
1 

 

Розглянута та схвалена     ЗАТВЕРДЖУЮ: 

педагогічною радою коледжу   Директор Дружківського 

 . «____» грудня 2015р      житлово-комунального      

        коледжу Дон НАБА  

         ___________ Гололобов Б.Д. 

         ___ грудня 2015 року 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ДРУЖКІВСЬКОГО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ 

ДонНАБА 

на період з 2015 до 2020 року 

Перспективна програма розвитку Дружківського жилого-комунального 

коледжу ДонНАБА базується на основних актах в галузі вищої освіти, 

затверджених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України, Донецькою обласною радою, Донецькою обласною 

державною адміністрацією (Конституція України, Закон України про вищу 

освіту державна національна програма «Освіта», «Україна ХХІ століття», 

«Перспективна програма розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 

року», «Перспективна програма розвитку Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури на період з 2010 до 2017 року»). 

Програма розвитку враховує світові тенденції розвитку вищої освіти, 

будівельної індустрії і економіки, основними з яких є: 

- глобалізація економіки; 

- зміна відношення цивілізованих країн до системи вищої освіти, 

відповідно до якої кошти, що вкладені в освіту  є інвестиції, а не витрати; 

- індустріалізація будівництва, житлово-комунального господарства і 

перетворення їх в єдиний науково-проектно-промисловий комплекс; 

- впровадження новітніх технологій; 

- розвиток сфер послуг і поширення їх через Інтернет; 
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- залучення до роботи в коледжі фахівців-практиків і вчених із 

академічної науки; 

- створення привабливих умов для молодих спеціалістів, які бажають 

присвятити себе педагогічній діяльності; 

- формування гідного іміджу ДЖКК ДонНАБА як ВНЗ майбутнього. 

 У зв’язку із зазначеними тенденціями основною задачею коледжу є 

забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти, 

підготовка таких кадрів для потреб України, що відрізняються високим 

професіоналізмом і компетентністю, рівнем гуманітарної підготовки та 

полікультурної компетентності, ініціативністю, самостійністю, 

працездатністю, гнучкістю, толерантністю. 

 Головними завданнями коледжу є:  

- здійснення освітньої діяльності будівного напряму, яка забезпечує 

підготовку кадрів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає 

стандартам вищої освіти; 

- здійснення виробничої, інноваційної діяльності та роботи з 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у будівельну галузь 

та житлово-комунальне господарство; 

- забезпечення фізичного розвитку особистості шляхом фізичного 

виховання, фізичної реабілітації, здійснення культурно-виховної 

діяльності; 

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

кадрів з вищою освітою; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

-  через українознавче наповнення змісту освіти забезпечення 

культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів в дусі 

українського патріотизму, гуманізму і поваги до Конституції України та 

державних символів України; 

- підвищення освітнього й культурного рівня студентів; 

- встановлення міжнародних зв’язків та здійснення міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури, 

будівництва, активна співпраця з організаціями українців за кордоном. 

      Підготовка сучасних  фахівців можлива при гармонійному розвитку 

основних сфер діяльності коледжу: 

-    розвиток структури коледжу;  

-    впровадження інноваційних технологій навчання; 
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-    комп’ютеризація  та інформатизація навчального процесу; 

- формування  кадрового потенціалу, контингенту студентів та 

підвищення якості знань; 

-    вдосконалення виховної роботи зі студентами; 

- вдосконалення  практичної підготовки студентів та зв’язків з 

підприємствами; 

-    зміцнення та розвиток матеріально - технічної бази; 

-    розвиток соціальної сфери.  

