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Освітній процес у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі будівництва, 

архітектури та дизайну у 2021 році проводився 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 освітньо-професійною програмою: «Архітектурне 

проектування та внутрішній інтер’єр») і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

(за освітньо-професійними 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 фахової передвищої освіти.  

Робота педагогічного колективу спрямована на досягнення основної мети – 

підготовку грамотного конкурентноспроможного фахівця для галузі будівництва та 

архітектури України. 

На 1 вересня 2021 року в коледжі приступили до навчання 518 студентів. 

Випущено 111 студентів денної форми навчання та 21 студент заочної форми 

навчання, з них отримали диплом з відзнакою 35 осіб. На сьогоднішній день 

працевлаштовано 77 випускники та вступило на навчання у вищі навчальні заклади 

8 випускників, 2 випускника проходять службу у лавах збройних сил України. Штат 

працівників складає 123 особи, у тому числі за сумісництвом 3 особи. 

Регіональне замовлення прийому на підготовку фахових молодших бакалаврів 

виконано на 100% у кількості 136 осіб. Коледж у межах ліцензованого обсягу 

прийому доукомплектовано абітурієнтами, які вступили на комерційних засадах – 

49 осіб.  

За звітній період організація освітнього процесу коледжу здійснювалася 

відповідно до законодавства України та стандартів фахової передвищої освіти, 

Положення про організацію освітнього процесу у Кам’янець-Подільському 

фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну. 

У зв’язку з загальнонаціональним карантином здійснення загальноосвітньої, 

теоретичної та практичної підготовки студентів коледжу 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. 

В коледжі 100% працівників коледжу вакциновано від COVID-19.  

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з персоналом та студентами 

коледжу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
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симптомів на COVID-19 серед персоналу та студентів закладу освіти. 

За звітний період під час дистанційного навчання викладачі коледжу 

проводили навчальні  заняття на онлайн платформах Zoom, Goglmeet та інших. Для 

викладачів, які не мали можливостей у домашніх умовах проводити заняття у 

онлайн-режимі в коледжі було організовано відповідні робочі місця з доступом 

виходу в мережу інтернет.  

На сайті закладу освіти працює інформаційна платформа «Дистанційна 

освіта», яка забезпечує доступ студентів до навчальної інформації зі всіх видів 

навчального процесу.  

У березні 2021 року на базі Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну відбулася Рада директорів закладів фахової 

передвищої освіти Хмельницької області де обговорювалися проблеми у сфері 

фахової передвищої освіти та організація дистанційного навчання у закладах 

фахової передвищої освіти.  

В рамках цього заходу студенти під 

керівництвом викладачів коледжу 

провели показовий тренінг-навчання 

щодо енергозбереження в побуті для 

учасників Ради директорів і 

презентували програму фірми Валтек 

(р.Італія) по визначенню теплопотреби 

приміщення.  

Крім того, викладачі поділились своїм 

досвідом щодо виконання студентами 

коледжу у рамках курсового та 

дипломного проєктування проєктів за реальним замовленням і на одному з таких 

прикладів студентка презентувала захист власного проєкту.  

 На Раді директорів було представлено експозицію виставки творчих робіт 

студентів з макетування будівель, моделювання інтер’єрів будівель, роботи з 

малюнку та живопису.  

 У 2021 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): 

географія, будівельна техніка. 
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Результати перевірки обговорювались на засіданнях педагогічної ради та 

методради.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України заступник директора 

з навчальної роботи Елла Марчук увійшла в склад проєктної групи щодо розробки 

стандарту з спеціальності 191 Архітектура та містобудування для освітньо-

професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр» і отримала сертифікат від 

голови ВМО з архітектури, який підтверджує активну участь у розробці проєкту 

Стандарту фахової передвищої освіти. 

За звітний період шість авторських груп, до складу 

яких входили студенти і викладачі коледжу взяли 

участь у двох етапах Хмельницького обласного 

відкритого архітектурного конкурсу 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. 

