними та місцевими 
органами виконавчої влади щодо оптимального узгодження 
реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
^  інформування випускників і студентів про вакантні місця на 
підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх 
фаховій підготовці (спеціальності);
^  здійснення моніторингу працевлаштування випускників за 
місцем їх проживання.
Систематично відслідковуються та готуються статистичні 

матеріали щодо працевлаштування випускників. Підрозділом ведеться 
книга відгуків про якість підготовки фахівців з підприємств, організацій, 
установ та інформація про працевлаштування.
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Фізична культура і спорт у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» займають особливе місце у 
організації навчально-виховного процесу.

Викладачі фізичного виховання коледжу продовжують пошук 
різноманітних форм і методів заохочення студентів до занять спортом і 
фізичною культурою. Протягом звітного року було проведено ряд таких 
заходів:

до дня фізичної культури та спорту студенти і викладачі коледжу 
взяли участь у міському легкоатлетичному пробігу “Біг заради здоров’я” ;

у вересні 2016 р. організовано та проведено зустріч студентів 
коледжу з видатними спортсменами області та міста, олімпійським 
чемпіоном Трушевим Віталієм;

у жовтні 2016 р. відбулися змагання між відділеннями коледжу 
“Козацькі ігри”;

протягом звітного року викладачі коледжу сумісно з 
представниками фітнес клубу “Нова Будова” організовували майстер- 
класи з фітнесу для студентів та викладачів коледжу;

у листопаді 2016 р. організовано та проведено виховний захід під 
керівництвом представника військового ліцею на тему “Зброя -  це не 
іграшка”.

Крім обов’язкових занять з фізичного виховання двічі на тиждень, 
викладачі коледжу проводять заняття в секціях, сприяючи не лише 
фізичному удосконаленню кожного студента, а й готуючи переможців 
спортивних змагань різних рівнів.

У коледжі працюють спортивні секції із наступних видів спорту - 
настільний теніс, шахи, волейбол, баскетбол, футбол та кульова стрільба.

Протягом 2016 року студенти коледжу брали активну участь у 
міських та обласних спартакіадах з 6 видів спорту і посіли ряд призових 
місць: футбол -  3 місце; баскетбол (ю) -  2 місце; баскетбол (д) -  2 місце; 
шахи -  1 місце; волейбол (ю) -  3, волейбол (д) - 1.
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За звітний період особливу увагу приділено національно- 
патріотичному вихованню студентської молоді, цьому сприяло 
проведення низки заходів, а саме :
^  перший урок «Щоб у серці жила Україна»;
^  науково-практична конференція «25 років незалежності: здобутки, 

проблеми, перспективи» за участю кандидата історичних наук 
Лубчинського А.К.

^  урочистості до Дня знань «Першовересень крокує країною»
^  історико-патріотична година «Від козаків до кіборгів. Українські 

воїни всіх часів» за участю учасників АТО (до Дня захисника 
України);

^  ігровий калейдоскоп «Козацькому роду нема переводу» (до Дня 
захисника України);

^  військово-патріотичні ігри «Козацький гарт»;
^  літературно-музична композиція «На захисті України» (до Дня 

захисника України);
^  години національного виховання «Боротьба ОУН і УПА за 

відродження української незалежної держави», «Революція, що 
змінила світ»;

^  уроки пам’яті «Бабин Яр: історія, пам’ять», «Голод на Поділлі»;
^  бібліотечні години «Відкрийтесь небеса! Зійдіть на землю» (до дня 

пам’яті жертв голодомору), «Покрова Пресвятої Богородиці» (до Дня 
козацтва);

^  загальноміська молодіжна акція «Я -  студент туристичного міста»;
^  інформаційно-просвітницькі година «Знай та примножуй історію 

свого навчального закладу», «Україна -  серце Європи», «Шляхи до 
державної незалежності», «Сучасні герої -  сини України», «Вічне 
слово Кобзаря»;

^  акція вшанування пам'яті невинних жертв голодомору «Запали 
свічку»;

