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

архітектури та дизайну» у 2020 році проводився на рівні державних галузевих 

стандартів якості освіти з підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» та з 1 вересня 2020р. за освітньо-професійним 

ступенем «фаховий молодший бакалавр» за напрямом 19 «Архітектура та 

будівництво» за двома ліцензованими спеціальностями 191 «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 МОН щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері передвищої фахової освіти.  

Робота педагогічного колективу спрямована на досягнення основної мети – 

підготовку грамотного конкурентноспроможного фахівця для галузі будівництва та 

архітектури України. 

На 1 вересня 2020 року в коледжі приступили до навчання 476 студентів. 

Випущено 105 студентів денної форми навчання та 11 студентів заочної форми 

навчання, з них отримали диплом з відзнакою 31 особа. На сьогоднішній день 

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

акредитації 77 випускників, 10 випускника проходять службу у лавах збройних сил 

України. Штат працівників складає 123 особи. 

Регіональне замовлення прийому на підготовку фахових молодших бакалаврів 

виконано на 100% у кількості 115 осіб. Коледж у межах ліцензованого обсягу 

прийому доукомплектовано абітурієнтами, які вступили на комерційних засадах – 

46 осіб.  

За звітній період організація освітнього процесу коледжу здійснювалася 

відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

«Положення про освітній процес у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну» та інших нормативних документів. 

У зв’язку з загальнонаціональним карантином з 12 березня 2020 року 

здійснення загальноосвітньої, теоретичної та практичної підготовки студентів у 

коледжі відбувалося відповідно до постанов Головного державного санітарного 

лікаря України, рекомендацій Міністерства освіти та науки України, розпоряджень 

департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, рішень комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області: 

проводилась постійна роз’яснювальна робота з персоналом та студентами коледжу 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
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коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або студентів; здійснювався 

допуск до роботи персоналу та до навчання студентів коледжу з використанням 

засобів індивідуальною захисту (респіратора або захисної маски) після проведення 

термометрії безконтактним термометром; відбувалося щоденне очищення і 

дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил, тощо) після проведення занять у кінці робочого дня; контролювався допуск 

до коледжу сторонніх осіб; розроблено алгоритми дій па випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-I9) серед студентів та працівників коледжу; організовано місця для 

обробки рук антисептичними засобами; розміщено урни з кришками для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «Використані маски та 

рукавички» на території коледжу; обмежено проведення масових заходів (нарад, 

зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування коледжу - проведення педагогічних рад, адміністративних рад, 

засідань голів ЦК, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо); 

забезпечено медичний пункт коледжу необхідними засобами та обладнанням; 

організовано у їдальні коледжу відстань між столами (не менше 1,5 м) та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб; виготовлено та розміщено інформацію 

(плакати) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю; 

розроблено маршрути руху студентів коледжу, щоб запобігти їх скупченню; 

складалися розклади занять таким чином, щоб запобігти утворенню скупчення 

учасників освітнього процесу в коледжі та виокремлює в часі зони переміщення 

різних вікових категорій студентів; проводилися заняття з окремих предметів при 

сприятливих погодних умов на відкритому повітрі тощо. 

На сайті закладу освіти створено платформу «Дистанційна освіта», яка 

забезпечує доступ студентів до навчальної інформації зі всіх видів навчального 

процесу. Розроблено «Положення про дистанційну освіту у ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну», «Положення про 

змішану освіту у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури 

та дизайну» тощо.  

У 2020 році відбулось вісім засідань педагогічної ради, на яких розглядались 

актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів 

за заявленими освітньо-професійними програмами та питання щодо організації 

освітнього процесу у коледжі в умовах пандемії. Проведено три засідання 

методичної ради, на яких розглядались питання змісту та методики підготовки 

молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.  

Протягом звітного року перевірено стан викладання предметів (дисциплін): 

історія України, історія архітектури. 

Результати перевірки обговорювались на засіданнях педагогічної ради та 

методради.  
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У лютому місяці 2020р. студенти коледжу Яна 

Гурник, Ольга Огнева та Ілля Федоров взяли участь у 

конкурсі, який відбувся у рамках Міжрегіональної 

науково-творчої конференції на тему «Україна єдина – 

творчість молодих у місті Кривий Ріг і посіли перші 

місця з номінацій «Презентація курсових проектів з 

обґрунтуванням вибраної теми» та «Моя професія».  

