МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

ЗВІТ
СІЛЬЧЕНКО НАДІЇ АНТОНІВНИ,

директора державного вищого навчального закладу
«Кам’янець-Подільський коледж
будівництва, архітектури та дизайну»
за результатами роботи в 2018 році

м. Кам’янець-Подільський, 2018р.
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Освітній процес у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва,
архітектури та дизайну» в 2018 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 ліцензованими спеціальностями191 «Архітектура та містобудування» (за
освітньою програмою: «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр») і 192
«Будівництво та цивільна інженерія» (за освітніми програмами: «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»)відповідно до
відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти .
Робота педагогічного колективу спрямована на досягнення основної мети –
підготовку грамотного конкурентноспроможного фахівця для галузі будівництва та
архітектури України.
На 1 вересня 2018 року в коледжі приступили до навчання 461 студент денної
форми навчання та 29 студентів заочної форми навчання. Всього 490 студентів.
Випущено 108 студентів денної форми навчання та 10 студентів заочної форми
навчання, з них отримали диплом з відзнакою 23 особи. На сьогоднішній день
працевлаштовано та вступило на навчання у вищі навчальні закладі ІІІ-ІV рівнів
акредитації 60 випускників, 2 випускники проходять службу у лавах збройних сил
України. Штат працівників складає 118 осіб.
Державне замовлення прийому на підготовку молодших спеціалістів у
кількості 131 особи виконано. Коледж у межах ліцензованого обсягу прийому
доукомплектовано абітурієнтами, які вступили на комерційних засадах –10 осіб.
Освітній процес проводиться відповідно до нормативних документів
Міністерства освіти і науки України, «Положення про освітній процес у ДВНЗ
«Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» та інші.
У 2018 році відбулось сім засідань педагогічної ради, на яких розглядались
актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки
студентів за заявленими спеціальностями. Проведено 6 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 (дисциплін):
українська мова, будівельне матеріалознавство, основи економічних знань,
технологія будівельних матеріалів.
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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 31.12.2018 року становить 100 %.
Студенти коледжу взяли участь у міських та обласних олімпіадах з
загальноосвітніх дисциплін та посіли ряд призових місць, а саме: І місце у міській
олімпіаді з історії України серед студентів ВНЗ I–II р.а.; ІІ місце у міській олімпіаді
з математики серед студентів ВНЗ I–II р.а; та І місце у міській та обласній
олімпіадах з іноземної мови серед студентів ВНЗ I–II р.а..
У березня 2018 року у відкритому архітектурному конкурсі на кращу проектну
пропозицію комплексного благоустрою території скверу Гунські криниці, якій
організовано та проведено Департаментом містобудування та архітектури Кам’янцяПодільського перше та третє місця посіли авторські колективи коледжу (студентка –
Ольга Павлюк, Дмитро Омельчук, викладачі – Олег Свінціцький, Вадим
Порчинський). Конкурсні пропозиції було передано замовнику конкурсу для
врахування при розробці проектно-кошторисної документації на проведення
комплексного
благоустрою
території
скверу
«Гунські
криниці»
(https://www.3849.com.ua/news/1993657).
Дипломний проект студента Богдана Дарія на тему «Комплексний
благоустрій скверу «Молодіжний»» (керівник Ангеліна Янішевська) був
розглянутий на містобудівній раді і запропонований як основа для розробки робочої
документації. Ці події висвітлювалися в місцевих засобах масової інформації і були
відзначені особистою подякою Голови міської ради Михайлом Сімашкевичем.
За звітний період в коледжі відбулося 4 засідання школи педагогічної
майстерності та сім засідань творчої групи «Досвід+Молодість». Викладачами