^  святковий променад до Дня міста «Україна вишивана» ;
^  студентська молодіжна акція «Ланцюг миру»;
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^  студентське свято «Тепло своїх долонь, і розуму, і серця я Україні 
милій віддаю» (до Дня студента);

^  літературно-музичний вечір «Пам’ять століть, відтворена у слові», 
літературно-музична композиція з ігровими елементами «Нове 
життя нового прагне слова» (до Дня писемності та української 
мови);

^  участь у презентації фотовиставки «Мужність, приречена на 
безсмертя», присвяченої Героям Небесної Сотні Хмельницької 
області;

^  проведення заходів, приурочених Дню Соборності України «Україна 
єдина», конкурс есе за темами : «В єдності сила народу», «Маємо 
бути європейцями на ґрунті українському» ;

^  уроки пам’яті, приурочені Дню пам’яті героїв Крут;
^  урок пам’яті на тему «Трагедія 
незнищенного народу (геноцид 
кримських татар у 1944р.);
^  просвітницька лекція «Міста - 
побратими»;
^  свято вишиванки;
^  робота відкритого кінозалу для

■  ■ '  . . . . . . .  . . .  .

відеоперегляду фільмів ВІДПОВІДНО до 
календарних дат : «Хайтарма», «Євромайдан: Революція Гідності. Повна 
хронологія!», «Бабин Яр», «25 років відновленої незалежності», «Голод
- 33», «М.Грушевеький -  обличчя української історії», «Рейд. Сила 
нескорених», «Хроніка Української повстанської армії 1942-1954»;
^  проведення циклу уроків мужності:
«Військова служба -  громадянський та 
військовий обов’язок перед своєю 
батьківщиною», «Нас надихають 
подвиги героїв»; зустрічі з працівниками 
Кам’янець-Подільського військкомату
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З метою збереження історичної пам’яті 
забезпечено проведення таких заходів:
^  урок -  реквієм на тему : «Війна не 
робить винятків. Жіночі історії Другої 
світової»;
^  мітинг «Звеличте відвагу, з якою вони 
нам служили, вони цю повагу тернистим 
життям заслужили»»;

^  туристичні походи «Маршрутами бойової слави»;
^  година патріотичного виховання «Ветерани коледжу -  ветерани 

Другої світової війни», «Із когорти мужніх. Герої Поділля -  герої 
війни. В.П.Майборський";

^  мітинг до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав;

^  взяли участь у семінарі «Тактичні дії ДРГ у тилу ворога» ( до Дня 
пам’яті та примирення);

^  кульові змагання, присвячені Дню пам’яті та примирення;
^  заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму (бесіда «Не 

заклик до помсти, а пам’яті дзвін», інформаційні хвилинки 
«Шляхами подвигу і слави»)

Громадянсько-правове виховання виражалося у використанні 
різноманітних форм і методів роботи. Насамперед увага педколекгиву 
зосереджена на підвищенні рівня превентивної роботи.

Продовжила функціонування Рада з профілактики правопорушень, 
на засіданнях якої здійснювалась організація роботи кураторів 
навчальних груп щодо попередження та профілактики правопорушень 
серед студентів коледжу, індивідуальна профілактична робота зі 
студентами правопорушниками; Забезпечено проведення тижня 
правових знань, щорічної акції «16 днів без насилля»; годин 
спілкування зі студентами «Як захистити себе від насильства в 
сім’ї»,«Юридична відповідальність за правопорушення», «Тероризм у 
сучасному світі», «Мої права і обов’язки».
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У коледжі ведеться агітаційно-просвітницька робота серед 
студентів , спрямована на попередження шкідливих звичок у студентів 
та формування здорового способу життя. Організовано та проведено:
^  тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди «Крок у 

безодню»;
^  години спілкування «Шкідливі звички -  шлях у безодню», «Не дай 

СНІДу шансу»;
^  заходи до Міжнародного дня відмови від тютюнопаління (акція 

«Поміняй цигарку на цукерку», інформаційні години «Хвороби 
курця», «Здоров’я народу -  багатство країни»;

^  бесіди на тему: «Зі спортом по життю»,«Здорове харчування 
студентів», «Наркоманія-дорога в прірву»;

^  тематичні виховні години в групах «Наркоманія -  Ти - Закон», 
«Профілактика інфекційних захворювань», «Репродуктивне здоров'я 
і шкідливі звички», «Алкоголізм -  найлютіший ворог щастя». 