За участь у першому етапі вищезазначеного конкурсу 

три авторських групи студентів під керівництвом 

викладачів коледжу було нагороджено дипломами, 

почесними грамотами та цінними подарунками від 

Хмельницької обласної державної адміністрації. 

У жовтні місяці 2021 року у другому етапі обласного відкритого архітектурного 

конкурсу одна з трьох ескізних пропозицій облаштування пам’ятного місця стала 

переможною. Авторська група студентів на чолі з викладачом коледжу, проєкт яких 

переміг в конкурсі, отримали грошову нагороду у розмірі 12 тис.грн. Учасників двох 

інших авторських колективів коледжу нагороджено 

почесними грамотами, сертифікатами та цінними 

подарунками від Хмельницької обласної державної 

адміністрації. Крім того, голова Хмельницької ОДА 

Сергій Гамалій вручив колективу Кам’янець-

Подільського фахового коледжу будівництва архітектури 

та дизайну Почесну грамоту за активну 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 
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незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

 За звітний період у рамках курсового та дипломного проєктування студенти 

під керівництвом викладачів коледжу брали активну участь у розробці реальних 

проєктів. Так, на замовлення: 

- спелеологічного клубу  «Атлантида» (м. Хмельницький) виконано 

проєкт на тему: «Реконструкція та благоустрій території туристичної бази у с. 

Завалля» - на сьогодні ведуться роботи по його реалізації;  

- дирекції ліцею м.Кам’янця-Подільського розроблено кілька пропозицій 

щодо благоустрою прилеглої території до закладу освіти – один з варіантів проєкту 

отримав схвалення благодійного фонду ліцею і фінансування щодо його реалізації; 

- волонтерської організації міста Кам’янця-Подільського виконано проєкт 

на тему «Культурно-розважальний комплекс «Наш Кам’янець»»;  

- приватних осіб: 1) у рамках програми «Громадський бюджет міста» 

студентами коледжу розроблено проєктну пропозицію на конкурс «Моя сцена»,  2) 

проєкт на тему «Дизайн інтер’єру частини приміщень приватного будинку у 

авторському стилі в м. Кам’янці-Подільському», 3) проєкт на тему «Інтер’єр 

трьохкімнатної квартири у авторському стилі у м. Київ»;.  

Протягом звітного року студенти під керівництвом викладачів коледжу брали 

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

саме: 

- у липні місяці 2021р., на День міста – на базі НІАЗ «Кам’янець» виставка 

творчих робіт студентів відділення на тему «Від студента до фахівця».  

- у липні місяці 2021 р. до Дня архітектури України спільна виставка 

дипломних проєктів 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. 

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 

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

«ВУМ»: 

- вивчають передовий педагогічний досвід за допомогою перегляду вебінарів, 

підвищують свою кваліфікацію та отримують відповідні сертифікати; 

- публікують власні методичні розробки.  
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Педагогічні працівники коледжу у кількості 19 осіб пройшли підвищення 

кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, стажувалися на будівельних підприємствах згідно з 

затвердженим графіком на 2021 рік. 

У 2021 році за наслідками атестації викладачів атестовано двадцять чотири 

особи, у тому числі: присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист» – 1 особі; 

підтверджено педагогічне звання «Викладач-методист» – 6 особам; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3 особам; підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 7 особам; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 4 особам; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 особі; підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 2 особам. 

За звітний період викладачами коледжу укладено двадцять методичних 

розробок. Протягом року проведено чотири тижні 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. 

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. 

В листопаді 2021 року завдяки співпраці коледжу з 

компанією Mario ME Ltd навчальна аудиторія коледжу 

була оснащена діючим інформаційно-практичним 

стендом Маріо (рушнико сушарки  2-ох типів) для 

студентів ОПП «Монтаж і обслуговування внутрішніх 

санітарно-технічних систем і вентиляції».  

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, проєктних інститутах, житлово-

комунальних комплексах тощо.  