 

 

Стратегічні концептуальні напрямки розвитку ВНЗ 

на період до 2020 року 

 

 1.   У сфері розвитку структури ВНЗ 

 - визначення потенційних можливостей ВНЗ за допомогою 

 маркетингових досліджень та його акредитації на базі державних 

 освітніх стандартів; 

 -  забезпечення створення та введення до дії системи управління 

 якістю підготовки фахівців, що відповідає вимогам базових стандартів; 

 -   підтримка і зміцнення ділових зв’язків з міськими, регіональними 

передовими будівельними організаціями та житлово-комунальними 

господарствами, що забезпечить зміцнення  ринково-економічних 

відносин; 

 -  забезпечення професіоналізму викладацького складу; 

 -  відкриття нових спеціальностей, орієнтованих на ринкову економіку, 

 технічні і технологічні тенденції розвитку регіону; 

 - подальше удосконалення експериментальної бази для створення 

 високоякісних будівельних матеріалів і виробів.  
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 2. У сфері впровадження інноваційних технологій навчання 

 Для реалізації найважливіших завдань сучасної освіти слід поширити  

застосування на заняттях різноманітних інноваційних освітніх технологій, а 

саме: 

 •  Технологія ситуаційного навчання (кейс-метод); 

 •   Ігрові технології; 

 •   Проектна технологія; 

 •   Технологія проблемного навчання; 

 •   Інформаційно-комунікаційні технології; 

 •   Технологія розв’язування винахідницьких завдань. 

 Використання інноваційних технологій в коледжі забезпечить 

підвищення ефективності навчального процесу, гарантує досягнення 

запланованих результатів у навчанні, сприятиме підготовці 

конкурентоздатних кадрів. Впроваджуючи новітні технології в навчальний 

процес, педагогічні працівники коледжу працюватимуть 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’ютеризація  навчально-виховного процесу; 

•  розробка навчальних посібників на електронних носіях, лекцій з 

дисциплін, рекомендацій, створення мультимедійних презентацій.   
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 Враховуючи достатній методичний досвід педагогічних працівників, на 

базі коледжу планується систематично проводити регіональні методичні 

об’єднання викладачів. 

 У коледжі постійно поповнювати відеотеку фільмів, які відображають 

послідовні етапи розвитку сучасних технологій в галузі будівництва, 

створювати  презентації з актуальних тем в будівництві та житлово – 

комунальному господарстві:  

•   Архітектура майбутнього 

•   Монолітне будівництво житлових будинків з використанням    

спеціальної опалубки 

•   Що таке будівельна система «Термобудинок »? 

•   Сучасна теплоізоляція для фасадних систем «мокрі фасади»       

•   Система опалення „Тепла підлога ” та підігріваючи плівки 

•   Сучасна будівельна техніка 

•   Посилення будівельних конструкцій 

•   Сучасна експлуатація будівель і споруд 

•   Сучасні будівельні матеріали 

  З метою накопичення кращого педагогічного досвіду в коледжі слід 

продовжити «Літопис відкритих занять та позакласних заходів», «Антологію 

педагогічного досвіду» з описом, фото фрагментів і відеоматеріалами кращих 

занять. 

 3. У сфері комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу   

 В Україні інформатизація стала державною політикою. В основних 

напрямах Національної програми інформатизації України, зокрема 

наголошується: «В галузі освіти … передбачається подальше насичення 

навчальних закладів комп’ютерними технологіями навчання». 

 Досвід використання в навчальному процесі інформаційних технологій 

дає можливість досягнути позитивних результатів.  

 Перспективні напрями комп’ютеризації та інформатизації навчального 

процесу в коледжі: 
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 •   використовувати матеріали глобальної Інтернет – мережі; 

 •   збільшити лекційний матеріал в мультимедійній презентації до 50%; 

 •  створити електронні сторінки в мережі  для забезпечення самостійної   

роботи студентів необхідними теоретичними матеріалами, методичними 

рекомендаціями щодо проведення лабораторних робіт,  інструктивними 

матеріалами з техніки безпеки; 

 • запровадити виконання курсових та дипломних проектів за 

допомогою комп’ютерної програми AutoCAD; 

 •   збільшити кількість сучасної комп’ютерної техніки; 

          •   створити тестові контролюючі програми. 

