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ЗВІТ 

 про роботу директора Дружківського житлово-комунального 

коледжу ДонНАБА  Гололобова Б.Д. 

 

 Звіт надано за період з 01.01.2019 до 31.12.2019.  

Діяльність Дружківського житлово-комунального коледжу Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури здійснювалась на підставі 

відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. У 

листопаді 2019 році була переоформлена ліцензія на право здійснення освітньої 

діяльності відповідно до відомостей освітньої діяльності у сфері фахової перед 

вищої освіти.  

Діяльність Коледжу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня „молодший спеціаліст” у звітному році була спрямована на виконання 

Законів України „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту”, 

Положення коледжу, Колективного договору між адміністрацією та трудовим 

колективом коледжу, ухвал педагогічної, адміністративної й методичної рад 

коледжу, інших чинних законодавчих та нормативних документів та 

здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України. Така 

діяльність створювала відповідні умови для вдосконалення освітнього процесу 

та поліпшення матеріально-технічної бази коледжу. 

Протягом року в коледжі продовжувалась робота з імплементації Закону 

України „Про вищу освіту” та вивчення Закону України „Про фахову 

передвищу освіту”, з підготовки до ДПА у формі ЗНО для другокурсників вже 

не з однієї, а з двох дисциплін, реалізації завдань, викладених у Концепції 

розвитку коледжу та річному Плану роботи. 

Згідно з планом, основними напрямками роботи навчального закладу в 

2019 році були: 

- здійснення освітньої діяльності, яка відповідає державним стандартам 

вищої освіти; 

- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців; 
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- перехід до освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший 

бакалавр; 

- підвищення якості професійно-практичної підготовки випускників як 

важливої умови їх конкурентноспроможності на ринку праці та 

працевлаштування; 

- вдосконалення роботи між цикловими комісіями коледжу та 

кафедрами ДонНАБА з метою інтегрованої підготовки фахівців; 

-  розвиток студентського самоврядування; 

- проведення профорієнтаційної роботи;  

- удосконалення матеріально-технічної бази коледжу; 

- реалізація заходів, спрямованих на економію матеріальних та 

енергетичних ресурсів. 

Планування, управління та контроль за навчально-виховним процесом 

здійснюється адміністрацією коледжу і керівниками структурних підрозділів. 

1 Кадрове забезпечення 

На початок 2019року коледж укомплектовано педагогічними кадрами 

відповідно до штатного розпису. 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців у Дружківському 

житлово-комунальному коледжі ДонНАБА 

Показник Осіб 

Загальна чисельність педагогічних працівників 33 

в т.ч. пенсійного віку 8 

Чисельність викладачів на основній посаді 29 

Чисельність викладачів на умовах штатного внутрішнього 

сумісництва 

2 

  

В
и
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ад
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Вищої категорії осіб 17 

% 59 

І категорії осіб 5 

% 17 

ІІ категорії осіб 3 

% 10 

Спеціаліст осіб 4 

% 14 
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Кількість викладачів, що пройшли магістерську підготовку 16 

Кількість викладачів, що здобувають ОС „Магістр” 0 

Кількість викладачів з науковим ступенем кандидата наук 0 

Кількість викладачів, що навчаються в аспірантурі 0 

 

У квітні 2019 року закінчився процес атестації викладачів коледжу. За 

результатами вивчення та комплексного аналізу фахової діяльності 

атестаційною комісією коледжу було атестовано два педагогічних працівника: 

викладач Шаповалов О.С., який був визнаний таким, що відповідає раніше 

присвоєній  кваліфікаційній категорії „спеціаліст першої категорії”,  

практичний психолог Панасенко А.Е., якій було присвоєно кваліфікаційну 

категорію ,,Спеціаліст першої категорії”.  

Атестаційною комісією коледжу було надано клопотання до обласної 

атестаційної комісії на двох викладачів. За рішенням обласної атестаційної 

комісії одному педагогічному працівнику було підтверджено кваліфікаційну 

категорію  ,,Спеціаліст вищої категорії” (Гололобов Б.Д.), Савченко О.М. було 

підтверджено кваліфікаційну категорії „спеціаліст вищої категорії” та 

присвоєно педагогічне звання „викладач-методист. 

2 Навчально-методична робота 

 Основними напрямками навчально-методичної роботи в коледжі 

протягом звітного періоду були: 

- розробка робочих навчальних планів дисциплін загальноосвітньої 

підготовки згідно з новими програмами відповідно до нового Державного 

стандарту повної загальної середньої освіти; 

- переробка та оновлення навчально-методичного комплексу дисциплін 

відповідно до програм; 

- проведення семінарів, конференцій, педагогічних читань, конкурсів, 

олімпіад, Тижнів спеціальностей; 

- вивчення, узагальнення педагогічного досвіду викладачів; 

- надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період 

підготовки їх до атестації; 
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- підвищення рівня професійної майстерності викладачів, удосконалення 

методики проведення занять. 

Згідно с планом роботи педагогічний колектив коледжу працював над 

єдиною методичною проблемою „Підвищення педагогічної майстерності 

педагога як умова удосконалення навчально-виховного процесу та формування 

ключових компетентностей студентів”.  

Реалізацію зазначених напрямків роботи здійснювали 4 циклові комісії: 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки (голова – Савченко О.М.), 

природничо-наукової підготовки (голова – Михайлова О.Д.), професійної та 

практичної підготовки (голова – Малишева О.А. ),  циклова комісія напряму 

Будівельний дизайн (голова – Смирнова М.В.). Координуючим центром 

методичної роботи у коледжі є методична рада під керівництвом заступника 

директора з навчальної роботи Брожко Т.С. До складу методичної ради входять 

провідні спеціалісти коледжу. На засіданнях ради обговорювались питання, які 

є актуальними та обов'язковими для всього педагогічного колективу.  

