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Протягом звітного року в коледжі здійснювалася підготовка за двома
освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста за 5 ліцензованими
спеціальностями та кваліфікованого робітника за 5 ліцензованими професіями
первинної професійної підготовки.
Загальний ліцензований обсяг підготовки на денній формі навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста становить 230 осіб, за
освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника 210 осіб первинної
професійної підготовки.
Аналізуючи підсумки роботи за рік, що минув, слід відзначити, що колектив
працівників коледжу, керуючись нормативними документами, наказами та
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, власною концепцією
освітньої діяльності, у 2015 році виконав наступні завдання:
1. Навчальні плани та програми з усіх спеціальностей виконані в повному
обсязі;
2. Виконано план державного замовлення 2015 року на підготовку молодших
спеціалістів та кваліфікованих робітників.
2.1 Прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
становив 121 особа, з них: на основі повної загальної середньої освіти – 25 осіб,
на базі базової загальної середньої освіти – 40 осіб та на базі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – 56 осіб.
2.2 Прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника
проходив за результатами співбесіди – за професіями кравець, закрійник та за
результатами тестування – за професіями оператор з обробки інформації, секретар
керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору,
перукар (перукар-модельєр). Зараховано 156 осіб, з них: за державним
замовленням – 134 особи та за договорами з фізичними та юридичними особами –
22 особи. З вересня 2015 року зараховано до числа студентів 4 особи та учнів – 3
особи з числа переведених на навчання з тимчасово окупованої території України.
3. В 2015 році випуск фахівців становив за освітньо-кваліфікаційними
рівнями: молодші спеціалісти - 120 осіб, кваліфіковані робітники – 151особа;
4. Якість підготовки фахівців: випускники отримали дипломи з відзнакою:
молодші спеціалісти - 9% (11 осіб); кваліфіковані робітники - 4%
(6 осіб);
отримали свідоцтва кваліфікованого робітника – 10 осіб, в тому числі 7 осіб в
зв’язку із достроковим випуском.
5. За висновками державних кваліфікаційних комісій, високий рівень
фахових знань показали випускники груп Дс-2 (спеціальність «Діловодство»),
М-4 («Моделювання та конструювання промислових виробів»), Т-4 («Швейне
виробництво»), ХМ-3 («Перукарське мистецтво та декоративна косметика»);
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6. 100% випускників, які навчалися за рахунок державного бюджету,
отримали направлення на роботу або продовжують навчання на денній формі;
7. За результатами державної підсумкової атестації із загальноосвітньої
підготовки студенти та учні показали достатній рівень навчальних досягнень з
дисциплін: українська мова - загальна успішність – 100%, на «відмінно» та
«добре» (високий та достатній рівень) - 63%; математика - відповідно – 100% та
56%; інформатика – 100% та 51%;
8. Рівень навчальних досягнень студентів перехідного контингенту: ОКР
молодший спеціаліст - на «відмінно» навчається – 12 осіб , на «відмінно» та
«добре» - 42%; в групах ОКР кваліфікованого робітника відмінників – 1 особа
(гр.К-14), загальна успішність 98%, якість становить 36%;
9. Студенти коледжу успішно виступили на обласних предметних олімпіадах
з навчальних дисциплін: інформатики (викладач Метельська Н.М.), математики
(Дятлова Н.В.), української мови (Дубченко Л.Г., Копитько Н.Г.), історії України
(Пренковська В.О.);
10. Проведено чергову акредитацію спеціальності 5.05160203 Моделювання
та конструювання промислових виробів;
11. Продовжувалася робота з удосконалення навчально-методичної бази
дисциплін та створенню навчально-методичних комплексів дисциплін з
підготовки за новими спеціальністю та професією;
12. Укладено угоди з підприємствами, організаціями, установами, фірмами,
салонами та перукарнями різних форм власності на підготовку фахівців за
ліцензованими спеціальностями та професіями, згідно обсягів, та організацію
проходження різних видів практик;
13. З метою підвищення ролі навчальних кабінетів в освітньому процесі
(навчально-методична та навчально-матеріальна бази, їх систематизація,
забезпечення умов для самостійної роботи студентів, позаурочна діяльність з
дисциплін, ознайомлення та поширення перспективного досвіду викладачів)
проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів;
14. З метою активного впровадження мультимедійних технологій в
навчальний процес продовжено поповнення навчально-матеріальної бази
плазмовими телевізорами (2 шт.), ноутбуками (2 шт.), комп’ютерами (3 шт.);
15. З метою мотивації до удосконалення професійної компетентності
педагогів, моніторингу успіху та недоліків, об’єктивності в оцінюванні якості
виконання посадових обов’язків, продовжувалася робота з визначення рейтингів
викладачів та майстрів виробничого навчання.
16. Протягом навчального року активно проводилася патріотична робота в
рамках просвітницько-виховного проекту «Ми патріоти твої, Україна!»