 

 4. У сфері формування кадрового потенціалу, контингенту 

студентів та підвищення якості знань 

 Перспективні напрями розвитку кадрового забезпечення, контингенту 

студентів та підвищення якості знань: 

 •  підвищення професійної кваліфікації викладачів коледжу шляхом 

проходження курсової підготовки та стажування на кафедрах академії або на 

виробничих підприємствах; 

         •  проведення атестації викладачів коледжу на встановлення або 

підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії згідно графіку; 

 • цільова підготовка майбутніх викладачів через навчання в 

магістратурі і аспірантурі ДонНАБА; 

 •    створити банк даних про будівельні та житлово-комунальні    

підприємства, що потребують спеціалістів будівельного напряму; 

 •  продовжити роботу над методичним забезпеченням  підготовки 

молодших спеціалістів за заочною формою навчання зі спеціальності 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»; 

  • посилити роботу з ВНЗ III-IV рівнів акредитації з метою 

забезпечення безперервної освіти випускників коледжу (бакалавр – магістр). 
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 5. У сфері вдосконалення виховної роботи зі студентами 

          Головною метою виховної роботи у вищих навчальних закладах I-II 

рівнів акредитації є формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками й 

поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного 

суспільства в Україні. 

Перспективні напрями розвитку виховної роботи зі студентами 

 1. Національно-патріотичне виховання: 

 • формування національної свідомості  і  відповідальності за долю 

України; 

 •  виховання   любові   до   рідної   землі,   її   історії,   відновлення   і 

збереження історичної пам'яті; 

 •  культивування       кращих       рис       української       ментальності 

(працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та 

ін.); 

 •  виховання   бережливого   ставлення   до   національного   багатства 

країни, мови, культури, традицій. 

 2. Інтелектуально-духовне виховання: 

 •    розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

 •  виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до 

застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

 •   реалізовувати особистісний життєвий вибір і професійну кар'єру на 

основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

 •    виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

 •   формування      особистісного      світогляду      як      узагальненого 

світосприймання. 

 3. Громадянсько-правове виховання: 

 •   прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 
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 •  виховання  поваги  до  Конституції,   Законів  України,  державних 

символів України; 

 •  виховання       громадянського       обов'язку       перед       Україною, 

суспільством; 

 •  формування політичної та правової культури особистості; 

 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху. 

 4. Морально-етичне виховання: 

 •  формування   почуття   власної  гідності,   честі,   свободи,   рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних  переконань; 

 •  становлення      етики      міжетнічних      відносин      та      культури 

міжнаціональних стосунків. 

 5. Екологічне виховання: 

 •  формування    основ    глобального    екологічного    мислення    та 

екологічної культури; 

 •  оволодіння   знаннями   та   практичними   вміннями   раціонального 

природокористування; 

 •  виховання  почуття  відповідальності  за  природу як  національне 

багатство; 

 •  виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності. 

         6. Художньо-естетичне виховання: 

 •  розвиток  естетичних  потреб   і   почуттів,   художніх  здібностей  і 

творчої діяльності; 

 •  формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової  культури; 

 • вироблення умінь примножувати  культурно-мистецьке  надбання 

народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 
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 7. Трудове виховання: 

          •   формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці; 

 •   формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 •   розвиток умінь самостійно та ефективно працювати; 

 •   формування готовності до праці в умовах ринкової економіки. 

 8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

 •   виховання    відповідального    ставлення    до    власного    здоров'я, 

здорового способу життя; 

 •   формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

 •   забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

 •   фізичне, духовне та психічне загартування;  

          •   формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань; 

 •   створення умов для активного відпочинку студентів. 

 

 6. У сфері вдосконалення практичної підготовки студентів та 

зв’язків з підприємствами 

 Невід’ємною складовою частиною навчального процесу вищих 

навчальних закладів I-II рівнів акредитації є практична підготовка студентів. 

 Мета практики – закріплення теоретичних знань, які були отримані в 

процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації 

виробництва.          

          Практика студентів проводиться на базах практики, які забезпечують 

виконання  програми, відповідно до діючих державних та галузевих 

стандартів вищої освіти, в навчально-виробничому підрозділі вищого 

навчального  закладу. 