Головними завданнями циклових комісій є: 

- розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального 

процесу, 

- забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і 

прийомів  навчання і виховання студентів; 

- розгляд та обговорення підготовлених навчальних програм дисциплін, 

навчальних посібників, методичних розробок, статей, складання на них 

відгуків, рецензій, 

- створення умов для самоосвітньої роботи викладачів та організація обміну 

досвідом успішної педагогічної діяльності, 

- керівництво науково-дослідною роботою  студентів,  

- забезпечення постійного засвоєння  сучасної педагогічної  теорії та 

практики викладання; 

- проведення профорієнтаційної роботи; 
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- проведення аналізу навчальних досягнень студентів. 

На засіданнях циклових комісій викладачі розглядають як теоретичні 

питання з методики викладання дисциплін, психології, так і практичні питання 

щодо поліпшення організації освітнього процесу в коледжі. Засідання циклових 

комісій – це перша ланка у вивченні, аналізі та узагальненні досвіду роботи 

викладачів коледжу.  

Згідно з річними планами у коледжі проводяться тижні циклових комісій, 

в рамках яких відбуваються різноманітні навчально-виховні заходи. У 2019 

році були проведені: студентська практична конференція, конкурс професійної 

майстерності „Його величність Будівельник”, І етапи Всеукраїнських олімпіад з 

української мови, математики, іноземної мови, інформатики, інтерактивна 

лекція „Екологічна безпека продуктів харчування: вплив посуду харчового 

призначення на організм людини”, поза аудиторні заходи „Хімія шкідливих 

звичок”, „Хеллоуін – знайомство з Америкою”, конкурс презентацій „Візитівка 

групи”, виставка робіт студентів спеціальності „Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн та ін. 

У листопаді та грудні 2019 року в коледжі пройшли заходи, присвячені 

Дню української мови та писемності та Всеукраїнському тижню права. В 

рамках тижнів проводились:  

-  інформаційні виставки в бібліотеці, 

-  оновлення інформації на тематичних стендах у коледжі,  

-  тематичні виховні години,  

-  конкурси плакатів в коледжі та гуртожитку, 

- відвідування авторської виставки Михайла Йосиповича Міляна                         

(м. Костянтинівка)  „Обличчя майдану”,  

-  лекція-спілкування „Від революції гідності до країни гідності”, 

-  перші етапи Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра 

Яцика та Міжнародного мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка.  
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В коледжі на постійній основі працюють семінари викладачів 

„Педагогічна майстерня” та „Школа молодого викладача”. Щорічно наказом 

директора Про організацію методичної роботи затверджуються склад та плани 

роботи методичної ради та семінарів.  

За 2019 рік було проведено 6 засідань семінару „Педагогічна майстерня”. 

Завдання семінару – вивчення та обговорення сучасних проблем методики та 

педагогіки, обмін досвідом роботи викладачів різних циклових комісій, 

стимулювання самоосвітньої діяльності викладачів та аналізу своєї 

педагогічної роботи. На засіданнях семінару обговорювалися питання:  

- Концепція „Нова українська школа (НУШ)”, 

- „Дебати як педагогічна технологія”,  

     - „Сучасний педагог циклової комісії професійної підготовки”,  

     - „Закон про фахову передвищу освіту”, 

     - „Нові правила українського правопису”, 

     - „Сучасні ролі викладача”. 

У 2019 році в коледжі працювало три викладача, педагогічний стаж яких 

не перевищував три роки: Вольвич М.К., Сабайдаш Є.А., Коваленко О.В. (за 

сумісництвом). З метою організації на сучасному рівні роботи з молодими 

викладачами, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, 

загальнокультурної, фахової і методичної підготовки наказом директора були 

закріплені викладачі-наставники (Бєлашенко К.Г., Гололобов Б.Д., Ісаєва О.В.). 

Також для поліпшення якості проведення навчальних занять та скорочення 

етапу адаптації молодих викладачів у педагогічній професії у коледжі працює 

семінар „Школа молодого викладача”, на засіданнях якого розглядалися 

питання щодо типових помилок у навчанні й вихованні студентів та шляхів їх 

усунення, самоосвітньої діяльності викладача, нових технологій як вимоги 

часу, контролю знань студентів як важливого чиннику освітнього процесу, 

НМК дисципліни, теоретичних основ активізації навчання. Однак, 

індивідуальні консультації та самоосвіта були основними формами роботи з 

молодими викладачами.  
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Педагогічний колектив у своїй діяльності використовує нові підходи при 

підготовці фахівців, зміцнює взаємозв'язок між гуманітарною, 

загальноосвітньою та фаховою підготовкою, що сприяє усвідомленню 

студентами значення освіти в цілому, розвитку їх розумових та фізичних 

здібностей, здатності до творчої співпраці, збагаченню на цій основі 

інтелектуального, творчого та культурного потенціалу випускників.  

Викладачі коледжу постійно працюють над підвищенням своєї фахової 

майстерності: впроваджують у навчальний процес новітні методики та 

інформаційні технології, працюють над вирішенням різноманітних завдань з 

психології, методики викладання дисциплін та організації виховної роботи зі 

студентами. Протягом 2019 року в коледжі було проведено 5 відкритих занять. 

Результатами психологічних, методичних та професіональних пошуків 

викладачів за 2019 рік також стали: 

- участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Крок у 

науку”  (м. Словянськ, Гречишкіна О.В.)  

- участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Перспективні 

напрямки науки та освіти” (м. Слов’янськ, Мішина Л.П., Михайлова О.Д., 

Соловйова Є.В., Сочинська Г.К., Єрьоменко Л.І., Савченко О.М.),  

- участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Розвиток 

людини в інформаційному суспільстві та суспільстві знань” (м. Київ, 

Гречишкіна О.В.),  

- участь у ІV Обласній науковій Інтернет-конференції викладачів 

фізичного виховання „За здорове життя” (м. Маріуполь, Орлова Т.В.). 

За результатами роботи в конференціях викладачі  коледжу мають 

друковані роботи в Матеріалах конференцій. 