У грудні 2021 року при проходженні технологічної практики у проєктній 

майстерні «Іннова-Д» (м. Хмельницький) студентка коледжу Анна Шевченко у 

складі авторського колективу розробила проєктну пропозицію пам’ятника 

«Захисникам України» біля входу до Національної академії Державної 

https://www.facebook.com/uamario/?__cft__%5b0%5d=AZWoS9Ugbo0-asDNsrj402FKV4K-xEObiKrhMBGvO94jpcNCVUoIc_emMNR_aTqU9ixEnVtAGNRLZCvb1V6bBo3UOMa2zY57DOG7Fg1c6VB2Eps6a3WhR2_9Zv6TMWdAN3lP2pXbwXWMDMOAyoPOsfc59X1CDrH-QWJoNEIhPZglsf6psu6d-yy8jnNVjX-uzlY&__tn__=kK-R
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прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За результатами 

голосування журі відповідна конкурсна пропозиція отримала 3-є місце, студентка 

отримала диплом учасника професійного архітектурного конкурсу. 

  

Відповідно до укладених угод випускники коледжу продовжують навчання  у 

вищих навчальних закладах 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.  

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. 

З метою вдосконалення практичного навчання в закладі освіти в листопаді 

2021 року було організовано зустріч студентів коледжу з трейд-маркетологом 

компанії Mario ME Ltd.  

 

https://www.facebook.com/uamario/?__cft__%5b0%5d=AZXQPlRwuEKdUb4LUtDPPU3bYFsmvroiuu8i1w1cJca7TExxu51AQf0OsY26WHQCjIzcAjd6gmDB8tqNddr0K8eK1tohF3NIedKLSZXTKVaZOpiKMAQH1bmzp6jLuDlxCRRMORW_OT5aO3DyXs7gYbQeUNLlOYcQ7ypzXMGNglFKJXqubFfsOFMGP_-Bn1oLmX4&__tn__=kK-R
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Майбутні фахівці будівельної галузі 

ознайомилися з історією компанії, 

асортиментом продукції та політикою 

партнерства. В ході зустрічі були 

обговорені питання щодо проведення 

відкритих уроків представниками 

компанії Mario ME Ltd та здійснення 

виробничої екскурсії для студентів (м. 

Літин, Вінницької обл.) з метою 

ознайомлення із сучасними методами виробництва.   

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 Кам’янець-Подільському фаховому коледжі 

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.  

До дня фізичної культури і спорту в коледжі було організовано зустріч 

студентів і викладачів закладу освіти з тренером боксу, доцентом кафедри теорії і 

методики фізичного виховання КПНУ імені І. Огієнка, кандидатом наук з фізичного 

виховання Скавронським О. П., який  популяризував здоровий спосіб життя. 

Крім того, в рамках популяризації способу здорового життя, серед студентів 

коледжу (перших та других курсів) організовано та проведено масовий забіг у 

центральному парку культури та відпочинку м. Кам’янець-Подільського.  

За звітний період ряд студентів коледжу взяли участь у різних видах 

спортивних змагань і посіли призові місця, а саме: 

- Скринський Андрій СТ-31 – I місце у відкритому кубку України з 

Техвондо, у ваговій категорії до 54 кг; 

- Талалаєв Дмитро АД-41 – призер районних змагань з Пауерліфтингу – 

III місце. 

- Шевцов Олексій Т-21 – переможець чемпіонату Хмельницької області з 

легкої атлетики I місце. 

- Мельник Данііл БС-11 - I місце у відкритому кубку Хмельницької 

області з змішаних єдиноборств ММА, вагова категорія до 78 кг. 