Морально-етичне виховання в коледжі здійснюється в процесі 
безпосередньої участі студентів у виховних заходах. Впродовж року 
проведено:
^  бесіди: «Що значить бути вихованою людиною» «Культура 

поведінки студента», «Формула спілкування»,»Про зовнішність , 
мову та духовну культуру», «Примиритись зі злом -  це значить 
стати аморальною людиною» «Толерантність як метод мирного 
розв’язання конфлікту», «Милосердя і любов до ближнього»; 
«Виховання культури міжнаціональних відносин»

^  місячник милосердя «Твори добро» ___ ___  _
Формуванню у молоді естетичних 

поглядів, смаків, які ґрунтуються на 
українських народних традиціях та 
кращих надбаннях світової культури 
сприяли:
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^  відвідування театральних вистав Львівського академічного театру,
^  літературно-музична вітальня «Подяка вчителям»;
^  робота бібліотечного кінозалу . Перегляд кінофільмів до Дня 

українського кіно «Поводир Олеся Саніна, «Тіні забутих предків» 
С.Параджанова, «Лісова пісня» Ю.Ільєнка, «Камінний хрест» 
Л.Осики

^  розважальна програма «Любов з першого погляду»
^  бібліотечний урок «О книго! Божа ти рабине! Роду і народу 

берегине!»
^  акція «Розмовляємо та спілкуємось українською 
^  молодіжний танцювальний марафон у рамках загальноміського 

Ретро-фестивалю.
З метою виховання поваги до сім’ї формування усвідомленого 

ставлення до батьківства, виховання загальнолюдських норм поведінки у 
стосунках юнаків та дівчат проведено:
^  години спілкування «Традиційне виховання в українській сім’ї», 

«Аборт -  це вбивство»;
^  години психолога «Мистецтво подолання конфлікту», 

«Взаємовідносини з родичами», «Чому розлучаються закохані».
^  участь у благодійній акції «Рідненька, я тебе вітаю» (привітання 

квітами з Днем матері).
Педагогічний та студентський колективи коледжу -  учасники 

місячника санітарної очистки та благоустрою міста, на їх рахунку 
прибирання паркових зон, облаштування історичної частини міста -  
Старого міста, вони -  добровільні помічники екологічно- 
натуралістичного центру учнівської молоді. Цього року особливу увагу 
приділено відзначенню 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, а 
саме :
^  надана шефська допомога учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС;
^  проведено інформаційно-просвітницьку годину «Чорнобиль не має 

минулого часу»;
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^  викладачі та студенти коледжу взяли участь у благодійній лотереї, 
кошти від якої спрямовані на підтримку ліквідаторів Чорнобильської 
трагедії.
Педагогічний колектив коледжу приділяє значну увагу організації 

спільної діяльності з батьками щодо питань виховання студентів, 
формування у них шанобливого ставлення до батьків та родини. 
Постійно підтримується зв’язок кураторів та батьків, проведено 
батьківський всеобуч на теми «Шляхи запобігання правопорушень серед 
молоді», «Насилля в сім’ї», «Конфлікти як результат сепаратизації від 
батьків» тощо. Систематично ведеться робота щодо виявлення студентів, 
які виховуються у неблагополучних сім’ях і віднесені до соціальної 
групи ризику та здійснюється контроль за ними.

Питання організації та проведення роботи з молоддю розглядаються 
на засіданнях адміністративної, методичної, педагогічної рад та 
методичному об’єднанні кураторів груп.

Виховна робота у гуртожитках коледжу спрямована на дотримання 
правил внутрішнього розпорядку, створення належного психологічного 
клімату та творчої взаємодопомоги.

