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Навчально-виховний процес у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну» в 2017 році проводився на рівні державних 

галузевих стандартів якості освіти з підготовки спеціалістів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямом 19 «Архітектура та 

будівництво» за двома спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» 

(спеціалізація: «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр») і 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд»; «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій»; 

«Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»; «Монтаж і 

обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»; 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» згідно ліцензій 

Міністерства освіти і науки України. 

Робота педагогічного колективу спрямована на досягнення основної мети – 

підготовку грамотного конкурентноспроможного фахівця для галузі будівництва та 

архітектури України. 

На 1 вересня 2017 року в коледжі приступили до навчання 462 студенти 

денної  форми навчання та 23 студенти заочної форми навчання. Всього 484 

студента. Випущено 129 студентів денної форми навчання та 31 студент заочної 

форми навчання, з них отримали диплом з відзнакою 20 осіб. На сьогоднішній день 

працевлаштовано та вступило на навчання у вищі навчальні закладі ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 75 випускників, 4 випускники проходять службу у лавах збройних сил 

України, 4 особам видано довідки на вільне працевлаштування. Загальний штат 

працівників – 120 осіб. 

Державне замовлення прийому на підготовку молодших спеціалістів у 

кількості 146 осіб виконано. Міністерством освіти і науки України було надано 

додатково 24 державних місця. Коледж у межах ліцензованого обсягу прийому 

доукомплектовано абітурієнтами, які вступили на комерційних засадах – 5 осіб.  

Навчальний процес проводиться відповідно до «Положення про навчальний 

процес у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та 

дизайну». 

У 2017 році відбулось 6 засідань педагогічної ради, на яких розглядались 

актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

студентів за заявленими спеціальностями. Проведено сім засідань методичної ради, 

на яких розглядались питання змісту та методики підготовки молодших спеціалістів.  
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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: екологія, 

математика, всесвітня історія, основи архітектурного проектування, основи 

кольорознавста і колористики. 

Результати перевірки обговорювались на засіданнях педагогічної ради та 

методради. З метою підвищення якості навчання проведено ряд директорських 

контрольних робіт, які продемонстрували достатній рівень підготовки студентів. 

Успішність студентів на 31.12.2017 року становить 99,57%.  

Студенти коледжу взяли участь у міських та обласних олімпіадах з 

загальноосвітніх дисциплін та посіли ряд призових місць, а саме: Юлія Пилипчук - 

ІІ місце у міській та ІІ місце у обласній олімпіадах з історії України серед студентів 

ВНЗ I–II р.а.; Іван Івахов - ІІІ місце у міській олімпіаді з математики серед студентів 

ВНЗ I–II р.а.; Юлія Оріх – ІІІ місце у міській олімпіаді з фізики серед студентів ВНЗ 

I–II р.а. 

Також, студенти коледжу взяли участь у ІІ обласному етапі VIII 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка та ХVІІІ Міжнародному конкурсуі з української мови імені 

Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 

посіли ряд призових місць, а саме: Оксана Толстая – ІІ місце, Валентин Басюк – ІІІ 

місце, Анастасія Пюра – ІІІ місце. 

Студентка другого курсу Яна Гурник під керівництвом викладачів коледжу 

неодноразово брала участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських 

творчих конкурсах і посідала призові місця. Так, у 2017 році на Міжнародному 

конкурсі «Барви Дністра» та Всеукраїнському конкурсі «Мій Шевченко-Мій світ» 

студентка презентувала свої роботи з малюнку і посіла перші місця. Яна Гурник 

стала переможцем міського конкурсу «Кращий студент м. Кам’янця-Подільського» 

у номінації «Митець», якій відбувся у листопаді 2017 року. 

У V Всеукраїнському конкурсі курсових проектів з архітектури серед 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на тему «Громадська 

будівля», який відбувся у квітні місяці 2017 року на базі Київського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну, робота студентки Ольги Павлюк була 

відзначена грамотою.  
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Крім того, голова циклової комісії 

архітектурних дисциплін Олег Свінціцький 

взяв участь у роботі засідання 

Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів архітектурних дисциплін і 

підготував 

виступ на 

тему «Виконання курсового та дипломного 

проектування студентами архітекторами за 

тематикою реального замовлення». Засідання 

відбулося на базі вищезазначеного ВНЗ. 