Пріоритетом виховної роботи коледжу у період поширення пандемії стали  
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заходи щодо попередження Ковід-19 та адаптації студентів до співпраці в умовах 

карантину та в період змішаного навчання. Проведено цикл бесід «Короновірус: 

профілактика інфікування і поширення»  

За звітний період у виховній 

роботі особливу увагу приділено 

національно-патріотичному 

вихованню студентської молоді, 

цьому сприяло проведення низки 

заходів, а саме :  

- створення відеокліпу 

«Ми – українці» до 30-річчя 

Незалежності України»; 

- проведення свята «Першовересень крокує коледжем»; 

- перший урок «30 –річчя Незалежності України» 

- проведення історико - краєзнавчих екскурсій «Я - студент туристичного 

міста»;  

- уроки грамотності до Міжнародного дня грамотності «Національний 

скарб - знання»;  

- творчий проєкт до Дня козацтва «Наша воля, наша слава не вмре, не 

загине»;   

- бібліотечні години «Ми роду козацького», «Учитель, герой і поет, З 

серцем палаючим Данко, Щастя творив до останку» до дня народження 

В.О.Сухомлинського; 

- участь у молодіжному онлайн-флешмобі «Ланцюг миру»; 

- тематичні години «Пам'ять про минуле до Дня партизанської слави та 

80-ї річниці партизанського руху в Україні в період другої світової війни; 

- урок пам'яті «Бабин Яр - без права на забуття»; 

- година спілкування «А пам'ять священна»» до дня визволення України 

від нацистських загарбників; цикл уроків: історична довідка «Правда про етапи 

визволення України від нацистських загарбників»; 

- онлайн - бесіди «Україна – 

це територія гідності та свободи» до 

Дня Гідності і Свободи»; 

- створення відео 

презентації «Пам'яті Небесної Сотні»; 

- 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», «Понад Крутами вічність у 

сурми сурмить»; 

- година мужності «У нашій 

пам'яті вони назавжди» до Дня Героїв Небесної Сотні»; 

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

мови;  

- флешмоб «Мова – візитна картка кожної людини»; 

- вікторина «Як добре ви знаєте Шевченка»; 

- година спілкування «Духовність крізь призму творчості Т.Шевченка»;, 

- онлайн – проєкт «Українська – це круто!» до Дня української писемності 

та мови; 

- бібліотечний урок «Герої не вмирають»; 

-  патріотичний захід «Воїн. Воля крізь віки» до дня Захисника та 

Захисниць України; музичний онлайн – проєкт «Захисникам України 

присвячується…»; 

- відеопрезентація «Вишиванка – твій унікальний код»; 

- поетичні онлайн-читання до ювілеїв Лесі Українки, Ліни Костенко; 

- молодіжний флешмоб «Українська вишиванка»;  

- тематична година до Дня Гідності 

і Свободи «В єдності сила народу»; 

- акція «Пам'ять голоду, пам'ять 

серця. Схилимо голови у скорботі» до Дня 

пам'яті жертв голодомору, урок пам'яті «На 

колінах стою перед Вами - сповідаю жалобу 

свою» 

- проведення бесід «Національні, 

державні та духовні символи України», 

«Історія моєї Батьківщини – це історія про мене»,  «Я – Українець, і цим пишаюся», 

«Україна - суверенна демократична держава», «Сучасні герої - сини України», 

«Новини одним абзацом»,  «Славетні українці», «Я і моя родина», «Пам'ятаймо 

минуле заради майбутнього», «Вічне слово Кобзаря». «Не кричи про любов до 

Батьківщини, а працюй в ім’я блага , щастя, незалежності, могутності Вітчизни»,  

«Якими мають бути відносини  між народами у багатонаціональній демократичній 

державі», «Прагнемо жити в мирі». 
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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; 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», «Жити за законами держави», 

«Наркотики проти людства», «Як стати успішною людиною», «Як уникнути 

кримінальної ситуації». 