коледжу проведено 16 відкритих занять.
Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України викладачі коледжу
взяли участь в роботі державної інспекції навчальних закладів України (Оксана
Соловей) та акредитаційної експертизі спеціальностей будівельного напряму інших
ВНЗ І-ІІ р.а. (Елла Марчук)
Педагогічні працівники коледжу в кількості двадцяти осіб пройшли
підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, дві особи стажувалися в «НДІ
Проектреконструкція» та в Кам’янець-Подільському комунальне підприємство КП
«Комунбуд» згідно з затвердженим графіком на 2018 рік.
За наслідками атестації викладачів у 2018 році дванадцять викладачів коледжу
було атестовано, у тому числі:
- присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист» – трьом викладачам,
- підтверджено педагогічне звання «Викладач-методист» – одному викладачу,
- присвоєно педагогічне звання «Старший викладач» – одному викладачу,
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- підтверджено педагогічне звання «Старший викладач» – трьом викладачам,
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – трьом
викладачам.
- підтверджено чотирнадцятий тарифний розряд та присвоєно педагогічне
звання «Майстер виробничого навчання другої категорії» – одному викладачу.
За ініціативою викладачів коледжу, чотири творчі роботи студентів
освітнього закладу взяли участь у Х міжнародному конкурсі молодих дизайнерів
«Україна квітуча 2018» в різних номінаціях.
У листопаді місяці 2018 року від освітнього закладу було подано три заяви
на участь студентів і викладачів коледжу у відкритому архітектурному конкурсі
на кращий ескізний проект Меморіалу Присязі на вірність України, який
організовано департаментом містобудування та архітектури Кам’янецьПодільської міської ради.
У рамках співпраці освітнього закладу з Кам’янець-Подільською міською
радою студенти разом з викладачами коледжу брали участь у громадських
слуханнях щодо обговорення змін генерального плану міста Кам’янцяПодільського, спрямованого на покращення його інфраструктури і розвитку
туристичної галузі.
Протягом звітного року студенти під керівництвом викладачів коледжу брали
активну участь у обласних та міських архітектурно-будівельних виставках, а саме:
- у червні 2018р.до Дня архітектури України відбулася спільна виставка
дипломних проектів студентів коледжу та ведучих архітекторів міста Кам’янцяПодільського;
- у липні 2018р. на базі Національного історико-архітектурного заповідника
«Кам’янець» відбулася виставка дипломних проектів студентів коледжу на тему
«Архітектурні інновації».
Однією із моделей освітньої роботи, що діє у коледжі, є гуртки: літературний,
математичний, з хімії, з малюнку та живопису, з енергозбереження, з краєзнавства,
геодезичний, з захисту Вітчизни тощо.
У рамках міжнародної діяльності між ДВНЗ «Кам`янець-Подільський коледж
будівництва, архітектури та дизайну» укладено угоди про співпрацю з Державною
вищою східноєвропейською школою в Перемишлі (Польща) та Технічним
університетом в місті Кошицях (Словаччина) з метою одержання випускниками
освітнього закладу повної вищої освіти за європейськими стандартами.
На базі коледжу працює освітній центр «Європейський фахівець», що
передбачає вивчення двох іноземних мов та підготовку фахівця європейського рівня.
У рамках міжнародного співробітництва проекту «ПРАЦЮЙ І НАВЧАЙСЯ
В EU» між освітнім закладом та Fundacja Wspierania Sportu I Zdrowia укладено угоду
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про стажування студентів коледжу в будівельних організаціях та на підприємствах
республіки Польща під час проходження виробничо-технологічної практики. Мета
стажування  оволодіння студентами практичних навичок, закріплення
теоретичного та практичного матеріалу, перейняття досвіду виконання будівельномонтажних робіт шляхом інноваційних європейських технологій з виконання
різноманітних робіт, а саме: штукатурних, кам’яних, бетонних, гіпсокартонних,