За звітний період у рамках курсового та 

дипломного проєктування студенти під керівництвом 

викладачів коледжу брали активну участь у розробці 

реальних проєктів. Так, на замовлення Національного 

природничого парку «Хотинський» виконано проєкт 

на тему: «Рекреаційний об’єкт на території НПП 

«Хотинський»; на замовлення міської організації міста 

Хотина – «Реконструкція і благоустрій міського парку у 

м. Хотин»; на замовлення приватних осіб – «Екстер’єр 

та інтер’єр приватної поліклініки по вул. Чехова у м. 

Кам’янець-Подільський» та «Інтер’єр трьохкімнатної 

квартири у авторському стилі у м. Кам’янці-

Подільському»; на замовлення волонтерської організації міста Кам’янця-

Подільського – «Культурно-розважальний комплекс «Наш Кам’янець»». А також, 

розроблено три курсових проєкта щодо участі у Хмельницькому обласному 

відкритому архітектурному конкурсі на визначення кращої ескізної пропозиції 

облаштування пам’ятного місця на честь вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності, Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил в російсько-

українській війні за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.  

Протягом звітного року студенти під керівництвом викладачів коледжу брали 

активну участь у міських архітектурно-будівельних та коледжевських виставках, а 

саме: 

- у січні місяці 2020р., на базі коледжу відбулася виставка курсових 

проєктів студентів третього курсу на тему «Малоповерховий житловий будинок».  

- у липні місяці 2020р., на День міста – на базі НІАЗ «Кам’янець» 

виставка творчих робіт студентів освітнього закладу на тему «Архітектура від ідеї 

до реальності».  

- у липні місяці 2020 р. до Дня архітектури України спільна виставка 

дипломних проектів студентів та робіт ведучих архітекторів міста, яка відбулася у 

міській виставковій залі. Кращих студентів, які взяли участь зі своїми роботами у 

виставці було нагороджено грамотами від Національної спілки архітекторів 

України). 
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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. 

За звітний період в коледжі відбулося три засідання школи педагогічної 

майстерності та чотири засідання творчої групи «Досвід+Молодість». Викладачами 

коледжу проведено вісім відкритих занять. 

Викладачі коледжу є активними учасниками освітніх порталів в Інтернеті: 

- вивчають передовий педагогічний досвід за допомогою перегляду вебінарів 

та отримують відповідні сертифікати; 

- публікують власні методичні розробки. Так, викладач Наталія Возниця 

презентувала у освітянському журналі «Фахова передвища освіта 4.2020» статтю  на 

тему «Індивідуалізація та диференціації навчання як засіб розвитку пізнавального 

інтересу учнів з фізики».  

У освітянському журналі «Фахова передвища освіта 4.2020» викладач 

коледжу  в «Індивідуалізація та диференціації навчання як засіб розвитку 

пізнавального інтересу учнів з фізики»  

Педагогічні працівники коледжу у кількості 20 осіб пройшли підвищення 

кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, стажувалися на будівельних підприємствах згідно з 

затвердженим графіком на 2020 рік. 

У 2020 році за наслідками атестації викладачів та майстрів виробничого 

навчання атестовано двадцять осіб, у тому числі:  

- присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист» – 2 особам, 

- підтверджено педагогічне звання «Викладач-методист» – 3 особам, 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 5 особам, 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 7 

особам, 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 5 особам, 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 2 особам, 

- присвоєно 12 тарифний розряд – 1 особі. 

За звітний період викладачами коледжу укладено десять методичних 

розробок. Протягом року проведено чотири тижні циклових комісій. 

Викладачі коледжу є активними учасниками освітніх порталів в Інтернеті 

«Прометеус», «Всесвіта», «На урок», «Асоціація інновацій та цифрової освіти», 

«ВУМ»: 

- вивчають передовий педагогічний досвід за допомогою перегляду вебінарів, 
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підвищують свою кваліфікацію та отримують відповідні сертифікати; 

- публікують власні методичні розробки.  

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. 

Протягом навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями 

майбутньої спеціальності та  отримують необхідні професійні уміння і навички. 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 протягом звітного 

періоду проводились на базах будівельних компаній та організацій, в органах 

міського управління, проектних інститутах, житлово-комунальних комплексах 

тощо.  

