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Ольга 
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Найголовніше в житті людини –

зберегти її людську гідність…

Ада Роговцева



Мальченко Ольга Володимирівна
 директор Кам`янець-Подільського коледжу будівництва архітектури та дизайну з 27 

квітня 2019року. Коледж став першим робочим місцем та улюбленою справою 
усього  життя. 

 З 1986 року працює викладачем української мови та літератури, виконувала 
обов’язки голови циклової комісії гуманітарних дисциплін, з 2003 року була 
заступником директора з навчальної роботи, викладач-методист. Після закінчення 
Харківського національного економічного університету здобула кваліфікацію 
спеціаліста з економіки підприємства.

 Неодноразово нагороджувалась грамотами Кам`янець-Подільського міського 
управління освіти і науки, виконавчого комітету Кам`янець Подільської міської ради, 
обласного управління освіти і науки, Української державної будівельної корпорації 
«Укрбуд», ради директорів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької 
області.

 У 2007 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 У 2018 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України.

 «Власна праця – це єдиний шлях до успіху» - життєвий принцип, який сповідує  Ольга 
Володимирівна.

 Майстер педагогічної справи,  її стиль роботи вирізняється креативністю, вмінням 
працювати з людьми, а лідерські якості та високий гуманізм дозволяють якісно 
організувати навчальний процес та забезпечити творчу співпрацю викладацького та 
студентського колективів.



Сільченко Надія 

Антонівна 

Я вибрала долю собі сама.
І що зі мною не станеться –
У мене жодних претензій нема 
До долі - моєї обраниці.

Ліна Костенко



Сільченко Надія Антонівна 
 директор Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та

дизайну з 2003 до 2019р., понад 40 років плідно працює у навчальному
закладі. Пройшла шлях від студентки до директора коледжу.

 Надія Антонівна - відмінник освіти України, член-кореспондент Академії
будівництва України, депутат міської ради VI скликання, неодноразово

нагороджувалася Кам’янець-Подільським міським управління освіти і
науки, виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради,
Хмельницьким обласним управлінням освіти і науки, Українською
державною будівельною корпорацією «Укрбуд», Міністерством освіти і
науки України, Кабінетом Міністрів України, нагороджена відзнакою «За
заслуги перед громадою».

 Надія Антонівна - це багатогранна особистість, енергійний, виважений
керівник, чуйна, порядна людина, завжди вимоглива до себе та до
дорученої справи, користується беззаперечним авторитетом серед
студентів та викладачів, є добрим порадником та мудрим наставником
для молоді.



Ониськов Анатолій 

Дмитрович 

(1942-2007)

Життя — це не життя без 
боротьби...

Борися, на вікторію надійся: 
Якщо боїшся — краще не роби, 
А взявся щось робити — вже не 

бійся.



Ониськов Анатолій Дмитрович
 Ониськов Анатолій Дмитрович народився 25 лютого 1942 року, в селі

Тарасівка Ярмолинецького району Хмельницької області в сім'ї

колгоспників. Після закінчення середньої школи навчався у 8-му
військово-авіаційному училищі льотчиків у м. Павлограді
Дніпропетровської області.

 З 1961 по 1967 роки працював у тресті “Челябметалургбуд" на посадах
електромонтера, майстра, виконавця робіт. Без відриву від виробництва
здобув вищу освіту, навчаючись у Челябінському політехнічному інституті.
За фахом інженер-будівельник.

 З 1967 року — житель міста Кам'янця-Подільського. Працював незначний
час в будівельному управлінні “Промжитлобуд”, а з вересня 1967 року —
в будівельному технікумі на посадах викладача, завідувача відділення,
заступника директора з навчальної роботи. З 1980 року — директор
технікуму.

 Відмінник освіти України, нагороджений багатьма грамотами, чотири
рази обирався депутатом міської Ради. Автор поетичних збірок:
“Дивосвіт", “Миттєвості”, “Театр життя”.



Костріцин Петро 

Лукич 

(1909-1997)

Людина народжується не для 
того, щоб щезнути безвісно..., а 

щоб залишити після себе слід 
на землі, у думках, у серцях 

інших людей.

В. О. Сухомлинський



Костріцин Петро Лукич
 Перший директор Кам’янець-Подільського будівельного технікуму Костріцин

Петро Лукич - математик, заслужений вчитель, учасник Великої Вітчизняної
війни вписав вагому сторінку в літопис нашого коледжу, доклав максимум
зусиль для розвитку навчального закладу.

 Костріцин Петро Лукич народився 26 вересня 1909 року. З 1917 до 1925 року
навчався у школі. В 1926 році вступив до Вітебського педагогічного училища. З
1929 року - вчитель сільської школи. В 1932 році вступив до Ленінградського
Державного університету. Закінчивши його, працює викладачем математики
Мічурінського педагогічного технікуму. В 1937 році технікум перейшов у ранг
педагогічного інституту, де Петро Лукич працював старшим викладачем.

 З червня 1941 року до вересня 1945 року на фронті. За участь у боях в Великій
Вітчизняній війні Петро Лукич нагороджений Орденом Червоної Зірки та
багатьма медалями.

 З 1945 року до 1947 працює інспектором шкіл Вінниці. З 1947 року до 1956
року -директор енергетичного технікуму. З 1956 року до 1957 року-старший
інженер Вінницького радгоспу.

 З 1957 по 1980 рік ветеран Великої Вітчизняної війни, заслужений вчитель
України Петро Лукич Костріцин очолював Кам’янець-Подільський будівельний
технікум.

 За вагомий внесок у розвиток матеріальної бази навчального закладу
Костріцин П.Л. нагороджений Орденом Жовтневої революції.