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На реалізацію даних завдань було спрямоване керівництво всіма
підрозділами, які забезпечують освітній процес, виховання студентської молоді,
соціальний захист та фінансово-господарську діяльність в коледжі.
Виконання навчальних планів та програм організовується та постійно
контролюється з боку заступника директора з навчальної роботи та завідувачів
відділень. Якість організації освітнього процесу аналізується на педагогічних
радах, засіданнях циклових комісій, інструктивно-виробничих нарадах. Щотижня
на адміністративній раді розглядаються поточні питання діяльності коледжу, а
також, згідно плану-графіку на місяць, розглядаються результати моніторингу за
окремими напрямами роботи: освітній процес, практична підготовка, науковометодична робота, робота з кадрами, виховна робота, позаурочна зайнятість,
соціальні питання, охорона праці тощо.
Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів є одним з найголовніших завдань
педагогічного колективу коледжу. Щороку розробляються заходи з організації
профорієнтаційної роботи, які включають: профільне навчання школярів;
перспективи наступності у фаховій підготовці та отриманні вищої освіти; серед
школярів міста та регіону проводяться акції «Молодь обирає майбутнє», які
включають «Дні відкритих дверей», майстер-класи для учнів шкіл, спільні
культурно-спортивні заходи, презентації кінофільму про коледж та роботу
відділень, які демонструються і на регіональному телебаченні, випускаються
профорієнтаційні буклети. Один раз на квартал студентською радою коледжу
випускається журнал «Студент», в якому студенти діляться своїми враженнями
про навчальну діяльність, проведені екскурсії, зустрічі, участь в конкурсах, акціях
тощо. Функціонує власний сайт, на якому представлені правила прийому, вся
необхідна інформація про навчальний заклад, про події, які відбуваються в
коледжі. Театр моди та зачіски коледжу «Діамодус», Народний ансамбль
барабанщиць та команда КВН «Машина Zінгера» є постійними учасниками
міських і регіональних заходів та свят.
В коледжі створена профорієнтаційна лабораторія, де постійно працюють
співробітники для надання інформації щодо умов отримання спеціальностей та
професій, які ліцензовані в коледжі, та перспективи подальшого
працевлаштування.
На допомогу абітурієнтам протягом навчального року організовуються
групові консультативні заняття з предмету рисунок, який включено до вступного
іспиту.
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У коледжі приділяється велика увага збереженню контингенту. Чіткий
контроль за відвідуванням та відпрацюванням пропущених занять сприяють
більш відповідальному ставленню студентів до навчального процесу.
Науково-методична робота
У 2014-2015 навчальному році діяльність педагогічного колективу була
спрямована на реалізацію загальної науково-методичної проблеми коледжу:
«Неперервне вдосконалення професійної компетентності педагогів як умова
забезпечення високого рівня якості освіти та виховання ціннісних характеристик
громадянина України і європейця».
Основні завдання, які були поставлені на початку навчального року,
успішно виконані.
Традиційною відбулася методична виставка педагогів коледжу
«Педагогічний досвід та інновації», яка проходила в квітні під час Днів науки та
творчості. Педагогами було представлено на виставку 119 різних навчальних
матеріалів для методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
Створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються в
коледжі: розроблено курси лекцій, посібники, підручники в паперовому та
електронному вигляді, посібники та підручники для забезпечення самостійної
роботи студентів. Особлива увага була зосереджена на створенні навчальнометодичних комплексів з дисциплін, що викладаються під час підготовки за
спеціальністю «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації» та з професії «Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення». Також викладачі і майстри виробничого навчання представили
розробки творчо-пошукових робіт студентів та презентували роботу гуртків та
творчих груп і об’єднань коледжу.
У коледжі в рамках Днів науки та творчості проведено ІІ Благодійний
аукціон художніх робіт студентів та викладачів коледжу «Від щирого серця»,
метою якого є виявлення, підтримка та стимулювання обдарованої молоді,
розвиток і реалізація творчих здібностей студентів, їх художнього та
професійного рівня, а також створення фонду коштів на підтримку дітей з
Дитячого будинку та матеріальної бази кабінету живопису і рисунку.
Діяли згідно з планом роботи коледжу традиційні форми масової
методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, методичні семінари,
відкриті навчальні заняття, засідання циклових комісій, заняття школи педагогівпочатківців «Школа педагогічної майстерності», які розглядали актуальні питання
науково-методичної роботи коледжу.
На педагогічних радах розглянуті питання «Формування загальних та
професійних компетенцій в освітньому просторі коледжу», «Розвиток
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комунікативних здібностей майбутніх фахівців та стан застосування
інтерактивних методик в навчальній діяльності», «Проблеми та перспективи
профорієнтаційної роботи як фактору особистісно зорієнтованої світи молоді»,
«Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень студентів за
результатами контролю за І семестр 2014-2015 навчального року», «Національнопатріотичне та громадянське виховання молодого покоління шляхом
успадкування духовних надбань та традицій українського народу», «Про стан
формування практичних вмінь та навичок студентів на лабораторних та
практичних заняттях».