гідроізоляційних, теплоізоляційних, з ландшафтного дизайну. По закінченню
стажування
студенти
отримують
сертифікати
європейського
зразку
«Zaukonczeniepraktyk BUDOWLANYCH w Polsce».
За звітний період викладачами коледжу підготовлено комплекти методичного
забезпечення з усіх предметів, систематизовано роботу з самостійного вивчення
навчальних дисциплін, укладено18 методичних розробок. Протягом року проведено
п’ять тижнів циклових комісій.
Навчально-дослідницька робота студентів під керівництвом викладачів
освітнього закладу знайшла своє відображення:
у виконанні проектних пропозицій з благоустрою території центральної
площі і площі «Молодіжна» м. Хотина Чернівецької області (проекти виконано на
прохання Хотинського міського голови Миколи Головльова)
у виконанні проектних пропозицій щодо благоустрою центральної
паркової зони м. Хмельницького (пропозиції виконуються на прохання заступника
голови Хмельницької міської ради Галини Мельник).
у розробці проектів інтер’єру приміщення для Центру молоді (проект
виконано на прохання департаменту гуманітарної політики міської ради Кам’янцяПодільського)
у розробці проектів та відеопрезентацій з благоустрою територій ЗОШ
№6, №8 та ліцею №18 м. Кам’янця-Подільського (на замовлення адміністрації
відповідних освітніх закладів).
У звітному році викладач коледжу Інна Березіна (кандидат архітектури)
очолила державну кваліфікаційну комісію у Бучацькому коледжі ПДАТУ.
У коледжі ведеться активна робота з макетування. Було надано макети:
культових та адміністративних споруд Старого міста адміністрації НІАЗ
«Кам’янець» для організації наукової конференції щодо збереження нерухомої
культурної спадщини за участю науковців та представників Міністерства культури;
оборонних комплексів Старого міста для Всеукраїнської аграрнопромислової виставки у м. Києві.
Викладачі коледжу є активними учасниками освітніх порталів в Інтернеті:
- вивчають передовий педагогічний досвід за допомогою перегляду вебінарів
та отримують відповідні сертифікати;
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- публікують власні методичні розробки. Так, Ольга Пасічник (викладач
математики) презентувала у рамках освітнього Інтернет-проекту «На урок»
авторські сценарії виховних заходів та відкритого уроку і отримала подяку від
організаторів сайту (https://naurok.com.ua/journal); Олег Свінціцький (викладач
фахових дисциплін) взяв участь у роботі Міжнародної наукової інтернетконференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (Вип. 42) та опублікував статтю на тему «Реальне проектування як
ефективний метод формування фахових компетенцій у студентів архітектурнодизайнерського напряму ВНЗ І-ІІ р.а.»
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.
Важливе місце у підготовці фахівців галузі будівництва і архітектури
відведено технологічній та переддипломній практикам, які проводяться на базах
будівельних організацій і підприємств України та Польщі, 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.
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:
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- 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
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.
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:
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- до дня фізкультури і спорту відбулися міські загальні спортивні змагання
між студентами ВНЗІ-ІІ р. а.;
- до дня захисника Вітчизни відбулися міські спортивні змагання між
студентами ВНЗ І-ІІ р.а. з кульової стрільби;
- до дня Козацтва та Покрова «Козацькі забави» - міські змагання з волейболу
серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
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 2018 року студенти коледжу брали активну участь у міських та
обласних спортивних змаганнях і посіли такі місця:
в місті:
 баскетбол – І місце (команда дівчат);
 шахи - ІІ місце.
в області:






