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ЗВІТ 

про роботу директора Дружківського житлово-комунального коледжу 

ДонНАБА  Гололобова Б.Д. 

 

 Звіт надано за період з 01.01. 2018 до 31.12.2018.  

Дружківський житлово-комунальний коледж Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури – є відокремленим 

структурним підрозділом, що провадить освітню, інноваційну та 

методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу ї 

здобуття особами вищої освіти з урахуванням їхніх інтересів і здібностей, 

сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку 

діяльність, з метою реалізації державної політики в галузі освіти і науки. 

Підготовка фахівців визначається чинним законодавством України, 

потребами сучасного ринку праці. 

Діяльність колективу ДЖКК ДонНАБА в 2018 році була спрямована 

на виконання завдань, передбачених Програмою розвитку ДЖКК 

ДонНАБА на період до 2020 року шляхом забезпечення виконання завдань 

із впровадження норм Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

ДЖКК ДонНАБА, подальше поліпшення якості підготовки фахівців 

відповідно до державних стандартів освіти, стійкого фінансово-

економічного стану, нормальної  життєдіяльності  та ефективного 

використання матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів. 

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за відповідними 

освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста. 

Основними чинниками, що забезпечують якість освітнього процесу в 

коледжі є: виконання положень Закону України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», що передбачає модернізацію освітнього процесу, навчально-

методичної роботи, подальше впровадження інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання для набуття 

компетентностей за відповідними спеціальностями. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

коледжу є  Загальні збори трудового колективу, до складу яких включено і 

виборних представників з числа студентів. На зборах оцінюється 

діяльність адміністрації коледжу у сфері забезпечення якості освітньої, 

фінансово-господарської та інших видів діяльності навчального закладу. 

Проводиться постійна робота щодо загального управління ДЖКК 

ДонНАБА та координації діяльності  його структурних підрозділів. 

Зокрема, результатом такої роботи стала більш координована та 
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результативна взаємодія завідувача відділення з головами циклових 

комісій щодо освітнього процесу, інноваційної та виховної роботи у 

коледжі. 

Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота 

адміністрації та співробітників ДЖКК ДонНАБА у сфері поліпшення 

діяльності служб коледжу, зокрема проводився комплекс робіт з 

інформатизації освітнього процесу, методичної, господарсько-фінансової 

діяльності ДЖКК ДонНАБА. 

У 2018 році розроблено низку нормативних матеріалів, у тому числі 

Положення коледжу про: приймальну комісію; апеляційну комісію; 

дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти ДЖКК ДонНАБА. 

Освітня діяльність ДЖКК ДонНАБА протягом звітного періоду була 

спрямована на забезпечення високої якості освітніх послуг. З метою 

реалізації програми вдосконалення забезпечення якості освіти здійснено  

такі заходи: 

- розроблено освітньо-професійні програми зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» для спеціалізацій «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» та «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн»; 

- розроблено освітню програму профільної середньої освіти для 

підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 

освіти; 

- розроблено та затверджено Педагогічною радою коледжу два 

робочі навчальні плани денної форми навчання. 

З метою профілактики та недопущення правопорушень у 2018 році в 

коледжі проводилася системна профілактична робота, спрямована на 

запобігання проявам корупції, хабарництва та посадових зловживанням, а 

саме: 

- проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництву 

на засіданнях адміністративної та педагогічної рад, раді студентського 

самоврядування, зборах навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу; 

- забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 

рік. 

- забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство; 
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- проведено заходи зі студентами щодо належного ставлення до 

навчання, підвищення успішності та необхідності дотримання повсякчасно 

етичних норм; 

- проведено тематичні лекції з питань юридично-правової практики 

профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва. 

 

Формування контингенту студентів 

Сукупна чисельність студентів коледжу на 01.01.2018 року -247 осіб. 

За денною формою навчання 209 осіб, в т.ч. навчаються за державним 

замовленням 202 особи (97%), на контрактній основі 7 осіб (3%). 

Контингент студентів за заочною формою навчання – 38 осіб в т. ч 

навчаються за державним замовленням 32 особи (84,2%), за контрактом – 6 

особи (15,8%). 

Для забезпечення прийому студентів та виконання державного 

замовлення у коледжі розроблено план профорієнтаційної роботи, 

затверджений рішенням педагогічної ради у січні 2018року. 

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 2018 році на 125 ліцензованих місць денної форми навчання 

абітурієнтами було подано 51 заява. Зараховано 30 осіб, з них 23 - на 

основі базової загальної середньої освіти, 5 - на основі повної середньої 

освіти. Із числа зарахованих: 28 - за державним замовленням ( 93,3% ) і 2 - 

за договором ( 6,7% ). На заочну форму навчання зараховано 2 особи. 

 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

Підготовку студентів в Дружківському житлово-комунальному 

коледжі Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

забезпечують 32 педагогічних працівники. Частина педагогічних 

працівників з вищою кваліфікаційною категорією, які викладають лекційні 

години дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей та працюють у 

коледжі за основним місцем роботи, відповідає ліцензійним нормам. 

Викладачі мають достатній педагогічний досвід. 
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Кадрове забезпечення підготовки фахівців у Дружківському 

житлово-комунальному коледжі ДонНАБА 

Показники Значення 

Загальна чисельність педагогічних працівників 32 

в т.ч. пенсійного віку 8 

Чисельність викладачів на основній посаді 29 

Чисельність викладачів на умовах штатного внутрішнього 

сумісництва 

2 

  

В
и

к
л
ад

ач
і 

Вищої категорії осіб 17 

% 53 

І категорії осіб 5 

% 15,65 

ІІ категорії осіб 5 

% 15,65 

Спеціаліст осіб 5 

% 15,7 

Кількість викладачів, що пройшли магістерську підготовку 16 

Кількість викладачів, що здобувають ОС „Магістр”  

Кількість викладачів з науковим ступенем кандидата наук - 

Кількість викладачів, що навчаються в аспірантурі - 

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації педагогічних 

кадрів шляхом стажування на підприємствах, на курсах підвищення 

кваліфікації, а також у вищих навчальних закладах.  