- 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»; 

- годину спілкування «Молодь за життя без СНІДу»,  до дня боротьби зі 

СНІДом; 

- лекції просвітницького характеру «Скажемо насиллю – ні», «Зупинимо 

СНІД, поки він не зупинив нас» 

- просвітницька акція «Червону стрічку носять небайдужі»; 

- годину спілкування «Шкідливі звички – шлях у безодню»; 

- засідання дискусійного клубу «Феміда» «Молодь, відстоюй свої права»; 

- бібліотечної години до Міжнародного дня інвалідів «Байдужість не  

прощається»; 

- тренінг «Молодь, відстоюй свої права»; 

- бесіди на тему: «Що таке громадянська зрілість», Основи безпеки від 

кібербулінгу», «Сучасні прояви рабства», «Мої права та обов’язки»; 

-  тематичні виховні  години в групах: «Наркоманія – Ти - Закон», 

«Профілактика інфекційних захворювань», «Репродуктивне здоров'я і шкідливі 

звички», «Алкоголізм  – найлютіший ворог щастя». 

- особливу увагу приділено висвітленню інформаційних матеріалів щодо 

заходів запобігання поширення COVID – 19, проведено цикл бесід «Короновірус: 

профілактика інфікування і поширення». 
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Морально-етичне виховання в коледжі здійснюється у процесі 

безпосередньої участі студентів у виховних заходах. Впродовж  року проведено 

бесіди: «Відповідальність – крок до дорослості» , «Етикет спілкування  в соціальних 

мережах», «Булінг, Мій світ без насильства», «Культура поведінки студента», 

«Людина серед людей. Людські чесноти. Милосердя», «Про зовнішність , мову  та 

духовну культуру», «Толерантна особистість», «Виховання культури 

міжнаціональних відносин». 

Успішною стала участь коледжу в загальноміському святі до міжнародного 

дня захисту дітей. 

Формуванню  у молоді естетичних 

поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих 

надбаннях світової культури сприяли: 

- проведення свята Першовересня;  

- відвідування тематичних виставок, 

музеїв міста; 

- бібліотечні години «У світі 

кіномистецтва», «О,Книго! Пресвятая богине!  Народу й роду берегине!» 

- святковий марафон вітань «Вітаєм Вас, учителі!»; 

- цикл заходів до Міжнародного дня студента :майданчик демократії «Свобода 

слова студента», інтелектуальна гра «Вірю – не вірю», спортивно – розважальний 

інтерактив «Змагаймося весело», відеовітання «У Дружній студентській родині», 

майстер – клас з сучасної хореографії, святкова вітальня «З Днем студента», 

фотосушка «Student`s Day»; 

- виставка технічної творчості студентів; 

- фотовернісаж «Берегине моя, українська хустко!» 

- урочистості, присвячені випуску молодших спеціалістів: 

- 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»; 

- розважальний інтерактив до Дня 

закоханих; 

- студентська акція «Величаємо 

наших берегинь…». 

У коледжі ведеться робота щодо популяризації здорового способу життя 

шляхом проведення різноманітних заходів, зокрема: 

- уроків здоров`я; організації та проведення спортивних ігор, зустріч з 

визначним спортсменом міста О.Скавронським; 
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- проведення бесід «Зі спортом по життю», «Здорове харчування 

студентів», «Реподуктивне здоров`я і шкідливі звички», «Здоров`я – найвища 

цінність», лекції просвітницького характеру , «Здоровий спосіб життя»; 

- години спілкування «Молодь за життя без СНІДу», «Зупинимо СНІД, 

допоки він нас не зупинив»; 

- просвітницької акції «Червону стрічку носять небайдужі». 

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 «Як створити міцну і 

щасливу сімю», «Взаємовідносини з 

родичами»,   

- тренінгові заняття «Підготовка молоді 

до сімейного життя»; 

-  до родиних свят День матері, День сім`ї 

увага молоді приверталася відео сюжетами та інформаційними дописами на 

фейсбук-сторінці коледжу. 

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», "За чисте довкілля" 

- проведення тижнів екологічної пропаганди. 

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.    