Викладачі коледжу плідно співпрацюють з викладачами відповідних 

кафедр Донбаської національної академії будівництва і архітектури, ведуть 

спільну наукову діяльність. Протягом 2019 року Гололобов Б.Д. став 

співавтором двох патентів на винахід.  
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План проходження викладачами підвищення кваліфікації на курсах та 

стажування на 2019 році був виконаний в повному обсязі. Протягом 2019 року 

викладачі коледжу – Бєлашенко К.Г., Білоус Л.М., Брожко Т.С., Голозубов І.В., 

Лебеденко Є.В., Смирнова М.В., Самсоненко Є.В. – пройшли курси 

підвищення кваліфікації у Східноукраїнському національному університеті ім. 

В.Даля. Стажування на відповідних кафедрах Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури пройшла викладачі Баволяк Я.В., Вольвич М.К., 

Нищерякова О.О., Гололобов Б.Д., Малишева О.А., Савченко О.М.,               

Коваленко О.В. 

З метою підвищення фахової компетентності та обміну досвідом 

практичний психолог коледжу брала участь в обласних семінарах-практикумах: 

- «Робота фахівців психологічної служби з учнями та молоддю ВПО та їх 

батьками»; 

- «Емоційний стан та емоційне благополуччя сучасних підлітків як 

передумова колекційної роботи практичного психолога»; 

- «Профілактика емоційного та професійного вигорання» (за підтримки 

Mental Health and Psychological Support та International Committee of the Red 

Cross ICRC) тощо. 

Викладачі коледжу підвищують свою фахову компетентність під час 

участі в он-лайн вебінарах, тренінгах різної тематики: психологія, методика 

викладання окремих дисциплін, ІТ-грамотність,  змін в освіті України тощо.  

Викладачі коледжу – учасники роботи регіональних та обласних 

методичних об'єднань з різних дисциплін. Так, в рамках роботи регіональних 

методичних об'єднань Михайлова О.Д. (математика) зайняла ІІІ місце у 

конкурсі методичних розробок. У березні 2019 року Білоус Л.М. та               

Анацька Г.В. організували та провели на базі коледжу засідання РМО 

викладачів креслення та регіональну конференцію з креслення. Савченко О.М. 

виконує обов’язки голови регіонального та обласного об'єднання викладачів 

української мови та літератури.  
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Щорічно студенти, підготовлені викладачами коледжу, беруть участь у 

регіональних олімпіадах та конференціях з дисциплін та творчих конкурсах. 

Протягом 2019 року студенти коледжу взяли участь у: 

-  регіональних олімпіадах з інформатики, хімії, креслення, математики та 

іноземної мови, 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції „Перспектива-2019” 

(м. Маріуполь, Татарченко С., викладач Ісаєва О.В.), 

- Регіональній науково-практичній конференції „Новітні технології очима 

студентської молоді” (м. Бахмут, Маслова А., викладач Савченко О.М.), 

- Регіональній графічній конференції „Аксонометричні проекції”    

(Ярова К., Худушина А., викладачі Білоус Л.М., Анацька Г.В.), 

- Регіональній науково-практичній конференції „Математика очима 

сучасної молоді” (Ігнатов І., викладач Михайлова О.Д.) 

- Другій регіональній науково-практичній конференції „Українська 

революція - 100 років ” (Кашина О., викладач Мирошниченко Г.В.), 

- доповіді студентів Вольвич Д. та Яковенко О. увійшли до Збірки 

Матеріалів конференції Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури (викладачі Бєлашенко К.Г. та Гречишкіна О.В.), 

- Обласному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка (І місце, Татарченко С., 

викладач Савченко О.М.) та Всеукраїнського конкурсу знавців мови                       

ім. Петра Яцика. 

У травні 2019 році завершилося реалізація проекту викладачів фізичного 

виховання коледжу, який здобув перемогу у міському конкурсі „Місто своїми 

руками” – Спортивний майданчик для Workout.  

Протягом звітного року викладачі коледжу Савченко О.М. та                    

Гречишкіна О.В. виконували функції експерта при встановленні викладачам 

регіону кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії” та педагогічних 

звань. 
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За 2019 рік  викладачами коледжу складено 22 методичних розробок 

занять, рекомендацій, вказівок з питань вдосконалення проведення 

лабораторно-практичних занять, контрольних робіт, курсового та дипломного 

проектування, з організації самостійної роботи студентів. Розроблені 

викладачами коледжу навчально-методичні комплекси з дисциплін, що 

вивчаються, постійно оновлюються та доповнюються новими матеріалами.  

Викладачі коледжу поповнюють бібліотечний фонд власними методичними 

розробками та рекомендаціями.  

Результатом плідної роботи викладача є аналіз своєї педагогічної 

діяльності та узагальнення досвіду. У січні 2019 році на засіданні методичної 

ради коледжу був узагальнений досвід викладачів коледжу: Мішиної Л.П. та 

Мирошниченко Г.В. Рішенням методичної ради досвід роботи викладачів був 

рекомендований до впровадження у навчальний процес викладачами коледжу 

та ознайомлення викладачів регіону та академії.  

Члени методичної ради заслухали та обговорили звіти викладача 

Шаповалова О.С. та практичного психолога Панасенко А.Е. про роботу у між 

атестаційний період. З метою накопичення кращого педагогічного досвіду в 

коледжі ведеться «Антологія педагогічного досвіду» з описом, фото 

фрагментами педагогічної діяльності викладачів.  

 Для реалізації найважливіших завдань освіти сьогодення викладачі 

коледжу урізноманітнюють навчально-виховний процес застосуванням 

інноваційних освітніх технологій: 

-  елементи проблемного навчання,  

-  елементи ділових ігор;  

-  технологія ситуаційного навчання (кейс-метод); 

-  створення презентацій та проектів; 

-  інформаційно-комунікаційні технології. 