 

Навчальна, методична та наукова робота 

Навчально-виховний  процес у коледжі спрямований на забезпечення 

підготовки молодших спеціалістів відповідно до рівня, встановленого 

освітньо-кваліфікаційними характеристиками, а також на  підвищення 

якості організації навчально-виховного процесу.  

Реалізацію зазначених напрямків здійснювали 4 циклові комісії: 

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

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

практичної підготовки (гол. Малишева О.А. ),  напряму «Будівельний 

дизайн»  (гол. 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 
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питання, які є актуальними та обов'язковими для всього педагогічного 

колективу.  

Значну роль у підвищенні професійної майстерності викладачів 

відігравав методичний кабінет, робота якого спрямована на:  

- оновлення змісту і методики навчально-виховного процесу - 

залучення викладачів до впровадження новітніх форм і методів організації 

навчального процесу; 

- розробку заходів, спрямованих на підвищення професійної 

майстерності викладачів; 

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного 

досвіду; 

- оновлення електронної бази даних щодо методичного забезпечення 

дисциплін, що вивчаються. 

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; 

- проведення аналізу навчальних досягнень студентів. 

На засіданнях циклових комісій  викладачі  розглядають як 

теоретичні, так і практичні питання щодо поліпшення організації 

навчально-виховного процесу в коледжі. Регулярно проводяться тижні 

циклових комісій, в рамках яких були організовані  різноманітні 

навчально-виховні заходи. У 2018 році були проведені: студентська 

практична конференція, І етапи Всеукраїнських олімпіад з української 

мови, математики, інформатики, семінари для викладачів, мовознавчий 

турнір до Дня писемності, позааудиторні заходи: «Кольори в житті 

людини», виставка робіт студентів спеціальності «Опорядження будівель і 
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споруд та будівельний дизайн», майстер-клас з оформлення подарунків до 

Дня Св. Валентина та ін. 

У листопаді та грудні 2018 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 та виховний захід „Ми, держава і право.”,  

- „Урок мужності” з представниками військкомату; 

- конкурси плакатів в коледжі та гуртожитку;,  

- перший етап XVIII Міжнародного конкурсу знавців української 

мови ім. Петра Яцика.  

Викладачі, студенти та працівники коледжу приєдналися до акції 

«Всеукраїнський диктант національної єдності». Плани проведення тижнів 

були розглянуті та схвалені на засіданні циклової комісії гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки. 

У 2018 році заступник директора з виховної роботи та викладачі 

фізичного виховання підготували проект, який виборов перемогу у 

міському конкурсі «Місто своїми руками». Зараз ведеться робота з 

реалізації цього проекту – облаштування спортивного майданчика для 

«Workout». У конкурсі також взяв участь проект, підготовлений 

практичним психологом Панасенко А.Е. 

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 2018 рік було проведено 5 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 

аналіз своєї педагогічної роботи. На засіданнях семінару обговорювалися 

питання:  

- «Школа компетентного педагога»; 

- «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського» (до 100-річчя від 

дня народження видатного українського педагога);  

- «Професійне вдосконалення і творча діяльність педагога»;  

- «Чути себе: як боротись з професійним вигоранням викладачів «. 

У 2018 році в коледжі працювало чотири викладачі, педагогічний 

стаж  яких не перевищував 3 роки: Вольвич М.К., Сабайдаш Є.А. (за 
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сумісництвом), 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.). Для 

покращення якості проведення навчальних занять та скорочення етапу 

адаптації молодих викладачів у педагогічній професії у коледжі працює 

семінар «Школа молодого викладача». На засіданнях розглядалися 

питання щодо усунення типових помилок у навчанні й вихованні 

студентів, організації самоосвітньої діяльності викладача, впровадження 

новітніх  технологій як вимоги часу, методів здійснення контролю знань 

студентів як важливого чиннику освітнього процесу, організація НМК 

дисципліни, теоретичних основ активізації навчання. Проте основними 

формами роботи з молодими викладачами були  індивідуальні консультації 

та самоосвіта. 

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. Результатами психологічних, 

методичних та професіональних пошуків викладачів за 2018 рік стали: 

- отримання трьох патентів на винаходи;   

- участь у Всеукраїнській науковій конференції «Перспектива-

2018» (м.Маріуполь: Анацька Г.В., Білоус Л.М., Смирнова М.В., Вольвич 

М.К.); 

- участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

викладачів та студентів «Перспективні напрямки науки та освіти» 

(м.Слов′янськ,  Мішина Л.П.); 

- участь у VІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі наукових 

робіт із соціальної роботи (Панасенко А.Е., ІІІ місце);  

- участь у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2018» 

(Гречишкіна О.В.);  
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- участь в ІІІ регіональній науково-практичній конференції 

«Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення» (листопад 2018р., м. 

Краматорськ: Орлова Т.В., Ісаєва О.В., Савченко О.М. та квітень 2018р. 

Білоус Л.М., Анацька А.В., Смирнова М.В.);  

- ІІІ місце у регіональному конкурсі методичних розробок  

( Ярцева О.Б.); 

- участь у регіональній науково-практичній конференції з креслення 

в рамках засідання РМО викладачів креслення (Білоус Л.М.); 

- відкрите тренінгові заняття на тему «Цінності» (грудень 2018р.); 

- публікації на Методичному порталі (metodportal.com); 

За результатами виступів викладачі коледжу мають друковані роботи 

у відповідних збірниках  матеріалів конференцій. 

У березні 2018 року на базі коледжу було проведено засідання РМО 

викладачів математики та обласна олімпіада з математики,  в листопаді 

2018 – РМО викладачів хімії, екології та БЖД, в жовтні – РМО викладачів 

української мови і літератури. 

Протягом 2018 року в коледжі було проведено 10 відкритих занять. 

У квітні 2018 року закінчився процес атестації викладачів коледжу. 