волейбол – ІІІ місце (команда юнаків);
волейбол – ІV місце (команда дівчат);
баскетбол - ІV місце (команда дівчат);
шахи - ІІ місце;
кульова стрільба – ІІ місце.

Виховна робота коледжу протягом 2018 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:
першого уроку «Прагнемо миру»;
урочистостей
до
Дня
знань
«Першовересень
крокує
країною»
загальноміської молодіжної акції «Я –
студент туристичного міста»;
студентської
молодіжної
акції
«Ланцюг миру»;
- інформаційно-просвітницької години
«Пишаємось , що ми – українці»
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бібліотечна
години
«Нехай нерозмежованою залишиться
навіки!»;
молодіжноінформаційної
акції
«День
Соборності на Соборній» (до Дня
Соборності України);
тематичного
вечора
«Себе в країні в дар принесли» ;
бібліотечної години «Квіти у полі, там де Крути…» (до Дня вшанування
Героїв Крут);
години мужності «Герої поряд: мужність українських військових»,
бібліотечної години «Небесна сотня у вирій полетіла» ;
патріотичного нон-стопу «Небесна сотня – то в серцях вогонь»(до Дня
пам’яті Небесної Сотні);
бібліотечної години «Шевченко наш. Він для усіх століть»;
забезпечення участі студентського та педагогічного колективів у
встановленні Всеукраїнського рекорду «Живий герб міста»;
забезпечення участі молодіжної команди коледжу у фотоквесті
«Культурна карта міста»;
години спілкування «У їхніх серцях жила Україна» (до Дня Гідності і
Свободи» ;
літературно-мистецький вечір «Спішу у храм святого слова» ;
година краєзнавства «Хранителька мудрості народної» ;
загальноукраїнський захід «Дні європейської спадщини» ;
- урочистості з нагоди випуску
молодших
спеціалістів
«Будівничі
майбутнього України» ;
- загальнонаціональної
акції
«Запали свічку пам'яті», вечора пам'яті
«Стоїть в скорботі мати – Україна»
(організований працівниками міської
бібліотеки ім. К.Солухи), панорама
малюнків;
робота відкритого кінозалу
для відеоперегляду фільмів
відповідно до календарних дат: «Хайтарма»,
«Євромайдан: Революція Гідності. Повна хронологія!», «Бабин Яр», «Голод - 33»,
«М.Грушевський – обличчя української історії», «Рейд. Сила нескорених», «Хроніка
Української повстанської армії 1942-1954»;
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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.
Громадянсько–правове виховання виражалося у використанні різноманітних
форм і методів роботи. Насамперед увага педагогічного колективу 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: проведено
тиждень правових знань, щорічна акція «16 днів без насилля»; години спілкування
зі студентами «Як захистити себе від
насильства в сім’ї», «Юридична
відповідальність за правопорушення»,
«Тероризм у сучасному світі», «Мої
права і обов’язки».
У коледжі ведеться агітаційнопросвітницька робота серед студентів,
спрямована
на
попередження
шкідливих звичок та формування
здорового способу життя. Організовано
та проведено:
тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди «Крок у безодню»;
інформаційну зустріч «Навчайся безпечно. Подорожуй безпечно. Працюй
безпечно» в рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії
суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні»;
години спілкування «Віл/СНІД. Безпека та небезпека», «СНІД: знати, щоб
жити»;
години спілкування «Шкідливі звички – шлях у безодню»;
заходи до Міжнародного дня відмови від тютюнопаління;
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