 Це забезпечує підвищення ефективності навчального процесу, гарантує 

досягнення запланованих результатів у навчанні, сприяє підготовці 

конкурентоздатних кадрів. Впроваджуючи новітні технології в навчальний 
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процес, педагогічні працівники коледжу працюють над такими аспектами 

сучасної освіти: 

- надання знань, умінь і навичок відповідно до галузевих стандартів – 

освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми з 

дисциплін; 

- орієнтація навчання на результат і отримання студентами життєвих 

компетенцій; 

-  навчання  на принципах педагогіки співпраці;   

- розвиток особистості і її професійне становлення, самореалізація в 

професійній діяльності і життєтворчості;  

- формування у студентів смаку до самостійного пошуку і отримання 

нових знань, практичних умінь і навичок; 

- комп’ютерізація  навчально-виховного процесу; 

- розробка навчальних посібників на електронних носіях, лекцій з 

дисциплін, рекомендацій, створення мультимедійних презентацій.   

Адміністрація коледжу створює умови для всебічного розвитку 

особистості викладачів та студентів, розкриттю їх здібностей. Бере активну 

участь в усіх регіональних (обласних) нарадах, заходах з питань вдосконалення 

навчального процесу в закладах фахової передвищої освіти. Крім того 

адміністрація коледжу веде активну самоосвітню та науково-дослідницьку 

діяльність.  

Навчально-методична робота коледжу була спрямована на забезпечення 

підготовки молодших спеціалістів відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та збереження контингенту, тому питанню успішності студентів 

приділяється систематична увага. 

Результати відвідування й успішності окремих студентських груп 

щомісяця заслуховуються, обговорюються та аналізуються на засіданнях 

адміністративної ради. 
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3 Виховна робота 

 

Виховна робота у коледжі є вагомою складовою підготовки фахівців, в 

результаті якої студенти набувають значного життєвого потенціалу, високого 

рівня духовного і морального розвитку, якостей і властивостей фахівця, що 

дозволяють максимально виявити себе у праці, досягти особистих цілей, 

принести користь суспільству та державі 

Виховна та культурно-масова робота в коледжі проводиться відповідно 

до плану виховної роботи та концепції патріотичного виховання, які розроблені 

на підставі Указу Президента України «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

Основною метою виховної роботи є спрямування педколективу коледжу 

на формування студента як високоморальної особистості, яка шанує українські 

традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та 

навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, 

сповідує європейські цінності, готова до обов’язку із захисту Батьківщини, 

незалежності та територіальної цілісності України. 

Виховна робота в коледжі охоплює всі напрямки та всі сфери 

позааудиторної діяльності студентів. 

Координатором реалізації виховних заходів є методичне об’єднання 

класних керівників груп.  

Згідно з планом, за 2019 рік було проведено заходи, присвячені Дню 

Знань, Міжнародному дню пам′яті жертв фашизму, Дню звільнення Донбасу 

від німецьких загарбників, Дню вшанування пам′яті жертв Голодомору, Дню 

Збройних сил України, Дню Соборності.  

Протягом 2019 року студенти та викладачі коледжу організували та 

провели:  

- Дні відкритих дверей.  

- Конкурс талантів коледжу «Ліга respect». 

- День Св. Валентина ( Літературно-гумористичний конкурс ),  
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- День вишиванки. 

- Конкурс осінніх композицій, 

- День першокурсника, 

- Конкурс газет «Шевченкіада» та інші. 

В коледжі були проведені заходи з представниками різних організацій 

міста, а саме: 

- Тренінг: «Як навчитися мистецтву бути щасливою сім`єю». Провела 

громадська організація «Майора» Хоменко Г.Ф., Хоменко Н.П., 

- Зустріч з представниками МЧС,  

- Зустріч з афганцями, присвячену 30-річчю виведення військ з 

Афганістану.  

-  Тренинг «Дизайн життя» (провела представник  міського центру 

зайнятості м.Дружківка Кисловська О.С.).  

- Лекція: «Правила поведінки на залізниці» провела робітник 

Укрзалізниці,  

- Лекція «Вся правда про наркотики і алкоголь» ( врач-нарколог 

Шапоренко С.Є., волонтер ЦМ Косова Л.В.), 

- Майстер клас з розпису писанок (провела співробітник Дружківського 

історико-художнього музею Гришуніна Т.Б.),  

- Лекція про торгівлю людьми провела Стегній Валерія, координатор з 

превентивної роботи організації А21 м. Київ. 

-  Тренінг щодо розвитку малого бізнесу в галузі рукоділля і ручної 

роботи та продажу власних продуктів в інтернеті (ГО Український центр 

громадських ініціатив «Світло») тощо. 

Викладачі та студенти коледжу брали участь у заходах, які проводились у 

місті та регіоні, таких як:  

- Участь у ярмарці професій для ЗОШ «Твоя кар`єра починається 

сьогодні»  в ЦДЮТ,  

- Участь у загальнообласному ярмарку вакансій «Робота обирає тебе» ДК 

«Етюд», 
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- Відвідали персональну виставку Маші Вишедської #не_фреска_конечно 

(Донецький обласний художній музей), 

- Відвідали бібліотеку ім.Чехова з нагоди Дня пам`яті примусового 

виселення українців з території Польщі. Переглянули фільм «Рубіж». 

Грубешівська операція». Спілкування з режисером фільму Тарасом Лозером. 

- Відвідали авторськи виставки Михайла Йосиповича Міляна «Обличчя 

майдану»(м. Костянтинівка), присвячена 21 річниці революції гідності, та и 

Новікова А.С. «Симфонія мого міста» (Краматорська школа мистецтв),  

- Лекція «Світ без насильства», проведена мобільною бригадою 

соціально-психологічної допомоги з м. Краматорськ: Дзюмак О, Приходько О. 

В коледжі під керівництвом викладача Савченко О.М. працює 

літературно-етнографічний гурток «Берегиня». Він об’єднав у своїх лавах 

студентів, для яких слова «відродження», «духовність» не порожні звуки. 

Завдання гуртка витікають з самої назви –  відновлення та збереження забутої 

спадщини українського народу, а на цій основі і формування почуття 

національної гідності. Завдяки участі в роботі гуртка студенти вдосконалюють 

знання з української мови, літератури, народознавства, набувають навичок 

творчої пошукової діяльності.  

Сьогодні успішне оволодіння вищою освітою можливе за умови 

достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей способу 

життя, а саме фізичної активності і позитивного ставлення до фізкультурно-

спортивної діяльності, є важливим елементом організації фізичного 

виховання студентської молоді в коледжі. 