За результатами комплексного аналізу фахової діяльності атестаційною 

комісією коледжу було атестовано 5 осіб: 2 викладачі-сумісники (Кєхман 

Л.В., Хабо І.Г.),  яким було присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії»,  2 педагогічних працівники, яким було присвоєно 

кваліфікаційну категорію , «спеціаліст першої категорії»   (Хмарська Н.І., 

Скакаліна І.В.), та завідуючий денного відділення (Сергієнко О.Ю.) була 

визнана такою, що відповідає займаній посаді.  

Атестаційною комісією коледжу було надано клопотання до 

обласної атестаційної комісії на 5 викладачів. За рішенням обласної 

атестаційної комісії двом педагогічним працівникам було присвоєно 

кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» (Сергієнко О.Ю., 

Ярцева О.Б.),  Гречишкіній О.В. було підтверджено раніше встановлену 

кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «викладач-методист» та двом – раніше встановлені  

кваліфікаційну категорію , «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні 

звання «викладач-методист»  та  «старший  викладач» (Орлова Т.В., 

Сочинська Г.К.). 

За  2018 рік  викладачами коледжу складено 25 методичних розробок 

занять, рекомендацій, вказівок з питань вдосконалення проведення 

лабораторно-практичних занять, контрольних робіт, курсового та 

дипломного проектування,  методичних розробок з організації самостійної 
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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 2018 році на засіданні 

методичної ради коледжу був узагальнений досвід викладачів коледжу 

(Савченко О.М. та Гололобова Б.Д.). Члени методичної ради заслухали та 

обговорили звіти викладачів Скакаліної І.В., Хмарської Н.І., Хабо І.Г., 

Кєхмана Л.В. про роботу у міжатестаційний період. З метою накопичення 

кращого педагогічного досвіду в коледжі ведеться «Антологія 

педагогічного досвіду» з описом, фотофрагментами 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 конкурентоспроможних  кадрів. Впроваджуючи новітні 

технології в навчальний 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 навичок  самостійного пошуку нових знань 

і здобуття практичних умінь; 

- комп’ютерізація  навчально-виховного процесу; 

- розробка навчальних посібників на електронних носіях, лекцій з 

дисциплін, рекомендацій, створення мультимедійних презентацій.   
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Протягом 2018 року викладачі коледжу брали активну участь у 

роботі регіональних методичних об'єднань. Наші студенти, під 

керівництвом викладачів брали  участь у регіональних олімпіадах  з 

дисциплін та творчих конкурсах:   

- регіональній студентській науково-практичній конференції з 

креслення (Білоус Л.М., Маслова Арина), 

- ІV регіональній науково-практичній конференції викладачів та 

студентської молоді «Екологія продуктів харчування (посуд)» (квітень 

2018р., Гречишкіна О.В., Кашина Ольга), 

- ІІ регіональній студентській конференції «Українська революція – 

100 років» (Мірошниченко Г.В., Кашина Ольга); 

- регіональній науково-практичній конференції «Новітні технології 

очима студентської молоді» ( листопад 2018р., Савченко О. М., Маслова 

Арина); 

- студентській науково-практичній конференції ДЖКК «Історичні, 

науково-технічні та гуманітарні досягнення людства. Видатні Нобелівські 

лауреати” (квітень 2018р.); 

- міжрегіональному фестивалі «Студентство за розквіт  України» ( ІІІ 

місце у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво», Скакаліна І.В., 

студенти напрямку «Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн»); 

- культурно-просвітницькому мандрівному фестивалі «З країни в 

країну» (І місце, Орлова Т.В., студенти коледжу); 

- регіональних олімпіадах з хімія, математики, інформатики, 

української мови; 

- участь в обласному етапі конкурсів знавців української мови та 

літератури ім. Шевченка (І місце, Татарченко Софія, Савченко О. М.); 

- участь в обласному етапі конкурсу знавців української мови ім. 

П.Яцика. 

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 

педагогічного колективу коледжу на формування студента як 

високоморальної особистості,  яка плекає українські традиції,  духовні 

цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна 

реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує 
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європейські цінності, готова до захисту незалежності та територіальної 

цілісності України. 

Виховну роботу в групах здійснюють  куратори. Працює методичне 

об’єднання кураторів навчальних груп. 

Виховна робота охоплює всі напрямки та всі сфери позааудиторної 

діяльності студентів. 

За 2018 календарний рік були проведені наступні заходи : 

Січень 

- всеукраїнська акція «Різдвяна колядка – захисникам України»; 

- вечір відпочинку присвячений пам'яті В. Висоцького; 

- ремонт кімнати в «Будинку милосердя» (студенти гр. 23С); 

- зустріч з представниками Дружківського міського військового    

комісаріату;  

- зустріч з представниками громадської організації «Нова Дружківка» 

з презентацією документального фільму «Станіслав Самойленко - 

академік із Дружківки». 

Лютий 

- до Дня Святого Валентина 

- народознавче свято «Колодію, колодію, на тебе маємо всю надію» за 

участю волонтерів Дружківської міської організації Товариства Червоного 

хреста України; 

- зустріч з представником ЦЗ на тему «Юридичне оформлення 

працевлаштування»  

Березень 

- відвідування виставки картин присвяченої  В.Стусу в БК «Етюд»; 

- святковий концерт до  свята 8 березня; 

- відвідування фотовиставки Києво-Печерської лаври в БК «Етюд»; 

- зустріч з представниками Дружківського міського військового 

комісаріату; 

- зустріч з лікарем- наркологом міста Шапаренко С.Є.; 

- участь у ярмарці професій в ЦДЮТ; 

- участь у всеукраїнській  акції «Тризуб єднає» 

- зустріч з представником громадської організації «Перемога. 