За участь у відкритому міському 

архітектурному конкурсі на кращу проектну 

пропозицію комплексного благоустрою території скверу «Гунські криниці»  троє 

студентів коледжу Богдан Дарій, Дмитро Омельчук та Ольга Павлюк були 

нагороджені грамотами від міського голови м. Кам’янця-Подільського.   

У рамках співпраці навчального закладу з міською радою студенти разом з 

викладачами коледжу брали участь у громадських слуханнях щодо обговорення 

змін генерального плану міста Кам’янця-Подільського, спрямованого на 

покращення його інфраструктури і розвитку туристичної галузі.  

Відповідно до наказу МОН від 26.04.2017р. №654 «Про призначення 

академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів 

на II семестр 2016/17 навчального року» студенту другого курсу спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія» Денису Томіну було призначено академічну 

стипендію Президента України. 

За звітний період в коледжі відбулося чотири засідання школи педагогічної 

майстерності та вісім засідань школи молодого викладача. Викладачами коледжу 

проведено десять відкритих занять. 

На базі навчального закладу у лютому місяці 2017р. відбулося засідання 

міського методичного об’єднання викладачів інформатики ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України ряд викладачів коледжу 

взяли участь в акредитаційній експертизі спеціальностей будівельного напряму 

інших ВНЗ І-ІІ р.а. та атестації будівельних професій у  сфері професійно-технічної 

освіти. 
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У звітному році завідувач практичним навчання Оксана Соловей згідно з 

наказами Міністерства освіти і науки України брала участь у роботі Державної 

інспекції навчальних закладів України. 

Педагогічні працівники коледжу в кількості двох осіб пройшли підвищення 

кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, вісім осіб - стажування на базі Кам’янець-Подільського 

університету ім. І.Огієнка, одна особа - на базі Кам’янець-Подільського аграрно-

технічного університету, дві особи на базі ПК «Міськводоенергія», дві особи на базі 

ТОВ «Кам’янець-Подільський комбінат будівельних матеріалів», дві особи на базі 

«БК Поділля-Трансбуд» згідно з затвердженим графіком на 2017 рік.  

За наслідками атестації викладачів у 2017 році десять викладачів коледжу 

було атестовано, у тому числі: двом викладачам присвоєно педагогічне звання 

«спеціаліст вищої категорії», двом викладачам - «спеціаліст першої категорії» та 

чотирьом викладачам підтвердили педагогічне звання «спеціаліст вищої категорії». 

В коледжі працюють 13 викладачів-методистів, 4 викладача, які мають педагогічне 

звання «Старший викладач» та 32 викладача, які мають кваліфікаційну категорію 

«Викладач вищої категорії». 

У 2017 році було прийнято на роботу трьох науково-педагогічних працівників: 

Інну Березіну – кандидата архітектури, доцента; Тетяну Ігнатьєву - кандидата 

історичних наук, доцента; Олександра Думанського – кандидата технічних наук.  

У січні місяці 2017 року викладачі коледжу Олена Савицька та Віктор Юрчук 

взяли участь у семінарі з підвищення кваліфікації виконробів та начальників 

будівельних бригад групи компанії «ViTAGRO», який відбувся у м. Волочиськ. 

Викладачі у своїх доповідях ознайомили присутніх з сучасними будівельними 

технологіями, нормативними складовими будівництва та технологіями виконання 

будівельно-монтажних робіт. 

У рамках договору співробітництва між 

навчальним закладом та ТОВ «Будівельна 

компанія «НОВА БУДОВА» відбувся третій етап 

Програми з виявлення талановитої 

молоді коледжу: виконано науково-дослідницькі 

та дослідницько-конструкторські роботи 

викладачами та студентами коледжу. 

Переможцям Програми призначено одноразові стипендії (гран-прі – 7000 грн., на 

кожному з 3-х відділень І місце – 5000 грн., ІІ – 3000 грн., ІІІ – 1000 грн.) від 

будівельної компанії та пропозиції майбутнього працевлаштування. Крім того, 
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спільно з ТОВ «Будівельна 

компанія «НОВА БУДОВА» було 

проведено ряд заходів з метою 

ознайомлення з новітніми 

технологіями будівництва та 

набуття практичних навичок:   

 тематичні екскурсії для 

студентів всіх спеціальностей та 

спеціалізацій;  

 менторські 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» під час 

дипломного проектування студентами коледжу розроблено варіанти обладнання 

дитячих майданчиків у новому житловому кварталі.  