У коледжі успішно функціонують органи студентського 
самоврядування, які сприяють розвитку лідерського потенціалу 
студентської молоді, її громадянської ініціативи, набуттю нею через 
соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в 
громадському житті.

Діяльність студентської ради здійснювалась відповідно до плану 
роботи. На рахунку студентського активу численні просвітницькі та 
благочинні внутрішньоколеджевські та загальноміські акції.
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Здобутками студентської громади коледжу є:
^  активна участь студентів коледжу у роботі Молодіжної Ради;
^  обрання голови Молодіжної ради м.Кам’янця-Подільського 

До брово льського М. -  студента коледжу;
^  студенти коледжу - випускники факультету муніципального 

менеджменту при Кам’янець-Подільській міській раді стали 
призерами із проектами «Сонячний годинник» автор - Тимур 
Ямборко та «Станція слеклайну» (ходіння по канату) - Олексій Геоня 
й Катерина Неспятіна;

^  студенти коледжу -  члени студентської ради Малійська А., 
Костецька А., Карпенко А., Антонюк М., Букантас М. нагороджені 
Грамотами Кам’янець-Подільської міської ради;

^  голова волонтерського загону коледжу «Крок назустріч» Фурманчук 
М. нагороджений Подякою виконавчого комітету Кам’янець- 
Подільської міської ради;

^  студенти коледжу взяли участь у дні самоврядування та працювали 
дублерами міських чиновників;

^  проведення Дня студентського самоврядування у начальному 
закладі.

У коледжі діє три волонтерських осередки, в яких 45 волонтерів 
надають допомогу усім, хто цього потребують.

Колектив коледжу спільно з волонтерським загоном коледжу 
«Крок назустріч» з метою підтримки українських військових у зоні АТО 
та вимушених переселенців із зони АТО забезпечив організацію та 
проведення таких заходів:
^  благодійна акція до Дня захисника Вітчизни «Зігрій бійця чаєм, 

кавою, солодощами»;
^  участь у загальноміській акції «Великодній кошик для захисника 

Вітчизни»;
^  коледж опікується сім’ями переселенців, які проживають в 

гуртожитку коледжу.
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До Дня Святого Мнколая ініційовано акцію «Твори добро разом 
із святим Миколаєм!», в результаті якої волонтерський загін коледжу 
приготував продуктові та подарункові набори для 40 дітей з 15 сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах та багатодітних сімей 
вимушених переселенців; забезпечено участь волонтерів у 
загальноміській молодіжній акції «Кам’янчан вітає Святий Миколай».

До Дня пам’яті та примирення та Дня людей похилого віку , Дня 
ветерана, новорічно-різдвяних свят відповідно:
^  волонтерські акції «Впорядкуй могилу ветерана»;
^  «Пам’ятаємо про Вас, ветерани»;
^  місячник милосердя «Ти можеш їм допомогти»,

Ефективність навчально-виховного процесу забезпечувала 
психологічна служба коледжу. Протягом року було проведено:
^  лекції просвітницького характеру на тему: “Психологічна криза, її 

профілактика та подолання” “Зупинимо СНІД, поки він не зупинив 
нас”; “Скажемо насиллю-ні”; “Професійна деформація особистості 
та її профілактика”; «Правильна організація робочого часу та 
дозвілля в період сесії»; “Адаптація новачка та шляхи її 
оптимізащї” ; “Здоровий спосіб життя”; “Особистість в соціумі. 
Профілактика девіантної та злочинної поведінки ”.

^  семінари: «Стрес. Його особливості та методи подолання»; 
«Психологічна травма, її вплив на психіку. Прояви 
посттравматичного синдрому в поведінці дитини», «Особливості 
взаємодії з важкими підлітками та індивідами, схильними до 
правопорушень».

^  здійснювалась психологічна просвіта батьків про особливості 
навчання і виховання в коледжі з метою підвищення психологічної 
грамотності батьків з проблеми психологічної адаптації та 
психологічного комфорту дитини;

^  проводилась психодіагностична та тренінгова роботи та 
індивідуальне консультування.
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Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського 
самоврядування, гуртожитків постійно висвітлюється в новинах на сайті 
коледжу Ьйрі/Лулулу.кркЬасІ.кр.иа.