Дружківка»  Поворозник А.В. Лекція-семінар «Школа подружнього 

життя» 

Квітень 

- участь в флешмобі «Барви нашої країни» БК «Етюд»; 

- зустріч з головою відокремленого підрозділу ГО «Союз ветеранів 

АТО Донбасу» у м. Дружківка Балабойко Р.Г. 
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Травень 

- виховний захід присвячений Дню пам’яті і примирення; 

- зустріч з головним спеціалістом бюро безкоштовної правової 

допомоги Мітасовим В.І. Лекція «Запобігання злочинності, карної та 

адміністративної відповідальності»; 

- лекція-бесіда «Торгівля людьми. Влаштування на роботу за 

кордоном» (ЦЗ Бурлуцька О.В.); 

- конкурс-вікторина з  дисципліни ОРБК;  

- участь у флешмобі до Дня вишиванки; 

- виховний захід «Крилаті латинські вислови»; 

- тренінг членів студентської ради з регіональним координатором 

суспільної організації «Інститут розвитку і соціальних ініціатив» (Лілія 

Дуднік); 

Вересень 

- урочиста зустріч присвячена початку навчального року та Дню 

знань; 

Жовтень 

- концерт, присвячений Дню працівників освіти; 

- конкурс - виставка осінніх композицій ; 

- участь у акції молодіжного центра БК «Проти торгівлі людьми та 

рабства» ; 

- День першокурсника ; 

- лекція - бесіда «Вивчення професійної спрямованості» (ЦЗ 

Кисловською О.С).  

Листопад 

-  День відкритих дверей; 

-  участь у відкритті виставки творів декоративно-ужиткового 

мистецтва в БК «Етюд»;   

- участь у Всеукраїнському  радіодиктанті національної єдності;  

- участь у міському фестивалі творчості  «Дружківська осінь»;  

- організація акції «Міняю сигарету на цукерку»; 

- проведення тижня безпеки життя на дорогах;  

- участь у регіональний форумі кар’єри під девізом «Живи та працюй 

в Україні»;  

- участь у обласному фестивалі української пісні (Блудова Валерія);  

- організація і проведення фестивалю-конкурсу «Ліга respect»; 

- участь у ярмарку вакансій;  

Грудень 

-  проведення Тижня права;  
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- запис відео - резюме зі студентами. (ЦЗ м. Макіївка); 

- зустріч з представниками швейцарського фонду  протимінної 

діяльності в Україні . Лекція на тему «Мінна небезпека»;  

- народознавче свято «Зимові вечорниці»(для студентів коледжу); 

- святковий новорічний концерт для співробітників коледжу; 

- новорічне свято для дітей співробітників коледжу. 

Спортивно - оздоровча робота в коледжі спрямована на підготовку 

особистості  фахівця, здатної динамічно адаптуватися в сучасному 

суспільстві і складних умовах ринку, на залучення до здорового способу 

життя, популяризацію видів спорту , формування позитивного відношення 

до фізичної культури та спорту. В коледжі працює тренажерна зала, де 

студенти покращують свій фізичний та духовний стан. Постійно діють, 

волейбольний, баскетбольний і тренажерний майданчики. Триває робота 

по встановленню спортивного комплексу «Workout». 

За звітний період студенти коледжу взяли участь у різноманітних  

змаганнях та спортивних заходах:  

- лютий: обласні змагання зі стритболу м. Краматорськ;   

- квітень-травень: обласні змагання з футболу (м. Слов`янськ),  

першість коледжу з настільного тенісу, обласні змагання з волейболу, 

спортивно-масовому заході «Краса та витривалість», спортивно-масовому 

заході «Спортивна неділя», спортивно-масовому заході «Вправний 

веслувальник» ;  

- вересень: обласному  заході «День Олімпійського бігу», заході «День 

здоров`я»,  флешмобі з підтягування ;   

- жовтень: розважально-спортивному святі «Козацькі розваги» ; 

міському заході олімпійської ходи; відбірковому турі обласних змагань з 

футболу. 

- За активну участь в обласних змаганнях коледж був нагороджений 

грамотою Донецького обласного відділення комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України (6 місце). 

- В коледжі продовжує свою роботу туристичний клуб «Одіссей». У 

2018 році членами клубу була проведена наступна робота: 

- квітень: туристичний похід по річці Сіверський Донець по маршруту 

с. Лівковка - с. Петровське; туристична подорож до м. Одеса присвячена 

ювілейному святкуванню Дня гумору; 

- липень: серпень: участь у міському святі Івана Купала; туристична 

подорож до м. Одеса 

- вересень: регіональні змагання з техніки водного туризму; участь у 

екологічній акції «Міжнародний день чистих берегів»; туристичний похід 
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по річці Сіверський Донець  по маршруту сел. Савінці - сел. Іванівка; 

участь у регіональному фестивалі бардівської пісні;  

- жовтень:  подорож вихідного дня до сел. Брусино; піший  похід до 

сел. Білокузьминівка;   

- листопад: туристична поїздка до м. Києва, присвячена 75-річчю 

звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників; участь у 

регіональному фестивалі «Осінній вернісаж». 

Виховну роботу в гуртожитку з січня по серпень здійснював 

Голозубов І.В. , а з вересня – Панасенко А.Е. Регулярно проводяться рейди 

з перевірки санітарного стану кімнат та поведінки студентів. Постійно 

проводяться рейди протипожежної безпеки інженером з охорони праці 

Гадицькою О.Л., комендантом гуртожитку Бондаренко С.І.  

Викладачами коледжу спільно з психологом були проведені  міні-

лекції: 18.09.18 - «Толерантність» (Білоус Л.М.), 24.10.18 - «Гендерна 

рівність» (Вольвич М.К.), 8.11.18 - «Гуртожитки різних країн» 

(Самсоненко Є.В.). 

Ведеться індивідуальна робота із студентами, схильними до 

вживання алкогольних напоїв, куріння, порушення правил проживання. 

В коледжі діє орган студентського самоврядування - студентська 

рада коледжу. Її діяльність спрямовується на вдосконалення навчально-

виховного процесу в коледжі, на 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 набуття 

ними навичок управлінської діяльності і дає можливість більш 

оперативного вирішення проблем студентської громади. 