          Професійне становлення студента як майбутнього фахівця потребує 

наступної роботи:         



10 

 

     •   удосконалення змісту типових програм практик і поновлення їх в 

розрізі спеціальності; 

     •  сприяння створенню умов для забезпечення індивідуального підходу        

під час проходження практики студентів на підприємстві; 

   •   проведення стажування викладачів і майстрів виробничого навчання    

на підприємствах житлово-комунального господарства;   

         •   поширення можливості ознайомлення  з сучасними вітчизняними та 

зарубіжними методами та технологіями будівельного виробництва; 

          •  проведення серед студентів ознайомлюючих бесід (дискусій, круглих 

столів) з метою підготовки їх до професійної діяльності та свідомого  життя 

з орієнтацією на професію; 

•  впровадження інноваційних методів при вивченні матеріалу (конкурс   

«Кращий у професії», рольові ігри «Директор – підлеглий», « Замовник  – 

підрядчик» і таке інше); 

• проведення  демонстраційних  занять та занять – екскурсій на  

підприємстві; 

• розширення географії підприємств, на яких студенти проходять  

виробничу практику; 

•  посилення контролю керівниками практики за дотриманням техніки  

безпеки при роботі на підприємствах  як студентами , так і  

керівництвом підприємства по відношенню до практикантів.   

 

7. У сфері зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 

          • придбання наочних посібників: натуральних наочних посібників, 

моделей, макетів і муляжів, плакатів,  кіно-  та відеофільмів; 

          • переобладнання кабінетів електротехніки в будівництві, фізики, 

інженерної геодезії, інженерного креслення, будівельного матеріалознавства, 

лабораторній сучасним демонстраційним устаткуванням; 
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                    • реконструкція навчальних майстерень,  оснащення експериментальної 

лабораторії; 

•  капітальний ремонт підлоги спортивних зал; 

•  облаштування спортивного майданчику;  

•  капітальний ремонт першого поверху гуртожитку;  

•  капітальний ремонт медичного пункту; 

•  ремонт аудиторного фонду (оснащення мультимедійним 

устаткуванням, меблями для навчальних кабінетів: столів, стільців для 

студентів, демонстраційних столів, дошок, шаф); 

•  оснащення кабінетів та лабораторій для спеціальності « Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн»; 

•  опалення корпусів та гуртожитку коледжу шляхом індивідуального  

теплопостачання ( Міні – котельна ); 

•   ремонт системи внутрішнього протипожежного водопостачання в  

гуртожитку та навчальних корпусах; 

          •  оснащення гуртожитку протипожежною сигналізацією; 

•  поповнення бібліотечного фонду; 

•  благоустрій території коледжу; 

•  модернізація інженерного обладнання (заміна мереж водопостачання, 

водовідведення, опалювання); 

•  заміна внутрішнього кабелю і дротів електропостачання; 

•  виконання програми з енергозбереження ( заміна дерев’яних вікон на  

металопластикові); 

•  повна заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. 
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8.  Розвиток соціальної сфери 

• доукомплектування гуртожитку пральними та сушильними 

машинами, водонагрівачами; 

• реконструкція і переобладнання приміщень для приготування їжі 

(заміна газових плит на електричні); 

•  обладнання в гуртожитку кімнати відпочинку та зали для проведення 

культмасових заходів; 

• створення в гуртожитку міні-тренажерної зали для підтримки 

фізичної форми; 

•  створення фонду соціального захисту студентів (допомога юридична, 

фінансова, матеріальна, працевлаштування, оздоровлення, лікування). 

•  обладнання в коледжі кімнати для викладачів і кімнати психологічної 

розгрузки; 

•   обладнання душових кабін в гуртожитку та спортивному комплексі. 
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ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПРОГРАМИ 

розвитку Дружківського житлово-комунального коледжу 

на період з 2015 до 2020 року 

1. У сфері розвитку структури коледжу 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

1.1    Проведення маркетингових досліджень 

1.2 Акредитація коледжу на базі державних освітніх 

стандартів 

1.3  Налагодження ділових зв’язків з міськими,       

регіональними передовими будівельними та житлово-

комунальними  організаціями  

1.4 Обмін  педагогічним досвідом науково-педагогічних 

працівників  ДонНАБА з  викладачами коледжу 

1.5   Відкриття нової спеціальності 

1.6   Розширення та обладнання  експериментальної 

лабораторії для створення високоякісних  будівельних 

матеріалів і виробів 

2015-2020 

2018 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2018 

2015-2020 

 

 

2. У сфері впровадження інноваційних технологій навчання 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

2.1  Робота семінару для викладачів «Педагогічна 

майстерня» 