За звітний період студенти коледжу брали участь у спортивних змагання 

коледжу, регіону, області, а саме:  

 Регіональні змагання з футболу (VI місце). 

 Змагання з художньої гімнастики.  

 «Олімпійський біг», присвячений олімпійському тижню.  

 Відкриті змагання м.Дружківка «Велолаберинт» (III місце). 

 Обласні змагання з настільного тенісу.  
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 Змагання з футболу серед студентів  I – II та III-IV курсів.  

 Осінній крос – змагання серед студентів коледжу.  

 Розважально-спортивне свято до Дня збройних сил України «Мої 

уміння тобі, Україно!» та «Козацькі розваги». 

Дієвим засобом, що забезпечує студентам можливість довготривалого 

перебування у природному середовищі виступає туризм. Туризм – одна з 

найпопулярніших форм активного відпочинку, яка поєднується з активним 

пізнанням навколишнього світу. Позитивною функцією туризму є те, що він 

сприяє фізичному, психологічному та моральному вихованню молоді. 

Згідно плану роботи туристичний клуб «Одіссей» брав участь у 

виховних внутрішньоколеджних, міських та обласних заходах: 

- Туристична поїздка членів турклуба «Одіссей» до м. Святогірськ.  

- Туристична поїздка в м. Одеса з нагоди 30-річчя турклубу «Одіссей».  

- Святковий вечір, присвячений 30-річчю турклуба «Одіссей». 

-  Туристичний похід на байдарках по маршруту Полтава – Бєліки.  

- Взяли участь в організації та проведенні міського свята Івана Купала.  

- Відкритий кубок м. Дружківка з техніки водного туризму (II місце) 

- Туристичний похід по річці Сіверський Донець  по маршруту с.Савінці - 

с.Петровське.  

Велика увага в коледжі приділяється роботі зі студентами, які 

мешкають у гуртожитку. Виховну роботу в гуртожитку згідно з планом, 

складеним на рік, здійснює Панасенко А.Е. Інженером з охорони праці 

Гадицькою О.Л. та комендантом гуртожитку Бондаренко С.І. проводяться 

рейди з протипожежної безпеки. Відповідальними особами та викладачами 

коледжу регулярно проводяться рейди з перевірки санітарного стану кімнат та 

поведінки студентів.  

Викладачами коледжу спільно з психологом проводяться виховні заходи, 

такі як:  
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- ігри на згуртування – робота з адаптації студентів до самостійного 

життя в гуртожитку; 

- перегляд соціальних роликів профілактичної спрямованості до дня 

тверезості та боротьби з алкоголем та інші. 

Щомісяця проводилась просвітницька робота за темами: формування 

здорового способу життя, профілактика суіцидальної поведінки, профілактична 

робота з протидії торгівлі людьми, профілактична робота з протидії насильства 

в сім'ї, профілактична робота з протидії подолання безпритульності. 

Постійно ведеться індивідуальна робота зі студентами з профілактики 

вживання алкогольних напоїв, куріння. 

Робота психолога Панасенко А.Е. є невід`ємною частиною виховного 

процесу в коледжі і ведеться згідно  плану, погодженого з Донецьким обласним 

навчально-методичним центром психологічної служби.  

Протягом 2019 року із студентами нового набору проводилася велика 

моніторингова робота, спрямована на вивчення рівня адаптації 

першокурсників. Із студентами І-ІІІ курсів проведено дослідження пізнавальної 

сфери (почуття, увага, пам'ять, представлення, мислення.). Проводилися 

дослідження міжособистісних стосунків серед студентів в групах. Основна 

робота на старших курсах ведеться за запитом кураторів.  

Раз на місяць проводилися тематичні бесіди із студентами-сиротами,  із 

студентами «групи-ризику», із студентами, що перебували на 

внутрішньоколеджному обліку, із студентами, що мають пропуски занять і 

заборгованість по навчальним дисциплінах. 

Індивідуальна і групова консультаційна робота ведеться з викладачами, 

працівниками коледжу і студентами. Ведеться психологічний супровід занять і 

виховних  заходів у продовж року.                                                                                        

В рамках Всесвітнього Дня запобігання самогубству була організована 

акція «Життя прекрасне» до «Дня народження смайлика». 

Особлива увага приділяється дітям з неповних та багатодітних сімей та 

студентам, які потребують посиленої педагогічної уваги. З метою профілактики 
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порушення дисципліни у коледжі проводиться цілеспрямована робота: 

кураторами ведеться роз’яснювальна робота, порушників викликають на 

засідання ради профілактики правопорушень, засідання студради, ведеться 

роз’яснювальна робота з їх батьками. 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на 

вдосконалення навчально-виховного процесу в коледжі, сприяння навчальній і 

творчій діяльності студентів. 

Представники студентського самоврядування залучаються до участі у 

формуванні своїх керівних органів і плануванні роботи; до організації та 

проведення культурно-масових заходів.  

Студентська рада має право впливати на вирішення питань, пов’язаних з 

поведінкою та успішністю студентів. Робота студентів в структурах ради дає 

можливість набути ними навичок управлінської діяльності та більш 

оперативного вирішення проблем студентської громади. Яковенко Олена, 

голова студради, взяла участь в обласному тренінгу зі становлення місцевого 

самоврядування. 

Робота бібліотеки Дружківського житлово-комунального коледжу 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури забезпечує потреби 

навчально-виховного процесу, надає систематичну цілеспрямовану допомогу 

студентам в опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг знань, 

знайомить із різноманітними джерелами інформації. 

Для студентів першого курсу на початку вересня проводиться Тиждень 

першокурсника, в рамках якого студенти знайомляться з бібліотекою, її 

фондом, отримують підручники. Проводяться індивідуальні та групові бесіди 

про правила користування бібліотекою, про відповідальність за збереження 

літератури. 