Невід`ємною частиною виховного процесу в коледжі є робота 

психолога Панасенко А.Е. Психологом проводилася велика моніторингова 

робота із студентами нового набору, спрямована на вивчення рівня 

адаптації першокурсників. Із студентами 1-3 курсів проведено дослідження 

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

Проводилися дослідження міжособистісних стосунків в групах.  

Раз на місяць проводяться тематичні бесіди із студентами-сиротами, 

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

внутрішньоколеджному обліку, із студентами, що мають пропуски занять. 
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Організована робота циклу тренінгових занять зі збірною групою 

студентів 1-4 курсів: «Розвиток важливих життєвих навичок». Ведеться 

інформаційно-просвітницька робота на семінарах педагогічної 

майстерності. 

У вересні проведено відкрите позакласне заняття з активною 

формою роботи для студентів 1-2 курсів на тему «Хвороба Альцгеймера». 

У жовтні в групах 2 і 3 курсів проведені класні години на тему «Булінг». У 

листопаді проведена акція «Веселка толерантності» до Всесвітнього Дня 

толерантності. У грудні стартувала акція «Ялинка бажань», присвячена  

Дню Святого Миколая і щорічної акції «Подаруй іграшку дітям» 

Панасенко А.Е. брала участь в роботі обласних семінарів-

практикумів з обміну досвідом: «Активні форми роботи як засіб 

популяризації здорового способу життя», «Алгоритм співпраці 

психологічної служби з громадськими організаціями та реабілітаційними 

центрами», «Психологічний супровід інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх закладах», «Пріоритетні напрямки психологічного 

супроводу та соціально-педагогічного патронажу психологічної служби 

Донецькій області» (5.09.18), «Запобігання гендерному насильству та 

жорстокому поводженню з дітьми та підлітками» (24.10.18),  

 «Профілактика правопорушень серед студентської молоді» (7.11.18) 

На ІV Всеукраїнському дистанційному конкурсі наукових робіт із 

соціальної педагогіки з темою «Молодь проти СНІДу» Панасенко А.Е. 

отримала диплом ІІІ ступеня. 

Особлива увага в коледжі приділяється студентам з неповних та 

багатодітних сімей та тим, які потребують посиленої педагогічної уваги. З 

метою профілактики у коледжі проводиться цілеспрямована робота з 

порушниками дисципліни: роз’яснювальна робота на засіданнях 

педагогічної ради, ради профілактики правопорушень, засіданнях 

студентської ради , бесіди з батьками.  

Потреби навчально-виховного процесу забезпечує бібліотека 

ДЖКК, яка надає систематичну  цілеспрямовану допомогу студентам в 

опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг знань, 

знайомить із різноманітними джерелами інформації. 

Обслуговування читачів проводиться в  абонементному відділі та в 

читальній залі. Книговидача за 2018 рік становить 10400 екземплярів, 

кількість зареєстрованих читачів-235, та кількість користувачів,що  

обслуговувались всіма підрозділами бібліотеки – 430. Вищезгадані цифри 

залежать від активізації читачів засобами масової та наочної пропаганди 

книги. 
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На початку навчального року підручники та навчальні посібники 

видавалися заздалегідь підготовленими комплектами, що сприяло 

швидкому забезпеченню студентів літературою. З метою виявлення 

боржників проводиться щоквартальний аналіз читацьких формулярів, 

результати якого обговорюються з кураторами груп. 

Активізації читачів сприяли різноманітні заходи, що проводились 

бібліотекою протягом навчального року: 

- бесіда–зустріч для студентів 1 курсу «Тобі, першокурснику», на якій 

представлені комплекти підручників та навчальних посібників по 

загальноосвітнім дисциплінам, з метою ознайомлення з фондом бібліотеки, 

її довідковим апаратом, правилами користування бібліотекою, графіком 

роботи та виставкою;  

- інформаційна зустріч присвячена 80-річчю з дня народження Героя 

України Василя Стуса «Народе мій, до тебе я ще верну»;  

- зустріч-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії «Дзвони 

Чорнобиля»; 

- виставка–розповідь до 100–річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського - видатного українського педагога;  

- інформаційна зустріч «Українська мова – давня і молода» до Дня 

української писемності та мови;  

- виховна година «Ми, Держава та право» в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права. 

До кожного масового заходу були підготовлені виставки книг,  

підібрані ілюстративні та інформаційні матеріали на задану тему. Значна 

увага приділяється роботі зі студентами, що проживають у гуртожитку. 

Традиційними стали випуски стіннівок, які сприяють вихованню 

інформаційної культури та вихованню прагнення до здорового способу 

життя: 

- «Куріння чи здоров’я – вибір за вами»; 

- «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»; 

- «Сім правил здорового способу життя»; 

- Основне завдання бібліотеки – допомога в організації навчально-

виховного процесу. Тому у приміщенні читальної зали постійно діють 

виставки книг, які поповнюються  новими екземплярами: 

- «Нові надходження»; 

- «На допомогу курсовому та дипломному проектуванню»; 

- «На допомогу майбутньому будівельнику»; 

- «Куточок викладача»; 

- «На сторожі рідного слова». 
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Приділяється увага також організації книжково-ілюстративних 

тематичних виставок до ювілейних дат, до міжнародних та державних 

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

літературну тематику. Ось деякі з них:  

- «Небесна Сотня в пам’яті народу»; 

- «Державні символи України»; 

- «Знати закон – бути освіченим»; 

- «Бібліотека радить прочитати»; 

- «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»; 

- «Святкуємо День Європи» та ін. 

У звітному році була проведена значна робота з організації та 

збереження книжкового фонду. Здійснювалось упорядкування фонду, 

відбір застарілих видань та  тих, що мало використовуються. З фонду 

вибуло 1709 екземплярів книг на загальну суму 1868 гривень.  

Новими надходженнями фонд не поповнюється. Передплату 

періодичних видань  «Освіта», «Будівництво і стандартизація», «Идеи 

вашего дома» здійснено за рахунок власних коштів викладачів. 