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 2017-

2018 н.р. 

Протягом звітного року студенти коледжу брали активну участь у обласних та 

міських архітектурно-будівельних виставках, а саме: 

 у квітні 2017р. відбулася 

виставка творчих робіт студентів 

коледжу у місті Хмельницькому. На 

відкритті виставки були присутні 

провідні фахівці галузі архітектури 

та будівництва обласного центру та 

районів, представники відділу 

містобудування та архітектури ОДА, 

головний архітектор області Ірина 

Дунаєвська, голова Хмельницької організації НСАУ Тарас Козюк, учні міських шкіл 

та їх батьки. Ця подія активно висвітлювалась у ЗМІ м. Хмельницького та області; 
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 у червні 2017р. до Дня архітектури України відбулася спільна виставка 

дипломних проектів студентів коледжу та ведучих архітекторів міста Кам’янця-

Подільського;  

 у липні 2017р. на базі 

Національного історико-

архітектурного заповідника 

«Кам’янець» відбулася 

виставка дипломних 

проектів студентів коледжу 

на тему «Портал 

майбутнього» .  Однією із моделей навчальної роботи, що діє у коледжі, є гуртки: 

літературний, математичний, з хімії, з малюнку та живопису, з енергозбереження, з 

краєзнавства, геодезичний, з захисту Вітчизни тощо.  

Між коледжем та Державною вищою східноєвропейською школою в 

Перемишлі (Польща) у рамках угоди про наукову та культурну співпрацю, на базі 

навчального закладу працює освітній центр «Європейський фахівець», що 

передбачає вивчення двох іноземних мов та підготовку фахівця європейського 

рівня.  

У рамках міжнародної діяльності у квітні 2017 року укладено угоду між ДВНЗ 

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

Технічним університетом в місті Кошицях (Словаччина) про співпрацю з метою 

одержання випускниками навчального закладу повної вищої освіти за 

європейськими стандартами. 

За звітний період в коледжі відбулося чотири засідання школи педагогічної 

майстерності та сім засідань школи молодого викладача. Викладачами коледжу 

проведено сім відкритих занять. 

Підготовлено комплекти методичного забезпечення з усіх предметів, 

систематизовано роботу з самостійного вивчення навчальних дисциплін, укладено 

18 методичних розробок. 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 
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живопису, моделювання та макетування, штукатурних і малярних робіт, кам’яних 

робіт, слюсарних, арматурних, зварювальних робіт, трубозаготівельних робіт, 

деревообробних робіт тощо. 

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, Київської, Тернопільської та Чернівецької областей, з якими  коледж 

уклав відповідні угоди.  

Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики 

і пропонувати його для використання, що розглядаються на засіданні циклових 

комісій. 

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 надавало навчальному закладу матеріальну 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 висвітлює різноманітні 

напрямки будівельної галузі України, обмін 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 створення банку роботодавців та укладення угод 

про працевлаштування; 

- укладено угоди щодо подальшого навчання випускників коледжу 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 

http://kam-pod.gov.ua/897-kamyanec-podlske-pat-gpsovik-robit-sche-odin-krok-vpered.html
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архітектури, Національним університетом «Львівська політехніка», Харківським 

Національним економічним університетом ім. С.Кузнеця,  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. 

Підрозділом ведеться книга відгуків про якість підготовки фахівців з 

підприємств, організацій, установ. 

З жовтня 2017 року ведеться активна робота щодо втілення міжнародної 

програми стажування студентів в республіці Польща шляхом укладання угод між 

коледжем та Фундацією Сприяння Спорту та Здоров'я (м. Бєльсько-Бяла). З цією 

метою готується пакет візових та дозвільних документів, в коледжі організовані 

курси вивчення польської мови. 

Адміністрація коледжу заохочує викладачів та студентів до співпраці з 

міжнародними і всеукраїнськими освітянськими організаціями, допомагає 

студентам знайти контакти і налагодити спілкування з однолітками із зарубіжних 

навчальних закладів.  

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 на базі коледжу було 

проведено ряд таких заходів:  



 

 
Звіт, 2017р. 