Практичне навчання, яке припадало згідно графіку навчального процесу на  

весняний локдаун 2020р. відбувалося у дистанційному режимі. Викладачами 

коледжу розроблено електронні навчальні пакети з ряду навчальних, технологічної 

та переддипломної практик, які у повному обсязі забезпечили виконання 

навчального плану студентами за звітний період. На базі отриманих практичних 

навичок та зібраних матеріалів студенти склали звіт про проходження практик. 

Результати практичного навчання розглядалися на засіданнях циклових 

комісій з фахових дисциплін. 

Відповідно до укладених угод випускники коледжу продовжують навчання  у 

вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття освітнього 

ступеню «бакалавр» (Київський Національний університет будівництва та 

архітектури, Національний університет водного господарства та 

природокористування у м.Рівне, Тернопільський Національний технічний 

університет імені Івана Пулюя, Київський міжнародний університет, Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, Національний університет «Львівська політехніка», 

Харківський Національний економічний університет ім. С.Кузнеця,  та інші). 

Щороку наказом по коледжу створюється підрозділ щодо сприяння 

працевлаштування випускників освітнього закладу, метою діяльності якого є 

створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, 

забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці.  
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За звітний період на засіданнях підрозділу розглядалися 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; 

- 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 

освітнього процесу. Викладачі фізичного виховання коледжу продовжують пошук 

різноманітних форм і методів заохочення студентів до занять спортом і фізичною 

культурою.  

Пріоритетом виховної роботи коледжу у період поширення 

пандемії стали  заходи щодо попередження ковід-19 та 

адаптації студентів до співпраці в умовах карантину та в 

період змішаного навчання.  З цією метою проведено низку 

інформаційних годин як онлайн-формату, так і під час очного 

навчання: «Як не піддатися загальній паніці», «Як покращити 

соціальну ізоляцію», «Що варто знати про короновірус», «На 

карантині з користю», перший урок «Шляхи попередження 

короновірусної хвороби», студентський онлайн-пікнік 

«Карантин разом».   

За звітний період особливу увагу приділено національно-патріотичному 

вихованню студентської молоді, цьому сприяло   проведення низки  заходів, а саме: 

- інформаційно-просвітницька акція «День Соборності на Соборній»; 

- флешмоб «Одна єдина Соборна Україна»; 
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- загальнонаціональний онлайн-флешмоб «Мости єднання» до Дня 

Соборності   України; 

- інформаційно-просвітницькі години « Пам'яті героїв Крут», «Крути – 

шлях у вічність»; 

- відвідування експозиції «Скарби Подільської минувшини»; 

- онлай-презентація «Шануй рідну мову» до Міжнародного дня рідної 

мови; 

- вікторина «Як добре ви знаєте Шевченка»; 

- бібліотечний урок «Герої не вмирають»; 

- поетичний відеомарафон «Захисникам України присвячується…»; 

- привітання батьків студентів коледжу- учасників бойових дій на Сході 

України; 

- відеопрезентація «Вишиванка – твій унікальний код»; 

- участь у онлайн-марафоні «Фаховій перед вищій освіті майбутнє!»; 

- акція «Запали свічку пам'яті» до Дня пам'яті жертв голодомору. 

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. Забезпечено проведення тижня правових знань,  

щорічної акції «16 днів без насилля», зустріч-спілкування «Насилля  у сім`ї та 

побуті» із заступником-начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Кам`янець-Подільського міського центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Г.Петрик годин спілкування зі студентами 

«Юридична відповідальність за правопорушення»,   «Мої права і обов’язки». 

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», просвітницька акція «Червону 

стрічку носять небайдужі» до Дня боротьби зі СНІДом, година спілкування   "СНІД: 

знати, щоб жити», години спілкування «Шкідливі звички – шлях у безодню»,бесіди   

«Зі спортом по життю»,«Здорове харчування 

студентів», «Наркоманія–дорога в прірву». 

Морально-етичне виховання в коледжі здійснюється в 

процесі безпосередньої участі студентів у виховних 
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заходах. Впродовж року проведено бесіди «Культура поведінки студента», 

«Формула спілкування», «Про зовнішність, мову та духовну культуру», 

«Толерантність як метод мирного розв’язання конфлікту», «Милосердя і любов до 

ближнього»; «Виховання культури міжнаціональних відносин». 