11

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:
- відвідування театральних вистав
Львівського академічного театру;
- літературно-музична
вітальня
«Учитель спокою не зна, учитель вічно у
тривозі»;
- 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 «Мелодія двох сердець»;
- фестиваль студентської творчості «Студентфест-2018»;
- розважальна молодіжна вечірка в українському стилі «А на нашій вулиці
свято…».
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»;
- тренінгові
заняття
«Підготовка
молоді до сімейного життя».
Виховання екологічної культури студентської молоді, формування екологічно
орієнтованих цінностей здійснювалася через низку заходів:
- проведення занять гуртка «Аква віта»;
- здійснення туристсько-краєзнавчої роботи;
- проведення трудових акцій. Педагогічний та студентський колективи коледжу
– учасники місячника санітарної очистки та благоустрою міста, активні учасники
щорічної екологічної акції «Зробимо Україну чистою», організатори благочинного
заходу «Озеленимо рідний коледж»;
- проведення тижнів екологічної пропаганди, у рамках яких конкурс плакатів
«Збережемо планету Земля», просвітницько-інформаційні години «Біль Чорнобиля з
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роками не зникає», «Військова діяльність і довкілля», акція зі збору
люменісцентних ламп для безпечної утилізації;
- науково-практичний
семінар з розглядом питань «Знищення лісів»,
«Альтернативне сільське господарство», «Наслідки екологічної кризи в Україні»,
«Демографічна криза в Україні та світі»;
- участь у загальноміській еко-акції «Турист у чистому місті».
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»;
- «Трудова міграція. Що потрібно знати. Забезпечення прав дитини»;
- «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, 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.
Здобутками студентської громади коледжу є:
- активна
участь студентів коледжу у роботі
новоствореної Молодіжної Ради міста;
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студенти коледжу  випускники
факультету муніципального менеджменту
при Кам’янець-Подільській міській раді
стали призерами із проектами «Нічні
метелики» автор – Іванка Олексієвець та
«Пересувна бібліотека» Ірина Парік й
Тетяна Ковальчук;
- студентка
коледжу
–
член
студентської ради Анастасія Барановська
нагороджена Грамотою Кам’янець-Подільської міської ради;
- голова волонтерського загону коледжу «Крок назустріч» Катерина Заганич
нагороджена Подякою виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради;
- волонтерський загін коледжу «Крок назустріч» нагороджений Подякою
Хмельницької обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- студенти коледжу взяли участь у дні самоврядування та працювали дублерами
міських чиновників;
- проведення Дня студентського самоврядування у навчальному закладі;
- зустріч директора коледжу Сільченко Н.А. з студентським активом .
- організація
занять форум-театру головою ГО «Активна громада»
М.Будуровичем;
- команда креативної студентської молоді стала лауреатом ІV відкритого
фестивалю «Агроуніфест -17» та нагороджена відзнаками ІІ та ІІІ ступеня;
- студенти коледжу стали учасниками загальноміської молодіжної акції
«Щедрий вівторок»;
- проведення тренінгу «Якості сучасного лідера» тренером, коучем молоді
Д.Сабадашом.
У коледжі діє три волонтерських осередки, в яких 36 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»;
благодійної
Пасхальної
акції
«Подаруй дитині свято»;
проведення благодійного ярмарку з
метою збору коштів для лікування травмованого бійця В.Чекмана;
-
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перегляд благодійної вистави «Коли захиталося небо» з метою збору
коштів для лікування учасника АТО Н.Опришка;
коледж опікується сім’ями переселенців, які проживають в гуртожитку
коледжу.
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.
До Дня пам’яті та примирення та Дня
людей похилого віку, Дня ветерана, новорічно-різдвяних свят проведено відповідно
волонтерські акції «Впорядкуй могилу ветерана», «Пам’ятаємо про Вас, ветерани»;
місячник милосердя «Ти можеш їм допомогти».
Ефективність освітнього процесу забезпечувала психологічна служба коледжу.
Освітня робота коледжу, діяльність студентського самоврядування,
гуртожитків
постійно
висвітлюється
в
новинах
на
сайті
коледжу
http://www.kpkbad.kp.ua .
З 1 січня 2018 року відповідно до статті 24 Закону України «Про державний
бюджет України на 2018 рік» видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у
ДВНЗ «Кам`янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
здійснюються з обласного бюджету.
Забезпечено високоефективний і стійкий фінансово-економічний та
господарський стан навчального закладу. Бюджетні асигнування в загальній сумі
15365096,00 гривень витрачено за призначенням згідно з затвердженим планом
використання бюджетних коштів на 2018 рік Департаментом освіти і науки України.
Спеціальний фонд доведено до кінця 2018 року до 1843848,00 гривень, що складає
156% показників 2017 року. Загальний кошторис за 2018 рік виконано в сумі
16792996,28 гривень, що складає 131,46 % від показників 2017 року.
Станом на 31 грудня 2018 року кредиторська заборгованість за видатками по
спеціальному фонду бюджету відсутня.
Вжито низку заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
коледжу:
виконано ремонт стелі актової зали 460м2;
встановлено 10 енергозберігаючих вікон в актовій залі;
зроблені поточні ремонтні роботи гуртожитків та навчального корпусу;
проведена заміна лічильників контролю використання води в
навчальному корпусі;
в гуртожитках встановлено газосигналізатори;
закуплено матеріали для поточного ремонту актової зали;

15

придбано два ноутбуки ;
обладнано аудиторію 231 новими столами та стільцями.
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, директора та заступника директора з навчальної роботи
освітнього закладу було відзначено дипломами та подяками від Київського
Національного університету будівництва і архітектури.
У березні 2018 року заступника директора з навчальної роботи Ольгу
Мальченко нагороджено Грамотою Верховної ради України.
У вересні 2018 року керівника фізичного виховання коледжу Сергія
Золотарьова нагороджено Грамотою та нагрудним знаком «За заслуги перед
громадою міста».
За досягнення на педагогічній ниві відзначено грамотами Ради директорів
ВНЗ І-ІІ р.а. Хмельницької області викладачів коледжу - Андрія Івановича, Ольгу
Омельчишину, Віктора Юрчука та Олену Пінтак.
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 03січня 2018
року.
Голова профкому

Ю.А. Лонська