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» 
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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  

- участь голови студентської ради коледжу Городинської Ю. та завідувача 

організаційного відділу Григораш Я. в обласному молодіжному форумі 

«Хмельниччина молодіжна»; 

 організаційна участь студентського активу у роботі 

Ради директорів закладів фахової передвищої освіти 

Хмельницької області;  

 зустріч директора коледжу Мальченко О.В. зі 

студентським активом;  

 проведення Дня студентського самоврядування; 

У коледжі діє три волонтерських осередки, в 

яких 36 волонтерів надають допомогу усім, хто цього потребують.  

Колектив коледжу спільно з волонтерським загоном коледжу «Крок 

забезпечив організацію та проведення 

таких заходів:  

- акції «Подаруй бібліотеці 

книгу»; 

- акція милосердя  

«Людським теплом і добротою хай 

зігріються серця»; 

- До Дня Святого Миколая 

ініційовано акцію  «Твори добро 

разом із святим Миколаєм!», в 

результаті якої  волонтерський загін 

коледжу приготував продуктові та подарункові набори для дітей з 12 сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах та багатодітних сімей вимушених 

переселенців. 
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Ефективність  навчально-виховного процесу забезпечувала психологічна 

служба коледжу. Робота проводилась на основі розробленого плану за такими 

напрямками: психодіагностична, корекційно-відновлювальна, тренінгова, 

консультативна, спостереження, організаційно-методична робота, психологічна 

просвіта та зв'язки з громадськістю.  

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 оптимізації»; «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.  

Навчально-виховна 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 загального фонду, 

освітньої субвенції та залишків освітньої субвенції затверджено на рік в загальній 

сумі 24290204,00 гривень і витрачено за призначенням згідно з затвердженим 

планом використання бюджетних коштів на 2021 рік Департаментом освіти науки, 

молоді та спорту Хмельницької ОДА. Спеціальний фонд доведено до кінця 2021 

року до 2430000,00 гривень, що складає 105 % показників 2020 року. Загальний 

кошторис за 2021 рік виконано в сумі 26720204,00 гривень, що складає 130 % від 

показників 2020 року. 

Станом на 31 грудня 2021 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 2021 році виконано:  

Навчальний корпус: встановлено 5 вікон та скляна металопластикова стінка з 

дверима в тамбурі виходу на внутрішню територію навчального корпусу, проведено 

ремонт фойє актової зали (штукатурка стін, заміна дверей в санвузлах, фарбування 

сходових маршів та підлоги), виконана робота по заміні електроприладів РЩ фойє 

http://www.kpkbad.kp.ua/
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та сцени актової зали, придбаний матеріал для виготовлення та заміну двох дверей 

запасного виходу та в підвальне приміщення, проведена перевірка та чищення 

зливних труб з даху центрального корпусу, виконано частковий ремонт покрівлі 

спортивної зали, частковий ремонт та фарбування стін фасаду навчального корпусу, 

частковий ремонт та фарбування стін біля виходу у двір навчального корпусу 

кольорове фарбування сходів до актової зали, косметичний ремонт приймальні, 

очищення від пилу та бруду і фарбування карниза на фасадній стіні, очищення від 

бруду (промивка) водозливної системи, очищення газонів та зелених зон від бур’яну 

та сміття, обрізання кущів, реконструйовано систему водопостачання до актової 

зали, виготовлено вхідні металеві двері – 2 одиниці. 

В першому гуртожитку - виконано поточні ремонти приміщень, 

відремонтовано сантехнічне обладнання, каналізаційна та опалювальна системи,  

замінено 9 вікон на металопластикові, проведено ремонт та очищення від сміття 

водозливних труб з даху та ремонт спускних кранів опалення на горищі, замінені 

двері в 411 кімнаті, на 2 поверсі встановлена газова плита, проводяться роботи по 

капітальному ремонту туалетів (права сторона)  

В другому гуртожитку - виконано поточні ремонти приміщень, 

відремонтовано сантехнічне обладнання, каналізаційна та опалювальна системи,  

замінено 6 вікон на металопластикові, на 2 та 4 поверсі встановлені нові газові 

плити, на першому поверсі проведена заміна унітазу, гуртожиток обладнаний 

автоматичною пожежною сигналізацією. 