2.2  Робота семінару для викладачів – початківців та 

організація наставництва 

 2.3 Поширення застосування на заняттях інноваційних 

освітніх технологій:  технології ситуаційного навчання (кейс-

метод), ігрових технологій, проектної технології, технології 

проблемного навчання, інформаційно-комунікаційних 

технологій, технології  розв’язування винахідницьких 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 
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завдань) 

2.4   Проведення студентської конференції з питань новітніх 

технологій в будівництві 

2.5 Підготовка студентів та участь в науково-практичних 

конференціях ДонНАБА 

2.6  Узагальнення передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжу та його розповсюдження  

2.7 Співробітництво з фаховими журналами , виданнями 

МОНУ, періодичними виданнями 

2.8 Продовжити «Літопис відкритих занять та позакласних 

заходів» 

2.9 Залучення студентів до винахідницької діяльності, 

отримання патентів на винаходи 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 
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 3. У сфері комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

3.1 Вдосконалення мереж інтернету для всіх підрозділів 

коледжу 

3.2 Збільшити лекційний матеріал в мультимедійній 

презентації до 50% 

3.3 Створення електронних версій підручників  

3.4  Забезпечити виконання курсових та дипломних 

проектів за допомогою комп’ютерної програми АutoCAD, 

АВК 

3.5  Створення тестових контролюючих програм 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

4. У сфері формування кадрового потенціалу, контингенту студентів 

та підвищення якості знань 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

4.1 Підвищення професійної кваліфікації викладачів коледжу 

шляхом проходження курсової підготовки та стажування на 

кафедрах академії або на виробничих підприємствах 

4.2 Проведення атестації викладачів коледжу на встановлення 

або підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії 

4.3  Цільова підготовка майбутніх викладачів через навчання 

в магістратурі і аспірантурі ДонНАБА 

4.4   З метою профорієнтації відкрити підготовчі курси та 

отримати ліцензію на вищезазначену освітню послугу 

4.5 Поновлювати банк даних про будівельні та житлово- 

комунальні підприємства, що потребують спеціалістів 

будівельного напряму 

4.6 Продовжити роботу над методичним забезпеченням  

підготовки спеціалістів за заочною формою навчання зі 

спеціальності «Опорядження будівель і споруд та 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2017 

 

2015-2020 

 

2015-2020 
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будівельний дизайн» 

4.7 Налагодити роботу з ВНЗ III-IV рівнів акредитації з 

метою забезпечення безперервної освіти випускників 

коледжу (молодший спеціаліст – бакалавр – магістр) 

 

2015-2020 

 

 

5. У сфері вдосконалення виховної роботи зі студентами 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

5.1  Розробляти і впроваджувати комплексний план виховної 

роботи коледжу 

5.2  Вдосконалювати роботу культурно - досугового центру 

5.3 Формувати у студентів майбутніх організаторів, 

керівників 

5.4  Участь у зборах молодіжних організацій міста і області 

5.5  Участь у молодіжних конференціях 

5.6  Сприяння підвищенню ролі органів студентського 

самоврядування в діяльності коледжу  

5.7  Сприяння діяльності творчих студентських гуртків: 

- робота шоу-групи „На біс"; 

- робота танцювального гуртка; 

- робота гуртка „Берегиня"; 

- робота гуртка „Архітектор"; 

- робота туристичного клубу «Одисей» 

5.8  Організація співробітництва та обмін досвідом зі 

студентами інших навчальних закладів 

5.9  Сприяння працевлаштування студентів. Співробітництво 

з будівельними та житлово-комунальними організаціями 

5.10  Сприяння роботі студради; щорічне 

2015-2020 

 

2015-2020 

2015-2020 

 

2015-2020 

2015-2020 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 
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проведення конкурсу на кращу академічну групу коледжу; 

участь у роботі стипендіальної комісії; участь у питаннях 

відрахування студентів 

5.11 Співробітництво з жіночім товариством міста 

„Анастасія" 

5.12  Формування у студентів поважного відношення до 

народів, культур, традицій інших країн. 

5.13  Формування у студентів потреби в здоровому образі 

життя, фізичному розвитку як складових високої 

працездатності, активної життєвої позиції: 

- проводити свято фізичної культури і спорту(1 раз на рік); 

- приймати участь у міжвузівських змаганнях. 