Протягом навчального року було підготовлено виставки до міжнародних 

та державних свят, на військово-патріотичну, мовознавчу та морально-правову 

тематику, а також до ювілейних дат: 

 - до 81-річчя від дня народження В.С.Стуса;  



19 

 

-  ілюстрована виставка до 110-річчя від дня народження М.О. Примаченко 

– української майстрині народного декоративного розпису; 

- до Дня соборності України; 

- до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту; 

- до Дня пам’яті Героїв Крут; 

- до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні; 

- до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

У бібліотеці продовжують поповнюватись новими матеріалами постійно 

діючі виставки, що знайомлять читачів з новими надходженнями, сприяють 

активізації читацьких інтересів.  

Щоб зацікавити студентів новинками художньої літератури, творами 

сучасних українських та зарубіжних авторів, продовжує діяти виставка 

„Бібліотека радить прочитати”.  

Невід’ємною частиною діяльності бібліотеки є організаційно-виховна та 

масова робота, до якої залучаються групи студентів разом із кураторами. 

Задоволенню культурно-інформаційних потреб користувачів та їх активізації, 

розширенню світогляду сприяли виховні заходи, що проводилися 

працівниками бібліотеки протягом навчального року.  

Серед них: 

- урок державності „Україна – єдина” до Дня Соборності України; 

- літературна зустріч до 205-річчя від дня народження Т.Г.  Шевченка 

„Тарас Шевченко – поет і людина”; 

- виховна година „Ми, Держава та право” (у рамках проведення 

щорічного тижня права); 

Стала традиційною співпраця з міською бібліотекою імені А.П. Чехова. 

За звітний період проведено: 

- читацьке рандеву „Він для усіх століть” (до дня народження Т.Г. 

Шевченка); 

- відеоспомин „Чорнобиль не має минулого часу” (до дня Чорнобильської 

трагедії); 
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- аукціон „Рідна мова – мелодія серця” ( до Дня української писемності та 

мови); 

- лекція-спілкування „Від Революції Гідності до Країни Гідності” (до Дня 

Гідності і Свободи) та інші. 

Бібліотека приділяє увагу роботі зі студентами гуртожитку. Було 

випущено стіннівку „Вплив комп’ютера на здоров’я та психіку підлітків” та 

підготовлено матеріал і проведено усний журнал „Молодіжні субкультури: 

плюси і мінуси”.  

Працівники бібліотеки беруть участь у роботі педагогічних рад, 

засіданнях циклових комісій, де знайомить викладачів з каталогами 

видавництв, пропонують матеріал до виховних годин. Складають тематичні 

списки літератури для підготовки до виконання курсових та дипломних 

проектів. 

- Фонд бібліотеки складає 35113 екземплярів книг.  

4 Профорієнтаційна робота 

Протягом звітного року викладачі коледжу проводили роботу з 

профорієнтації. Щорічно згідно з графіком проведення зустрічей з учнями  9 – 

11 класів викладачі відвідують школи. Викладачі кожної циклової комісії 

щомісяця проводили дні відкритих дверей. 

- взяли участь у загальнообласному ярмарку вакансій «Робота обирає 

тебе» в ДК «Єтюд»; 

- створено новий сайт коледжу; 

- оновлено інформаційні листи спеціалізацій ( Брожко Т.С., Орлова 

Т.В., Смирнова М.В., Хабо І.Г.);  

- виготовлено інформаційний банер, який розташували на стенді біля 

гуртожитку (Смирнова М.В.); 

- розмістили рекламні ролики коледжу на сайті центру зайнятості і в 

соц.мережах; 
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- провели профорієнтацію в школах міст Бахмут та Часів-Яр, деяких 

школах Костянтинівського району (Шаповалов О.С., Орлова Т.В., 

Панасенко А.Е)  

- провела профорієнтацію в школах м. Торецьк (Орлова Т.В.,) в 

школах Добропільського району (Ісаєва О.В., Михайлова О.Д.,                  

Шаповалов О.С.)  

Проведення профорієнтаційної роботи забезпечило формуванню 

контингенту студентів у 2019-2020 навчальному році. 

Прийом на навчання здійснювався приймальною комісією коледжу 

відповідно до розроблених Правил прийому та Положення про приймальну 

комісію. Скарг та апеляцій вступників до приймальної комісії коледжу та до 

органів управління освітою не було. 

У 2019 році на 125 ліцензованих місць денної форми навчання 

абітурієнтами було подано 33 заяви.  

Усього до коледжу було зараховано 30 осіб: 

за денною формою навчання - 28 осіб, з них за прискореною формою – 5 осіб; 

за заочною формою 2 особи. 

Сукупна чисельність студентів коледжу на 01.10.2019року - 145 осіб. За 

денною формою навчання 137 осіб в т.ч. навчаються за державним 

замовленням 131 особа (96%), на контрактній основі 6 осіб (4%). 

Контингент заочної форми навчання - 8 осіб в т.ч. навчаються за 

державним замовленням 5 осіб. 

В організації профорієнтаційної роботи є недоліки: 

- на недостатньому рівні проведено роботу на підприємствах міста та 

інших міст області щодо залучення працюючої молоді для навчання на 

заочному відділенні; 

- мало уваги приділялося роботі з випускниками училищ, ліцеїв міст 

Дружківка, Краматорськ та інших регіонів Донецької області. 

- мало уваги приділялось роз′яснювальній роботі серед батьків і 

випускників загальноосвітніх шкіл. 
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5 Практика та працевлаштування випускників 

Практична підготовка студентів є складовим компонентом ОПП для 

здобуття кваліфікаційного рівня та здійснюється в навчальних  майстернях 

коледжу, підприємствах та організаціях міста і регіону. Програми практичної 

підготовки регламентуються Положенням про проведення практики студентів.  

В період проходження навчальних практик створюються умови для 

отримання студентами робочих професій. Студентами виконуються роботи з 

ремонту приміщень коледжу та гуртожитку, а також ремонт меблів, 

виготовлення виробів з деревини. 

Технологічна виробнича практика розв'язує завдання з практичного 

засвоєння виробничих процесів будівельного виробництва безпосередньо на 

будівельних майданчиках, отримання практичних навичок із спеціальності, 

удосконалення умінь  та отримання розряду по одній із робітничих професій. 