Роботу з профорієнтації проводили протягом року. Згідно з 

графіком проведення зустрічей з учнями 9 – 11 класів викладачі відвідують 

школи міста.  

До дня відкритих дверей: 

- розміщені оголошення по мікрорайонах міста, в школах, на дошках 

оголошень біля заводів; в БК «Етюд», ЦДЮТ, спортивній школі; 

- розміщені оголошення у громадському транспорті міста (через 

рекламне агентство «Броско»), в газеті «Знамя индустрии» 

- організовані голосові оголошення на ринках м.Дружівка, 

м.Краматорськ, м. Констянтинівка; в ефірі радіостанції «Шансон» 

- розміщені  оголошення в м. Добропілля ( Шаповалов О.С.), сел. 

Олекієво-Дружківкаі, м. Костянтинівка (Білошенко К.Г., Лебеденко Є.В., 

студенти гр.Б – 33с) та районах . 

- розміщені рекламні ролики коледжу на сайті міського центру 

зайнятості та в соціальних мережах; 

- взяли участь у регіональному форумі кар’єри під девізом « Живи та 

працюй в Україні», який пройшов у вигляді квесту. До форуму ретельно 

готувалися: склали ігри - завдання для учнів.  

- розробили матеріал для інтерактивних ігор «Побудуй  місто чи район 

своєї мрії», «Асоціація кольорів», «Я - студент ДЖКК». (Білоус Л.М., 

Анацька Г.В, Скакаліна І.В).  
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- взяли участь у регіональному форумі кар’єри під девізом « Живи та 

працюй в Україні», який пройшов у вигляді квесту.  

Робота з випускниками протягом року велася за такими основними 

напрямам: 

- сприяння самостійному пошуку місць проходження виробничої 

практики; 

- участь студентів у ярмарках – вакансій з метою знайомства з 

представниками комунальних підприємств та будівельних організацій 

міста; 

- організація та проведення зустрічей з представниками служб 

центру зайнятості; 

- проведення бесід, круглих столів, під час яких ведеться роз'яснення 

основних правил самостійного пошуку роботи; 

- інформування про навчальні заклади ІІІ – ІV рівня акредитації та 

необхідні умови для продовження навчання та організація зустрічей з 

представниками вищих навчальних закладів. 

У 2018 р. отримали диплом спеціальності 5.06010101 «Будівництво 

та експлуатація будівель і споруд» 33 студента, а спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель та споруд та будівельний дизайн» – 8 студентів. 

Від випускників 2018р. надійшло 20 заяв з проханням сприяти 

подальшому навчанню в навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації. 

Продовжити навчання на денному відділені Донбаської національної 

академії будівництва та архітектури вирішили 17 студентів-випускників 

2018 р. та 3 випускників минулих років. 

 До Харківського національного університету будівництва та 

архітектури ім. О.М.Бекетова були зараховані на денне відділення за 

прискореною програмою навчання 2 студентів.  

До Київського національного університету будівництва та 

архітектури на денне відділення зараховано 1 студента. 

На адресу коледжу були надіслані листи-запити з проханням 

направити для подальшого працевлаштування випускників коледжу.  

Дані щодо працевлаштування випускників 2018 року наведені у 

таблиці: 
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№ п/п П.І.Б. Назва підприємства, місто 

1.  Булава О.Д. ТОВ « Стройуком», м. Краматорськ 

2.  Пономарьова Н.О. ТОВ « Стиль Д», м. Дніпро 

3. Петрикеєва Ю.С. ФОП  Полоус Ю.В., м. Краматорськ 

4.  Мартинів Б.Р. ТОВ «Домрембуд – 5», м. Костянтинівка 

5.  Тхорик Т.В. ТОВ « Стройуком», м. Краматорськ 

 Виїхали за межі України – 3 випускників. Не навчаються і не 

працюють за спеціальністю - 2 студентів (Чан Д.Ш.- за станом здоров'ям, 

Сушко К.Р. – має дитину віком до трьох років).  

Робота з охорони праці в коледжі організована згідно із законами 

України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положенням про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти» тощо.  

Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі 

розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та 

охорони праці, створено службу охорони праці, затверджені положення 

про службу охорони праці, створені комісії з навчання та перевірки знань з 

охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та 

білети для перевірки знань. Робота служби з охорони праці здійснюється 

відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених 

директором коледжу. 

 Інженер з охорони праці у своїй роботі керується наступними 

документами: 

        - зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону 

праці та нормативно-правові акти, що визначають діяльність служб 

охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах, накази і 

розпорядження органів управління освітою та у сфері охорони праці 

вищого рівня за профілем своєї діяльності; 

          - внутрішні документи: Положення закладу, накази та 

розпорядження директора коледжу, Колективний договір, Положення про 

службу охорони праці у коледжі, правила і норми охорони праці та 

пожежної безпеки, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадова 

інструкція інженера з охорони праці. 

Протягом 2018 року у коледжі з охороні праці було виконано певну 

роботу.  

Так, перед початком навчального року комісією було перевірено 

протипожежний стан будівель та приміщень коледжу на відповідність 

вимогам нормативних актів з питань охорони праці. В ході перевірки 
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встановлено, що лабораторії, майстерні, спортивний комплекс, гуртожиток 

коледжу знаходяться у задовільному стані стосовно питань перевірки. 

Також у жовтні 2018 року комісією перевірено готовність 

приміщень, будівель та гуртожитку коледжу до опалювального сезону 

2018-2019 року.  

З метою підтримання пожежної безпеки будівлі коледжу двічі на рік 

проводиться перемотування пожежних рукавів та перевіряється на 

працездатність робота пожежних кранів та пожежних рукавів. 

Постійно інженером з охорони праці з усіма працівниками, які 

приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, 

стажу роботи та посади, проводиться вступний інструктаж.  

У разі необхідності проводиться цільовий інструктаж у разі 

організації позанавчальних заходів ( екскурсії, туристичні походи, 

спортивні змагання тощо) із записом у відповідний журнал під підпис. 