10 

- у вересні 2017 р. до дня фізкультури і спорту відбулися міські загальні 

спортивні змагання між студентами ВНЗ І-ІІ р. а.; 

- у жовтні 2017 р. до дня захисника Вітчизни відбулися міські спортивні 

змагання між студентами ВНЗ І-ІІ р.а. з кульової стрільби; 

- у листопаді 2017 р. - міські змагання з волейболу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  

- у грудні місяці 2017р. міські змагання до дня Збройних сил України та 

захисників Донецького аеропорту між студентами ВНЗ І-ІІ р.а. з кульової стрільби. 

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 таких видів спорту - настільний теніс, 

шахи, волейбол, баскетбол, футбол та кульова стрільба. 

Протягом 2017 року студенти коледжу брали активну участь у міських та 

обласних спортивних змаганнях і посіли такі місця: 

 футбол – ІІІ місце; 

 баскетбол – ІІ місце (команда хлопців); 

 баскетбол – ІІ місце (команда дівчат); 

 шахи - І місце; 

 настільний теніс – ІІІ місце. 

Виховна робота коледжу протягом 2017 року була спрямована на виконання 

завдань, зазначених в низці нормативно-правових актів.   

 За звітний період особливу увагу приділено національно-патріотичному 

вихованню студентської молоді, цьому сприяло 

проведення низки заходів, а саме : 

  інформаційно-просвітницької години 

«Національна єдність – запорука державності 

України» (до Дня Соборності України); 

 тематичного вечора  «Під Крутами пішли в безсмертя»; 

 першого  уроку 

«Україна – європейська 

країна»; 

 уроку пам’яті 

«Трагедія Бабиного Яру: без 

права на забуття»;години 

національного виховання «Від 

козацтва до сьогодення», 
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гостями  якої були учасників бойових дій на Сході України – працівники коледжу 

Сороковський М.В., Федорак М.З. (до  Дня Захисника України);  

 тематичного вечора «Хмельниччина в літописі Незалежної України» (до 

80-річчя утворення Хмельницької області);  

 бібліотечної  години «Від Довженка до Параджанова» 

 забезпечення участі у загальноміському спортивно-розважальному святі 

«Козацькі забави», де команда коледжу посіла ІІІ місце;   

 літературно-музичниного вечора  «Писемність – мудрості людської 

джерело» (до Дня української писемності та мови); 

 інформаційно-краєзнавчої години «Кам’янець – остання столиця 

Української Народної Республіки (УНР)»; 

  години пам’яті «Україна – країна 

нескорених» (до Дня Гідності та Свободи);    

  години пам’яті «День пам’яті 

голодомору та політичних репресій» 

  зустрічі студентів та викладачів 

коледжу з командиром І-го розвідувального 

взводу 54 окремої механізованої бригади 

Євгеном Кіценьким; 

 уроків пам’яті «Бабин Яр: історія, пам’ять», «Голод на Поділлі»; 

 загальноміської  молодіжної акції «Я – студент туристичного міста»; 

 інформаційно-просвітницьких  годин «Знай та примножуй історію свого 

навчального закладу»; «Україна – серце Європи»; «Шляхи до державної 

незалежності»; 

 акції вшанування пам'яті невинних жертв голодомору «Запали свічку 

пам’яті»; 

 студентської молодіжної  акції «Ланцюг миру»;  

 участі у Всеукраїнській акції 

«Україна моя  вишивана»; 

 презентаційної  години до Дня 

вишиванки «Українська вишиванка – 

молитва без слів»;  

 просвітницької лекції «Міста-

побратими»;   
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 роботи відкритого 

кінозалу для відеоперегляду 

фільмів  відповідно до 

календарних дат: «Хайтарма», 

«Євромайдан: Революція 

Гідності. Повна хронологія!», 

«Бабин Яр», «Голод - 33», 

«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», «Ти вічний біль, Афганістан», «Терміну давності не підлягає». 