В період переддипломної виробничої практики студенти отримують 

уміння з організації робіт в будівництві, готують необхідні матеріали для 

виконання дипломного проекту. 

Мета виробничої практики: 

• закріплення та поглиблення теоретичних знань з профільних дисциплін, 

набуття практичних вмінь і навичок з організації технологічного процесу 

будівництва та опорядження; 

• оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; 

• формування професійних умінь і навичок, для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних і виробничих умовах; 

• виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати . 

Для проходження виробничих практик були складені угоди з 25 

підприємствами та 8 приватними підприємцями нашої держави, такими як: 

-  ТОВ «ПромстройМонтаж», м. Білицьке 

-  КП «Комсервіс» Дружківської міської ради 
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-  ТОВ « ДВП «Промремоснащення», м. Дружківка 

-  ТОВ «ДЕП  Домсервіс», м. Дружківка 

-  Обласне КП «Донецьктеплокомуненерго» ВО «Дружківка тепломережа» 

-  ТОВ «ЕП «КВАДРА», м. Дружківка 

-  ТОВ «МЕГАГРАД», м. Київ 

-  ТОВ «Константа ФІД», м. Київ 

-  ТОВ «Агенція нерухомості Комфорт – Н», м. Костянтинівка 

-  ТОВ «Крамміськбуд», м. Краматорськ 

-  Колективне ремонтно-будівельне підприємство «Окант», м. Краматорськ 

- ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ», м. Маріуполь 

-  ТОВ «РСІ –БУД» ЄДРПОУ 39904234 , м. Мирноград 

-  ПП «Техноком Н», м. Торець та інші.  

Всього 33 підприємства.  

Серед випускників 2019року 24 особи продовжили навчання за 

отриманим фахом і 4 особи за іншою спеціалізацією. Продовжили навчання в 

Донбаській національній академії будівництва та архітектури 8 студентів. 

Працевлаштовані 10 осіб на такі підприємства:  

-  ПАТ «Керампром», Костянтинівський р-н, с. Софіївка 

-  КП Комбінат комунальних підприємств, м. Маріуполь 

-  ТОВ «ОКВІН -5», м. Костянтинівка 

-  ПАТ  VESKO, м. Дружківка 

-  ТОВ «Будартель», м. Слов'янськ 

-  ТОВ  Гірничі машини Дружківський машинобудівний завод 

  

66  ФФііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккаа  ддііяяллььннііссттьь  

  

ММааттееррііааллььнноо--ттееххннііччннаа  ббааззаа  ккооллеедджжуу  ппооссттііййнноо  ооннооввллююєєттььссяя..  ООссооббллиивваа  

ууввааггаа  ппррииддіілляяєєттььссяя  ппииттаанннняямм  ппооллііппшшеенннняя  ууммоовв  ппрраацціі  ттаа  ннааввччаанннняя  ппррааццііввннииккіівв  іі  

ссттууддееннттіівв..  ЗЗууссиилллляя  ааддммііннііссттррааттииввнноо--ггооссппооддааррссььккооїї  ччаассттииннии  ббууллии  ссппрряяммоовваанніі  ннаа  
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ппооддааллььшшиийй  ррооззввииттоокк  ммааттееррііааллььнноо--ттееххннііччннооїї  ббааззии  зз  ммееттооюю  ззааббееззппееччеенннняя  

ссппрриияяттллииввиихх  ууммоовв  ддлляя  ннааввччаанннняя,,  ппрраацціі  ттаа  ппооббууттуу  ссттууддееннттіівв  ттаа  ссппііввррооббііттннииккіівв..  

ААддммііннііссттррааттииввнноо--ггооссппооддааррссььккаа  ччаассттииннаа  ззддііййссннююєє  ееккссппллууааттааццііюю  іі  

ссввооєєччаасснниийй  ррееммооннтт  ііннжжееннееррнниихх  ммеерреежж  ттаа  ееннееррггееттииччннооггоо  ооббллааддннаанннняя,,  ввччаасснноо  

ппррооввооддииттьь  ппііддггооттооввччіі  ррооббооттии  ттаа  ооттррииммууєє  аакктт  ггооттооввннооссттіі  ддоо  ооппааллююввааллььннооггоо  

ссееззооннуу..  ДДоо  ккооллеедджжуу  ббееззппееррееббііййнноо  ппооссттааччааєєттььссяя  ееллееккттррооееннееррггііяя,,  ттееппллооннооссііїї,,  ввооддаа,,  

ззааббееззппееччууєєттььссяя  їїхх  ррааццііооннааллььннее  ввииккооррииссттаанннняя..  

ССввооєєччаасснноо  ппррооввооддииттььссяя  ттееххннііччннее  ооббссллууггооввуувваанннняя  ппррииллааддіівв  ооббллііккуу  

ттееппллооввооїї  ееннееррггііїї..  УУ  ввссттааннооввллеенніі  ттееррммііннии  ппооддааєєттььссяя  ззввііттннаа  ддооккууммееннттааццііяя  ппрроо  

ссппоожжиивваанннняя  ееннееррггооннооссііїївв,,  ннааллааггоодджжеенноо  ооппееррааттииввнниийй  ззвв′′яяззоокк  зз  ууссііммаа  

ееннееррггооппооссттааччааллььннииммии  ооррггааннііззааццііяяммии..  

ППррііооррииттееттнниимм  ззааввддаанннняямм  ррооззввииттккуу  ммааттееррііааллььнноо--ттееххннііччннооїї  ббааззии  ккооллеедджжуу  єє  

ппииттаанннняя  ееннееррггооззббеерреежжеенннняя  ттаа  ввппрроовваадджжеенннняя  ееннееррггооззббееррііггааююччиихх  ттееххннооллооггіійй..  