Згідно із законодавством перед початком практичних робіт 

керівником робіт проводиться первинний інструктаж. Первинний 

інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, 

пов'язаного з використанням різних матеріалів, приладів, на початку 

заняття, лабораторної роботи тощо. 

Реєстрація проведення інструктажів здійснюється у відповідних 

журналах реєстрації інструктажів під підпис. 

З метою збереження життя та здоров’я учасників навчально-

виховного процесу під час занять, у канікулярний період та при проведенні 

святкувань новорічних свят 2018-2019 навчального року та попередження 

надзвичайних ситуацій керівництвом коледжу було видано наступні 

накази :  

- «Про невідкладні заходи попередження епідускладнень з грипу та 

гострих респіраторних вірусних інфекцій у 2018 році»  від 11.01.2018 

№05/01-03 з метою попередження грипу та гострих респіраторних 

захворювань у коледжі, яким було затверджено план профілактичних 

заходів з попередження масового розповсюдження грипу та гострих 

респіраторних інфекцій; 

- «Про комісію з пожежної та санітарної безпеки приміщень коледжу» 

від 17.01.2018р. №06/01-03; 

- «Про затвердження заходів щодо посилення контролю по 

забезпеченню безпечних умов освітнього процесу коледжу у період 

ускладнення погодних умов» від 31.01.2018р. № 10/01-03; 
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- «Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки при підготовці 

та проведенні новорічних та різдвяних свят на території коледжу» від 

16.12.2016р. № 127/01-03; 

- «Про невідкладні заходи попередження епідускладнень з грипу та 

гострих респіраторних вірусних інфекцій у 2017 році» від 17.01.2017р. № 

04/01-03. 

- «Про розробку та затвердження інструкцій з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності» від 01.02.2018 № 11/01-03, у якому з метою 

протидії випадкам з небажаними наслідками під час ускладнення погодних 

умов інженером з охорони праці було розроблено та затверджено 

інструкцію №49 з безпеки життєдіяльності під час снігопаду, заметілі. 

ожеледиці, наростання бурульок, хуртовин, сильних морозів, снігових 

заметів, біля водоймищ у зимовий період з терміном дії 5 років; 

- «Про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу на час літніх канікул» від 17.05.2018 №43/01-03; 

- «Про розробку та затвердження інструкцій з охорони праці» від 

18.07.2018 №62/01-03, яким переглянуто і допрацьовано 8 інструкцій з 

охорони праці; 

- «Про організацію роботи з охорони праці і пожежної безпеки у 2018-

2019 н.р.» від 31.08.2018 №82/01-03 тощо. 

- На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 

«Про день охорони праці в Україні», законів України «Про охорону праці», 

«Про пожежну безпеку» тощо, з метою реалізації основних принципів 

державної політики в галузі охорони праці, охорони життя, привернення 

уваги працівників  до існуючих проблем у сфері охорони праці  та питань 

дотримання вимог пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та 

безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі, а також 

підготовки та проведення у 2018 році у коледжі заходів з нагоди Дня 

охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці,  який 

щорічно відзначається в Україні та країнах світу 28 квітня, у коледжі було 

проведено Тиждень охорони праці. Протягом тижня згідно плану було 

проведено організаційно-виховні заходи, розроблені для підвищення рівня 

культури охорони праці серед співробітників та студентів коледжу. 

Інформація про  проведену роботу була оприлюднена на офіційному веб-

сайті коледжу. 

Також працівники коледжу – викладач спецдисциплін Лебеденко Є.В. 

та електрик Білошенко В.М. пройшли навчання в Слов’янському 

навчальному центрі «Охорона праці», а заступник директора з навчальної 
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роботи Брожко Т.С. та викладач Хмарська Н.І. – в ДП «Донецький ЕТЦ» 

по загальному курсу з питань охорони праці. 

З метою впорядкування роботи електроустаткування в приміщеннях 

навчальних корпусів та гуртожитку регулярно проводився огляд 

електрогосподарства та при необхідності ремонт. Також для підтримання 

роботи зовнішнього освітлення двору коледжу велися роботи по ремонту 

та заміні ламп. На сходових клітках навчального корпусу №2 були замінені 

світильники, які морально та фізично застаріли, на  сучасні зі 

світлодіодними лампами. У актовій залі прокладено електропроводку та 

кабелі у спеціальні кабель-канали.  

У переході між корпусами для виключення нещасних випадків на 

сходах було змонтовано дерев’яні перила та встановлено на вікнах 

дерев’яні захисні планки.  

У теслярно-столярній майстерні було проведено ревізію та ремонт 

деревообробного верстата, електро - та ручного інструмента для столярно-

теслярських робіт.  

Було придбано спецодяг для двірника, прибиральниць службових 

приміщень, робітників господарської частини та майстра виробничого 

навчання. Також було придбано ліки для медичних аптечок першої 

допомоги для гуртожитку, штукатурно-малярної, столярно-теслярської 

майстерень та кабінету інженера з охорони праці.  

Відремонтовано та перезаряджено 7 вогнегасників (з актової зали, 

столярно-теслярної майстерні, пожежних шаф тощо). 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в 

закладах освіти ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. 

Основні види життєдіяльності в закладі освіти – це навчання, праця, 

творчість. Під час перебування в навчальному закладі потрібно 

усвідомлювати наслідки своїх дій, щоб не створити небезпечну ситуацію, 

виробивши відчуття особистої безпеки та безпеки оточення; розуміти те, 

що безпека, перш за все, залежить від кожної людини, її ставлення до 

навколишнього середовища та інших людей. 

Виконання вимог інструкцій, нормативних актів з безпеки 

життєдіяльності, правил безпечної роботи під час навчально-виховного 

процесу, співпраця з адміністрацією навчального закладу щодо створення 

безпечних умов для навчання є запорукою безпеки для всіх.  