Формуванню у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури сприяли: 

- відео марафон #Мій коледж_моєжиття;   

- урочисті зустрічі «Першовересень крокує коледжем»; 

- загальноміська акція «Я – студент туристичного міста»; 

- онлайн-випуск «Випускникам 2020 присвячується…» 

- онлайн-марафон «Світлому імені Матері присвячується…» ( до Дня 

матері); 

- концертно-розважальний інтерактив до Дня святого Валентина; 

- розважальна програма «Хто зверху»; 

- студентський відеомарафон «Вітання Вчителю…»; 

- цикл онлайн-презентацій «Будьмо знайомі…» (до Міжнародного дня 

студента); 

Виховання екологічної культури студентської молоді, 

формування екологічно орієнтованих цінностей здійснювалася 

через  проведення занять гуртка «Аква віта», здійснення  

краєзнавчої роботи, проведення трудових акцій.    

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 
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рахунку студентського активу численні просвітницькі та благочинні 

внутрішньоколеджевські та загальноміські акції.    

 Студентський актив коледжу   забезпечив та 

організував: 

- активну участь студентів коледжу у роботі    

Молодіжної Ради міста; 

- участь студентів коледжу у Всеукраїнському 

форумі «Молодь offlne» в м.Тернополі; 

- участь студентів коледжу у Всеукраїнському 

форумі «Молодіжні сходини – 2020»; 

- проведення І етапу дебатного турніру, ініційованого ГО «Київський 

дебатний клуб» та ГО « Дебатний клуб Кам`янця- Подільського»;   

- участь у мотиваційній зустрічі  для підлітків «Як досягти успіху» у 

рамках соціального проекту», запропонованого фахівцями ЦСССДМ;   

- участь студентів коледжу молодіжному флешмобі «Кам'янець-

Подільський – місто закоханих»; 

- святкову акцію «Вітання жінці; 

- участь студентів у благодійній акції «Щедрий вівторок». 

У коледжі діє три волонтерських осередки, в 

яких 33 волонтери надають допомогу усім, хто 

цього потребують.  

Колектив коледжу спільно з волонтерським 

загоном коледжу «Крок назустріч» з забезпечив  

благодійну акцію до Дня захисника Вітчизни 

«Підтримай наших захисників»; перерахував на 

потреби товариства Червоного Хреста 2000 грн.; до Дня Святого Миколая 

ініційовано   акцію  «Твори добро разом із святим Миколаєм!», в результаті якої  

волонтерський загін коледжу приготував продуктові та подарункові набори для 21 

дітей з 11 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та багатодітних 

сімей вимушених переселенців; забезпечив до Дня пам’яті та примирення та Дня 

людей похилого віку, Дня ветерана, новорічно-різдвяних свят відповідно 

волонтерські акції «Ти можеш їм допомогти», «Пам’ятаємо про Вас, ветерани».  

Освітня робота коледжу, діяльність 

студентського самоврядування, гуртожитків постійно 

висвітлюється в новинах на сайті коледжу 

http://www.kpkbad.kp.ua та фейсбук-сторінці. 

 

Забезпечено високоефективний і стійкий фінансово-

економічний та господарський стан навчального 

закладу. Бюджетні асигнування затверджено на рік в 

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


 11 

загальній сумі 18248020,00 гривень витрачено за призначенням згідно з 

затвердженим планом використання бюджетних коштів на 2020 рік Департаментом 

освіти і науки України. Спеціальний фонд доведено до кінця 2020 року до 

2317672,00 гривень, що складає 113 % показників 2019 року. Загальний кошторис за 

2020 рік виконано в сумі 20565692,00 гривень, що складає 107,14 % від показників 

2019 року. 

Станом на 31 грудня 2020 року кредиторська заборгованість за видатками по 

спеціальному фонду бюджету відсутня. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу у коледжі має 

системний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-методичної бази 

закладу. Так, у 2020 році виконано:  

 Навчальний корпус: проведено 

гідроізоляцію водозливної системи; виготовлено, 

укомплектовано та встановлено протипожежний 

щит; частково замінено коньок на покрівлі 

учбового корпусу архітектурного відділення; 

відремонтовано сходи та замінено освітлення на 

сходах до горищного приміщення навчального 

корпусу; заміно освітлення в читальній залі; 

відремонтовано електромережі у підвальному 

приміщенні навчального корпусу; виконано 

поточні ремонти приміщень навчального корпусу 

і аудиторій; здійснено поточний ремонт їдальні 

(підбито стелю, замінено 6 дерев’яних вікон на металопластикові, реконструйовано 

підвіконня, пофарбовано стіни, встановлено багети, реконструйовано 

електропроводку, освітлення та водопровідну систему, закуплено  11 обідніх столів 

та 44 стільця) тощо.  