З метою збереження історичної пам’яті забезпечено проведення заходів: 

 урок – реквієм  на тему:   «Вічна слава безсмертно-хоробрим, які 

кличуть на подвиг живих!»;  

 мітинг  «Звеличте відвагу, з якою вони нам служили , вони цю повагу 

тернистим життям заслужили»»; 

 волонтерські акції «Впорядкуй могилу ветерана», «Пам’ятаємо про Вас, 

ветерани»;  

 туристичні походи 

«Маршрутами бойової слави»; 

 флеш-моб «Мужність і 

відвага у жилах українських» до Дня 

скорботи та вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні; 

Громадянсько–правове виховання 

спрямоване на підвищення 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»; години 

спілкування «Вчимося захищати свої права» за участю інспектора сектору 

моніторингу Кам’янець-Подільського відділу поліції Руслани Марчук; години 

правового виховання «Правам людини - європейський рівень поваги та захисту. 
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Конвенція ООН про права людини», інформаційно-просвітницької години 

«Кримінальна відповідальність за хуліганство». 

У коледжі ведеться агітаційно-просвітницька робота серед студентів, 

спрямована на попередження шкідливих звичок та формування здорового способу 

життя.  

Організовано: 

- місячник антиалкогольної та 

антинаркотичної пропаганди «Крок у 

безодню», протягом якого проведено 

цикл виховних заходів «Алкоголь і 

злочин. Чи можна між ними поставити 

знак рівності?», «Негативний вплив 

шкідливих звичок на молодий організм», «Вплив куріння на організм людини», 

«Наркоманія – загроза людства», «Вчинок, відповідальність, наслідки», проведено 

збори студентського колективу гуртожитків коледжу, зустріч з представником 

правоохоронних органів Р.Ковальчуком, лекцію лікаря-нарколога Долинського В.А. 

на тему «Алкогольні психози, класифікація та методи профілактики»; 

- заходи до Міжнародного дня відмови від тютюнопаління, флеш-моб «Геть 

паління – ми за здорове покоління», інформаційні години «Хвороби курця», 

«Здоров’я народу – багатство країни»;  

- бесіди на тему: «Зі спортом по життю»,«Здорове харчування студентів», 

«Наркоманія–дорога в прірву»; 

-  година здоров’я «Захисти себе від туберкульозу».  

Формуванню  у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури сприяли: 

- відвідування театральних вистав Львівського академічного 

театру,літературно-музична кав’ярня  «Святковий настрій»; 

- 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, «Там, де проходить 

С.Крушельницька, квітнуть троянди й 

співають солов’ї» з нагоди 145-річчя від дня 

народження С,Крушельницької; 
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- усний журнал «Цей дивосвіт – бібліотека»;  

- парад цікавих книг «Сучасна українська книга; 

- робота студії цікавих зустрічей з поетесою С.Крежемінською, етнографом 

Л.Калашніковою, краєзнавцем  М.Солопом; 

- лірична замальовка «Жінок коханих імена», присвячена творчості 

І.Я.Франка;   

- інформаційно-розважальна година «Видатні жінки з українським корінням»;  

- вечір поезій «Його душа належить Україні», приурочений 80- річниці від дня 

народження Івана Драча;  

- участь студентів коледжу в поетичному фестивалі «Поділля OPEN», 

«Поетична весна -2017»;   

- участь у святкуванні Дня міста – ході «Карнавал дружби». 

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 у молодіжному середовищі.   

- забезпечення прав дитини. Попередження насилля та жорстокого 

поводження з ними у сім’ї та з боку оточення. 

- успішна адаптація студентів як запорука ефективного навчання. 

- підготовка до ЗНО – важливий етап професійного становлення тощо. 

Систематично ведеться робота щодо виявлення студентів, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях і віднесені до соціальної групи ризику та здійснюється 

контроль за ними. 

Особлива увага надається дітям зі статусом «діти –сироти» та «діти, 

позбавлені батьківського спілкування» 

Питання організації та проведення роботи з молоддю розглядаються на 

засіданнях адміністративної, методичної, педагогічної рад та методичному 

об’єднанні кураторів груп, засіданнях студентської ради. 

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,   

Здобутками студентської громади коледжу є: 
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- активна участь студентів 

коледжу у роботі Молодіжної Ради 

міста; 

- член  волонтерського загону 

коледжу «Крок назустріч» Владислав 

Димчук нагороджений Подякою 

виконавчого комітету Кам’янець-

Подільської міської ради; 

- студенти коледжу Андрій 

Атаманюк, Даниїл Боднарук - переможці регіонального дебатного турніру 

«АКТИВНА ГРОМАДА – 2017» за британською парламентською системою; 

- команда креативної студентської молоді стала лауреатом ІІІ відкритого 

фестивалю «Агроуніфест -17» та посіла ІІ місце у творчому конкурсі. 