За даний період вжито ряд протипожежні заходів. Монтаж пожежної 

сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті: учбовий корпус 

Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за 

адресою : Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 1 та Монтаж 

пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті: гуртожиток № 

2 Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну за 

адресою : Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. вул. Драгоманова, 19 

(вартість установки 1445,6млн.грн.); здійснено технічне діагностування і 

перезарядка вогнегасників у кількості 68 штук вартістю 3090,00 грн.; здійснено 

технічне обслуговування системи газопостачання гуртожитків (вартість робіт 

7602,00 грн.).  

За звітний період придбано: 

- системні блоки  10 шт. на суму 53780,0 грн.; 

- монітор 2 шт. на суму 11200 грн.; 

- принтер лазерний 1 шт. 5800 грн.; 

- комплект миша і клавіатура 2 шт на суму 1000 грн.; 

- мишки комп’ютерні 5 шт. на суму 750 грн.; 

- блок живлення, материнська плата, накопичувач, оперативна пам’ять, 

процесор на суму 26550,00 грн.;  
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- навушники 1 шт. на суму 1800,00 грн.; 

- заправка лазерного принтера, поточний ремонт принтера та регенерація 

картриджа на суму 10500,00 грн.; 

- веб-камери у кількості 5 штук; 

- закуплено медичне обладнання, це кварцова лампа, апарат для 

вимірювання тиску та пульсометр, ліки першої необхідності та антисептичні засоби 

захисту на суму 22000,00 грн. 

Виконано ремонт в бухгалтерії та відділі кадрів власними силами з затратами 

на будівельні матеріали на суму 27000,00 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. 

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 2021 році викладачів коледжу Віру Вапнічну-Чорну, Ольгу Владику, 

Світлану Мартинчук, Тетяну Олійник, Олену Пінтак, Оксану Соловей нагороджено 

грамотами за активну участь у вдосконаленні методики викладання спеціальних 

дисциплін та сумлінну працю на освітянській ниві від Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації; Нелю Решетарчук, Тетяну Олійник, 

Ніну Сандул, Олега Свінціцького, Нелю Токарєву, Дениса Щербаня, Андрія 

Івановича, Лілію Павловську, Ольгу Пасічник, Вікторію Камінську, Еллу Марчук, 

Ольгу Іванович, Юлію Антохову, Аліну Ганзюк – нагороджено грамотами Ради 

Директорів за високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю на освітянській 

ниві, особистий внесок у справу навчанні і виховання студентської молоді; Ольгу 

Мальченко, Еллу Марчук - нагороджено Почесною Грамотою Ради Директорів 

закладів фахової передвищої освіти Хмельницької області; Олексія Блащука, 

Валерія Бугаренка, Петра Войтюка, Наталію Возницю, Олесю Слободянюк, 

Людмилу Чорнопиську, Олександру Фреюк, Віктора Юрчука – нагороджено 

Подякою Ради Директорів Хмельницької області за сумлінну працю на освітянській 

ниві; Інну Березіну, Ігоря Бойка, Олену Пінтак, Інну Савчук, Клавдію Самардак, 

Олега Свінціцького, Людмилу Стратій, Валентину Тостановську – нагороджено 

Грамотою Кам’янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та 

дизайну; Сергія Єрмакова, Вікторію Іщук, Юлію Лонську – нагороджено Подякою 

Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну; Оксану 

Смолінську – нагороджено Грамотою Кам’янець-Подільської міської ради.  
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 Щорічний звіт директора про результати діяльності, передбаченої 

контрактом, заслуханий на зборах трудового колективу 12 січня 2022 року (витяг з 

протоколу додається). 

 

 

Директор коледжу      Ольга Мальченко 

 

Звіт розглянуто та затверджено на загальних зборах трудового колективу  

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

Протокол №1 від 12 січня 2022 року. 

 

Голова профкому   Юлія Лонська 