Забезпечено високоефективний і стійкий фінансово-економічний 
та господарський стан навчального закладу. Бюджетні асигнування в 
загальній сумі 10564970,00 гривень витрачено за призначенням згідно з 
затвердженим планом використання бюджетних коштів на 2016 рік 
Міністерством освіти і науки України. Спеціальний фонд доведено до 
кінця 2016 року до 992025,00 гривень, що складає 72,9 % показників 
2015 року. Загальний кошторис за 2016 рік виконано в сумі 11556995,00 
гривень, що складає 111,7 % від показників 2015 року.

Станом на 31 грудня 2016 року кредиторська заборгованість за 
видатками по спеціальному фонду бюджету відсутня.

Вжито низку заходів, спрямованих на зміцнення матеріально- 
технічної бази коледжу:

- відремонтовано покрівлю актової зали на суму більше 200 тис.
грн.;

- замінено 14 віконних блоків та 13 дверних полотен у будівлі 
навчального корпусу та гуртожитках;

- улаштовано 20 дренажних каналізацій;
- виконано поточні ремонти кабінетів навчального корпусу та 

приміщень загального користування гуртожитків;
- відремонтовано водяне опалення 3-го поверху навчального 

корпусу та замінено труби холодного водопостачання у гуртожитку № 2;
- влаштовано 96 п.м. бордюру та 32 м2 відмостки фундаментів 

будівель гуртожитків.
У відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 

26.06.2013 року № 443, наказу МОВС України від 11.09.2014р. №934, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015р №446-р та 
плану графіку, якій затверджений Головою Кам’янець-Подільської 
міської ради у жовтні місяці 2016 року на базі коледжу з залученням
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представників міського навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 
проведено практичну підготовку осіб керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів 
цивільного захисту у навчальному закладі на тему «Дії керівного складу, 
органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення 
надзвичайної ситуації природнього характеру».

В своїй діяльності адміністрація коледжу дотримується умов 
колективного договору. Колективний договір на 2016 рік (реєстровий 
№827 від 18 березня 2011 року), зареєстровано в управлінні праці та 
соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради та 
виконано без зауважень.

Педагогічні працівники коледжу в кількості дев'яти осіб пройшли 
підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту 
після дипломної педагогічної освіти та десять осіб - стажування на базах 
ПП ВКФ «Будмонтажсервіс», ТзОВ «Дан-Сервіс», ТОВ «Поділля- 
ГеоінвесторПроект», ПП «Проектбуд», ПП «Проект Менас», БВТ 
«Рокор» згідно з затвердженим графіком на 2016 рік.

За наслідками атестації викладачів у 2016 році двом викладачам 
присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»; присвоєно та 
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -  
дев’ятьом викладачам, п’ятьом викладачам присвоєно кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст першої категорії», двом викладачам -  «спеціаліст 
другої категорії». В коледжі працюють 13 викладачів-методистів та 30 
викладачів мають кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії».

У своїй діяльності адміністрація коледжу дотримується чинного 
законодавства, вживає відповідних заходів щодо удосконалення 
управління, зміцнення трудової дисципліни.

За досягнення та сумлінну працю на освітянській ниві, високий 
професіоналізм, значний особистий внесок у навчання та виховання 
підростаючого покоління п'ять викладачів коледжу було відзначено 
почесними грамотами та подяками Хмельницької обласної державної
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адміністрації та Українського методоб'єднання викладачів спеціальних 
дисциплін.

Щорічний звіт директора про результати діяльності, передбаченої 
контрактом, заслуханий на зборах трудового колективу 04 січня 2017 
року (витяг з протоколу додається).

Директор коледжу Н.А. Сільченко

Звіт розглянуто та затверджено на загальних зборах трудового 
колективу Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та 
дизайну 04 січня 2017 року.

Голова профкому Ю.А. Лонська
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