5.14 Сприяння підтриманню здорового морального клімату 

студентської молоді: проведення бесід виховної 

спрямованості кураторами та викладачами; проведення. 

5.15 Проведення науково-практичних конференцій з метою 

розвитку пізнавального інтересу, творчої активності, 

мислення. 

5.16  Використовувати матеріали музею історії коледжу для 

вихованої роботи. 

5.17   Продовжити поповнення музею історії коледжу 

 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

Сприяння діяльності творчих студентських гуртків, клубів та 

спортивних секцій 

   



18 
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Використання матеріалів музею історії коледжу,  музею 

народознавства та музею В.С.Висоцького для виховної роботи 
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6. У сфері вдосконалення практичної підготовки студентів та зв’язків 

з підприємствами 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

6.1 Удосконалення змісту типових програм практик і 

поновлення їх в розрізі спеціальності 

6.2  Сприяння створенню умов для забезпечення 

індивідуального підходу під час проходження практики 

студентів на підприємстві   

6.3 Проведення стажування викладачів і майстрів 

виробничого навчання на підприємствах житлово-

комунального господарства  

6.4   Відвідування ярмарків,виставок з метою ознайомлення  

з сучасними вітчизняними та зарубіжними методами та 

технологіями будівельного виробництва 

6.5  Проведення серед студентів ознайомлюючи бесіди 

(дискусій, круглих столів) з метою підготовки їх до 

професійної діяльності та свідомого  життя з орієнтацією 

на професію 

6.6  Впровадження інноваційних методів при вивченні 

матеріалу (конкурс «Кращий у професії», рольові ігри 

«Директор – підлеглий», « Замовник – підрядчик» і таке 

інше) 

6.7  Проведення  демонстраційних  занять та занять – 

екскурсій на підприємстві 

6.8   Розширення географії підприємств, на яких студенти 

проходять технологічну практику 

6.9 Посилення контролю керівниками практики за 

дотриманням  студентами техніки безпеки  

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 
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7. У сфері зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

7.1 Придбання наочних посібників: натуральних наочних 

посібників, моделей, макетів і муляжів, плакатів, 

електронних посібників та  відеофільмів 

7.2 Продовжити обладннаня кабінетів електротехніки в 

будівництві, фізики, інженерної геодезії, інженерного 

креслення, будівельного матеріалознавства, лабораторій 

сучасним демонстраційним устаткуванням 

          7.3   Капітальний ремонт підлоги спортивних зал 

7.4   Облаштування спортивного майданчику 

7.5 Ремонт аудиторного фонду (оснащення мультимедійним 

устаткуванням, меблями для навчальних кабінетів: столів, 

стільців для студентів, демонстраційних столів, дошок, шаф) 

7.6 Продовжити оснащення кабінетів та лабораторій для 

спеціальності «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн» 

7.7 Перехід до індивідуального теплопостачання 

( Міні-котельна) 

7.8   Поповнення бібліотечного фонду 

7.9   Благоустрій території коледжу 

7.10 Модернізація інженерного обладнання (заміна мереж 

водопостачання, опалювання і каналізації) 

7.11   Заміна дерев’яних вікон на металопластикові. 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

2015-2020 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

2015-2020 

2015-2020 

 

2015-2020 
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Продовжувати ремонт кабінетів аудиторій та приміщень 
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Вдосконалювати благоустрій території коледжу 
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Будівництво спортивного майданчику 
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8. Розвиток соціальної сфери 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання, рік 

8.1    Доукомплектування гуртожитку пральними та   

сушильними машинами, водонагрівачами. 

8.2  Реконструкція і переобладнання приміщень для 

приготування їжі (заміна газових плит на електричні). 

8.3 Обладнання душових кімнат в гуртожитку та 

спортивному комплексі. 

8.4   Обладнання в гуртожитку кімнати відпочинку та зали 

для проведення культмасових заходів. 

8.5 Створення фонду соціального захисту студентів 

(допомога юридична, фінансова, матеріальна, 

працевлаштування, оздоровлення, лікування). 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

 

Продовжувати ремонт приміщень гуртожитку, медпункту та 

службових туалетів 
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