В коледжі функціонує Рада ветеранів ДЖКК, яка у своїй діяльності 

керується Конституцією, Законом України «Про об'єднання громадян», 

чинним законодавством, рішеннями Ради і положеннями Статусу Ради 
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ветеранів. На обліку в Раді Ветеранів ДЖКК 38 осіб, з них 15 - працюють і 

23 пенсіонери. 

За минулий 2018 рік Рада ветеранів продовжувала традиції, що 

склалися за час існування цього об'єднання працівників: організація 

святкової зустрічі-чаювання (на честь Дня Перемоги і напередодні Дня 

працівників освіти); надання матеріальна допомога в розмірі 50 грн. 

ветеранам, що не працюють (двічі на рік); надання матеріальної допомоги 

на лікування ( за заявою ветерана); надання матеріальної допомоги у 

зв'язку з ювілейними днями народження. 

 За звітний період до фонду Ради надійшло 16436,48 гривень. Всі 

витрати узгоджені з правлінням Ради і підтверджені документально. У 

звітному році витрачено: матеріальна допомога - 8950 грн.; вшанування 

ювілярів - 2000 грн .; організація і проведення заходів - 2700 грн .; 

передплата газети - 420 грн .; поховання - 1500 грн .; послуги банку - 97,78 

грн. На загальну суму 15667,78 грн. Особлива подяка бухгалтеру Ради 

С.А.Половко  

Матеріально-технічна база коледжу 

В коледжі в цілому створена навчально-матеріальна база. Навчально-

виховний процес здійснюється в трьох корпусах  площею  6113 м
2
 

За 2018 рік виконано наступні роботи: 

- ремонт та наладка деревообробних верстатів; 

- капітальний ремонт приміщень теслярної майстерні; 

- ремонт кабінету інженера з оргтехніки; 

- поточний ремонт коридорів; 

- обладнання місця для відпочинку студентів; 

- поточний ремонт системи опалення першого поверху  навчального 

корпусу № 2; 

- поточний ремонт ауд.317 та лабораторії електротехніки; 

- поточний ремонт актової зали та танцювальної зали; 

- поточний ремонт ауд. 417, 418, 416; 

- капітальний ремонт медпункту; 

- заміна приборів обліку теплової енергії навчальних корпусів; 

- проведені роботи по благоустрою території коледжу (встановлено 

декоративний фонтан; встановлено навіс для будівельного 

інвентарю; виготовлення пристрою для парковки велосипедів та 

мопедів; ); 

- виготовлені та встановлені баскетбольні стійки на спортмайданчику; 

- поточний ремонт коридорів та санвузлів гуртожитку; 

- поточний ремонт житлових кімнат гуртожитку; 
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- проведенні  монтажні роботи по заміні освітлювальних приладів 

коридорів навчальних корпусів та аудиторій; 

- продовження роботи з дизайнерського оформлення в холі Ш поверху 

навчального корпусу № 2; 

- придбання м′якого інвентарю  для гуртожитку; 

- придбання та установка 4-х відеокамер; 

- придбання спецодягу для обслуговуючого персоналу; 

- проведені роботи з ізоляції труб теплових вузлів усіх корпусів. 

Студенти з інших міст мешкають в гуртожитку, який на 100% 

забезпечує потребу у проживанні. Колектив працює в напрямку 

збереження майна та оновлення матеріальної бази за рахунок цільових 

коштів, допомоги підприємств, спонсорів, колишніх випускників тощо.  

Кожного тижня директором проводяться адміністративні ради, де 

розглядаються питання навчально-виховної та методичної роботи, 

фінансово-господарської діяльності, трудової та виконавчої дисципліни, 

охорони праці та інші, що пов’язані з роботою коледжу. За їх підсумкам 

робляться висновки, видаються накази та розпорядження. За 2018 рік 

проведено 36 засідань. 

Фінансування 

 

Згідно кошторису доходів і видатків на 2018рік нашою установою 

отримано фінансування загальною сумою 7602229 грн. з них : 

957219,00  - стипендії; 

5400610,00- оплата праці та нарахування; 

314428,00  - грош. компенсація на харчування дітей сиріт; 

783834,00  - оплата комунальних послуг; 

146138,00  - інші соціальні виплати студентам сиротам. 

З них додаткового фінансування на оплату комунальних послуг, 

загальною сумою: 101900,00грн. 

На рахунок коштів спеціального фонду нами отримано: 

264167,71грн. з них: 

-  67807,28грн – кошти за оплату навчання; 

- 195014,23 грн. - оплата за проживання у гуртожитку, (у т. 

ч.субсидія-105080,24грн.); 

- 1346,20грн – кошти від додаткової господарської діяльності. 

Ці кошти було витрачено: 

- 47315,99грн. - на оплату праці та нарахування; 

- 55010,57грн. – на придбання будівельних матеріалів, господарських 

та канцелярських товарів, білизни для гуртожитку. 
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- 48475,55грн. - на оплату інших послуг (послуг зв′язку, вивіз 

побутових відходів, послуг з дератизації та дезінсекції, послуг з доступу до 

ІАСУ та ЄДЕБО і інші.) 

- 7525,94грн.- на оплату службових відряджень, 

- 93289,11грн. на оплату комунальних послуг з них: 

- 68754,12грн.-теплопостачання;  

- 4146,09грн.- водопостачання та водовідведення; 

- 15279,18грн.-енергопостачання; 

- 5109,72грн.- газопостачання. 

Станом на 1 січня 2019р. на рахунку спеціального фонду –57655,99 

грн. 

Аналізуючи роботу за останні роки слід відмітити, що, незважаючи 

на всі наші  зусилля, коледжу потрібні кошти на поповнення матеріально-

технічної бази кабінетів, лабораторій (старі меблі, обладнання), 

навчальних майстерень, комп’ютерного класу та комп’ютерів в деякі 

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, міцні зв’язки з виробництвом, ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації і досвід в підготовці кадрів молодших спеціалістів, колектив 

коледжу впевнений у майбутньому. 

 

Директор коледжу     Б.Д. Гололобов 

 
 