 Актова зала: реконструйовано систему опалювання; замінено чотири 

дерев’яних вікна на металопластикові; пофарбовано стіни та підлога зали, 

оркестрової ями і сцени; пошпакльовано стіни в допоміжних приміщеннях; 

вмонтовано стільці; реставровано (закуплено на 12 тис.грн. підвісок) та підключено 

люстру; частково замінено дерев’яні конструкції горища тощо. 

 Благоустрій території: виконано монтаж тротуарної плитки вхідної 

частини спортивної зали, закуплено та насаджено хвойні дерева тощо.  

 Гуртожитки: виконано поточні ремонти приміщень; відремонтовано 

сантехнічне обладнання, каналізаційна та опалювальна системи; замінено 12 вікон 

на металопластикові тощо. 

 Протипожежні заходи: закуплено вогнегасники ВП-5(з)(ОП-5) у 

кількості 26 штук вартістю 10270,00 грн.; здійснено технічне обслуговування та 

перезарядка вогнегасників у кількості 32 штук вартістю 1545,00 грн.; придбано 
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пожежні рукави Ø51ммК зі стволом у кількості 23 штук вартістю 19550 грн., 

засоби індивідуального захисту органів дихання для самоврядування людей під час 

пожежі в комплекті у кількості 18 штук вартістю 29610,00 грн.; просочено 

дерев’янні конструкції горищних приміщень навчального корпусу та гуртожитків 

(вартість робіт 95763,00 грн.); встановлено пожежну сигналізацію в гуртожитку №2 

(вартість робіт 394165, 00 грн.); перевірено та випробувано внутрішні пожежні 

крани та їх обладнання пожежними рукавами навчального корпусу та гуртожитків 

(вартість робіт 1595,30 грн.); здійснено заміри опору ізоляції силової та 

освітлювальної мереж навчального корпусу та гуртожитків (вартість робіт 11556,30 

грн.). 

На засіданнях адміністративної ради та щотижневих нарадах при директорові 

ухвалювались рішення оперативного характеру щодо вирішення поточних завдань з 

пожежної безпеки, розглядались актуальні організаційні питання життєдіяльності 

коледжу. 

У зв’язку з браком коштів є недоліки у організації пожежної безпеки 

освітнього закладу, які коледж не може самостійно вирішити без фінансової 

підтримки, а саме: відсутня пожежна сигналізація в будівлях коледжу і одному з 

гуртожитків. 

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. 

У вересні місяці 2020 року викладачів коледжу Ігоря Сандула, Дениса 

Щербаня, Сергія Константінова нагороджено грамотами та подяками за активну 

участь у вдосконаленні методики викладання спеціальних дисциплін та сумлінну 

працю на освітянській ниві від Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації. 

У листопаді місяці 2020 року викладачів коледжу Олега Свінціцького, 

Ангеліну Янішевську, Віру Вапнічну-Чорну нагороджено грамотами та цінними 

подарунками за підготовку студентів, які взяли участь у обласному відкритому 

архітектурному конкурсі на визначення кращої ескізної пропозиції облаштування 

пам’ятного місця на честь вшанування подвигу учасників Революції Гідності, 

Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил в російсько-українській 

війні за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

 Інформацію про освітню діяльність викладачів коледжу Оксани Томіної та 

Олега Свінціцького розміщено у довіднику «Кращий викладач – 2020», який 

щорічно від Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Хмельницької 

області. 

Щорічний звіт директора про результати діяльності, передбаченої контрактом, 

заслуханий на зборах трудового колективу 11 січня 2021 року (витяг з протоколу 
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додається). 

 

Директор коледжу      Ольга Мальченко 

Звіт розглянуто та затверджено на загальних зборах трудового колективу  

Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Протокол 

№1 від 11 січня 2021 року. 

Голова профкому   Юлія Лонська 