ГГооссппооддааррччооюю  ччаассттииннооюю  ззддііййссннююввааллаассьь  ррооббооттаа  ппоо  ппііддттррииммааннннюю  вв  

ннааллеежжннооммуу  ссааннііттааррннооммуу  ссттаанніі  ввссііхх  ппррииммііщщеенньь  ккооллеедджжуу,,  ррееггуулляяррнноо  ппррииббииррааєєттььссяя  

ттееррииттооррііяя  ввіідд  ззааллиишшккіівв  ллииссттяя,,  ссммііттттяя  ттаа  ссннііггуу..  

ЗЗаа  ззввііттнниийй  ппееррііоодд завершено роботи по влаштуванню критої парковки для 

велосипедів та мопедів. Проведено озеленення території, підібрано та 

висаджено 51 кущ троянд, 102 кущі самшиту, 17 кущів ялівцю. 

Виконані поточні ремонти гімнастичної зали, танцювальної зали, 

кабінетів іноземної мови, ремонт вікон, заміна світильників, сантехприладів в 

туалетах. Встановлено дві відеокамери на навчальному корпусі №2. 

Переобладнання та ремонт приміщення для душової спорткомплексу 

(влаштування опалення, каналізації), встановлення водонагрівача, заміна 

світильників. Ремонт та часткова заміна труб системи опалення. 

Надано активну допомогу у встановленні комплексу „Воркаут” на 

спортивному майданчику. 

Постійно проводиться робота щодо дотримання законодавства України з 

охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення 

необхідних умов праці. 
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Згідно кошторису доходів і видатків на 2019 рік коледжем отримано 

фінансування загальною сумою 7623633,00 грн.з них : 

-  869216  - стипендії, 

-  5596939,00 - оплата праці та нарахування, 

-  168591,00  - грош. компенсація на харчування дітей сиріт, 

-  926100,00  - оплата комунальних послуг, 

-  62787,00  - інші соціальні виплати студентам сиротам. 

З  них додаткового  фінансування : 

-  на оплату комунальних послуг, загальною сумою: 160000,00грн. 

-  на придбання офісної техніки - 8478,00грн. 

З фонду матеріального заохочення  виплачено: 

-  114537,73грн. – матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівників, 

-  41350,00 грн. – грошова винагорода за сумлінну працю згідно  ст.57  

Закону України „ Про освіту” 

-  20000,00грн. – матеріальна допомога на лікування та вирішення 

соціально-побутових питань. 

-  48430,03 – преміювання до святкових дат та по виходу на пенсію. 

На рахунок коштів спеціального фонду нами отримано: 246043,93 грн. 

з них: 

-  68385,00грн – кошти за оплату навчання, 

-  177538,93 грн. – оплата за проживання у гуртожитку, 

-  120,00грн – кошти від додаткової господарської діяльності. 

 Ці кошти було витрачено: 

-  72614,98грн. -  на оплату праці та нарахування , 

-  53158,30грн. – на придбання будівельних матеріалів, господарських та 

канцелярських товарів, білизни для гуртожитку. 

-  31849,00грн. –  на оплату інших послуг(послуг зв язку,  послуг з 

дератизації та дезінсекції, послуг з доступу до ІАСУ та   ЄДЕБО і інші.) 

-  7619,66грн. – на оплату службових відряджень, 

-  67585,32 грн. – на оплату комунальних послуг  



26 

 

з них: 

    - 19948,35грн. – теплопостачання,  

    -  8876,41грн. –  водопостачання та водовідведення, 

    - 26529,86грн. – енергопостачання, 

     - 1926,31грн. –  газопостачання. 

     - 10235,39 – інші енергоносії. 

Протягом 2019 року отримано благодійної допомоги на загальну суму: 

- 136436,00грн. 

Станом на 1 січня 2020р. на рахунку спеціального фонду – 43728,88 грн. 

Фінансово-економічне становище коледжу у 2019 році можна вважати 

стабільним: 

- у викладачів, працівників коледжу заборгованість по заробітній платі 

відсутня, 

- всім працівникам виплачено в розмірі окладу кошти на оздоровлення 

та щорічна винагорода за сумлінну правцю, 

- стипендія студентам виплачувалася своєчасно, 

- студентам-сиротам виплачено компенсацію на харчування, на 

придбання одягу, надана одноразова допомога при працевлаштуванні. 

 Розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками 

проводилась своєчасно. Фінансова звітність подавалась у зазначені 

законодавством терміни. Повністю і своєчасно внесені фінансові платежі до 

Пенсійного та інших фондів та бюджетів. 

Основні напрямки роботи коледжу на 2020 рік: 

1. Приведення установчої та навчально-методичної документації у 

відповідність до Законів України „Про освіту”, „Про фахову передвищу 

освіту”; 

2. вдосконалення студентського самоврядування; 

3. покращення матеріально-технічної бази; 
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4. розробка спільних робочих програм з дисциплін, що вивчаються 

студентами в коледжі та на відповідних кафедрах ДонНАБА з наступним 

зарахуванням; 

5. подальший розвиток зв′язків з організаціями, підприємствами фірмами 

різних форм власності з питань працевлаштування та формування 

партнерських відносин; 

6. відкриття нових спеціальностей 191 Архітектура та містобудування 

Архітектурне проектування та внутрішній інтер′єр. 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент. 

Аналізуючи роботу коледжу за 2019 рік, слід відмітити, що, незважаючи 

на всі зусилля, коледжу потрібна кошти на поповнення матеріально-технічної 

бази кабінетів, лабораторій (оновлення старих меблів, обладнання), навчальних 

майстерень, комп'ютерного класу та комп'ютери в навчальні кабінети 

(інженерна графіка, математика, економіка, іноземна мова тощо), 

мультимедійне обладнання, виділення коштів для гуртожитку (твердий та 

м'який інвентар), капітальні ремонти дахів, підлоги спортивної зали, опалення, 

на розрахунок за побутові послуги. 

В цілому, маючи перевірений творчий потенціал викладачів, сучасну 

матеріальну базу, зв’язки з виробництвом, ЗВО ІV рівня акредитації і досвід в 

підготовці кадрів кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, колектив 

коледжу впевнений у майбутньому. 

 

Директор Дружківського 

житлово-комунального коледжу    Б.Д.Гололобов 

    