- участь студентського активу  у робочій нараді щодо обговорення проблемних 

питань у будівельній галузі під головуванням міського голови Михайла 

Сімашкевича та за участі голова Державної архітектурно-будівельної інспекції 

(ДАБІ) України Олександра Кудрявцева та голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації Олексія Корнійчука; 

- проведення Дня студентського самоврядування у начальному закладі та 

студентського марафону «Юності крила натхненні» 

- студенти коледжу – випускники факультету муніципального менеджменту 

при Кам’янець-Подільській міській раді; 

- проведення студентської конференції «Пріоритети студентського 

самоврядування :захист прав студентів та сприяння якості освіти»; 

- участь команди студентської команди у ІІ Подільському фестивалі 

співдружності вузів «Надія»; 

- проведення майстер-класу з слейклайну на загальноміському святі 

студрадівцями Олексієм Геонею та Катериною Неспятіною. 

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 благодійних акцій 

«Зігрій бійця чаєм, кавою, солодощами», «На допомогу мешканцям Авдіївки». 
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До Дня Святого Миколая 

ініційовано акцію «Твори добро разом із 

святим Миколаєм!», в результаті якої  

волонтерський загін коледжу 

приготував продуктові та подарункові 

набори для 30 дітей з 12 сімей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах та багатодітних сімей 

вимушених переселенців  

 

Ефективність навчально-виховного процесу забезпечувала психологічна 

служба коледжу. 

 Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського 

самоврядування, гуртожитків постійно висвітлюється в новинах на сайті коледжу 

http://www.kpkbad.kp.ua . 

Забезпечено високоефективний і стійкий фінансово-економічний та 

господарський стан навчального закладу. Бюджетні асигнування в загальній сумі 

11847760,00 гривень витрачено за призначенням згідно з затвердженим планом 

використання бюджетних коштів на 2017 рік Міністерством освіти і науки України. 

Спеціальний фонд доведено до кінця 2017 року до 1169420,55 гривень, що складає 

109,4% показників 2016 року. Загальний кошторис за 2017 рік виконано в сумі 

13029536,30 гривень, що складає 113,5 % від показників 2016 року. 

Станом на 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованість за видатками по 

спеціальному фонду бюджету відсутня.   

Вжито низку заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази 

коледжу:  

- закуплено будівельні матеріали для подальшого ремонту актової зали; 

- замінено шістнадцять дерев’яних заповнень на вікна з ПВХ у коридорі 

навчального корпусу та гуртожитку;   

- виконано косметичний ремонт фасаду коледжу та поточні ремонти в 

навчальних корпусах та гуртожитках; 

- придбано технічне обладнання (відеопроектор, екран, комп’ютери тощо)  
 

Відповідно до плану-графіку, затвердженого Головою Кам’янець-Подільської 

міської ради у жовтні місяці 2017 року на базі коледжу проведено практичну 

підготовку осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією та здійсненням заходів цивільного захисту у навчальному закладі на 
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тему «Дії керівного складу, органів управління та сил цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайної ситуації природного характеру». 

  В своїй діяльності адміністрація коледжу дотримується умов колективного 

договору. Колективний договір виконано без зауважень.  

У своїй діяльності адміністрація коледжу дотримується чинного 

законодавства, вживає відповідних заходів щодо удосконалення управління, 

зміцнення трудової дисципліни. 

Протягом звітного періоду за якісну підготовку фахівців у галузі будівництва і 

архітектури колектив та директора навчального закладу було відзначено дипломами, 

подяками та грамотами від Київського Національного університету будівництва і 

архітектури та Одеської Академії будівництва та архітектури. 

 За досягнення на педагогічній ниві відзначено грамотою обласної державної 

адміністрації трьох викладачів коледжу та п’ятьох викладачів - грамотами від Ради 

директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Хмельницької області. 

Щорічний звіт директора про результати діяльності, передбаченої 

контрактом, заслуханий на зборах трудового колективу 03 січня 2018 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 03 січня 2018  

року. 

Голова профкому      Ю.А. Лонська 