У методичному кабінеті зібрано електронну базу всіх створених педагогами
навчально-методичних матеріалів протягом 6-ти років.
Про результативність праці педагогічних працівників коледжу свідчить
участь та перемоги в обласних, Всеукраїнських виставках, конкурсах та
олімпіадах, у яких наші студенти та учні під керівництвом педагогів-наставників
брали активну участь та отримали перемоги:
- ІІІ місце Григоренко Олександра, студентка ІІ курсу спеціальності
«Швейне виробництво» на ІІ (обласному) етапі ХV Міжнародного конкурсу з
української мови ім. Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ
р.а. (викладач Дубченко Л.Г.);
- ІІІ місце Гребенюк Юліана, студентка ІІ курсу спеціальності
«Діловодство» на
V Міжнародному
мовно-літературному
конкурсі ім.
Т.Г.Шевченка (викладач Дубченко Л.Г.);
- І місце на обласній олімпіаді з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна
техніка» – студентка ІІ курсу, спеціальність «Діловодство», Гребенюк Юліана,
викладач Метельська Н.М.;
- І місце на обласній олімпіаді з дисципліни «Математика» (Григоренко
Олександра, студентка ІІ курсу, спеціальність «Швейне виробництво», викладач
Дятлова Н.М. );
Студенти Григоренко Олександра та Гребенюк Юліана успішно виступили
на Всеукраїнському етапі олімпіади, де гідно представили Київську область.
- диплом І ступеня отримала студентка групи Мс-2 Сидорець Віта за
роботу «Герої не вмирають!» на ІІ Обласному конкурсі художніх робіт «Від
захоплення до мистецтва», присвяченому 85-річчю від Дня народження поетеси
Ліни Костенко, в номінації «Живопис» (викладач Стретович Н.А.);
- диплом ІІ ступеня отримала студентка групи ХМ-1 Гайдай Ірина за
роботу «Крилата Україна» на ІІІ Обласному конкурсі художніх робіт «Від
захоплення до мистецтва», присвяченому 85-річчю від Дня народження Ліни
Костенко, в номінації «Графіка» (викладач Лемешко Л.Ю.);
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- ІІ місце на VІІ міському конкурсі «Кращий студент року» серед ВНЗ м.
Білої Церкви та перемогу в номінації «Інтелект» Андруховець Алла, студентка
групи Дс-2 спеціальності «Діловодство» (відділення ІКТ);
Участь у ХХІІ міській виставці-конкурсі робіт молодих майстрів
традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів «Краса
руками молодих»:
- І місце – Рочняк Галина Володимирівна, викладач спецдисциплін
швейного відділення за роботу «Казкова країна» (техніка: текстильна лялька);
- ІІ місце – Литвиненко Тамара, студентка групи Т-2 за роботу «Святковий
рушник» (техніка: вишивка хрестиком);
- ІІІ місце Шляга Анастасія, студентка групи М-2 за роботу
«Механізм»(техніка: квілінг, силуетна графіка, акварель);
- І місце Бублієнко Катерина, студентка групи Т-1, у міському конкурсі
читців-декламаторів на краще виконання творів Ліни Костенко «Поезія –
…безсмертний дотик до душі»;
- ІІ місце на Регіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва, макіяжу,
нігтьової естетики та нарощування вій «ARTSTYLE – 2015» в номінації «Нова
коса» посіла студентка гр. ХМс – 1 Ісаєнко Вікторія;
- ІІІ місце на Регіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва,
макіяжу, нігтьової естетики та нарощування вій Шевченко Марія;
- І місце Гайдай Ірина, ІІ місце Дронова Лідія, ІІІ місце Перепелиця Алла –
студенти І курсу групи ХМ-1 на Регіональному чемпіонаті з перукарського
мистецтва, макіяжу, нігтьової естетики та нарощування вій «ARTSTYLE – 2015»
в номінації «Стильні кучерики»;
- І місце Баштавенко Альвіна, ІІ і ІІІ місце Смокталь Світлана, студенти ІІІ
курсу групи ХМ-3), ІІ місце Федченко Катерина, студентка ІІ курсу групи ХМ-2
на Регіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва, макіяжу, нігтьової
естетики та нарощування вій «ARTSTYLE – 2015» в номінації «Фантазійні
образи»;
- ІІІ місце на ХІІІ Міжнародному фестивалі перукарського мистецтва, моди
і дизайну «Кришталевий янгол», що проходив під гаслом «Краса врятує Україну»,
– Каленчук Луїза Сергіївна в конкурсі фантазійного макіяжу на тему «Дель арте»;
- ІІІ місце на VII щорічному фестивалі молодих дизайнерів при Київському
університеті культури і мистецтв в номінації «Вечірня зачіска на основі локонів і
хвиль» – студентка ІІІ курсу групи ХМ-3 Смокталь Світлана та студентка І курсу
групи ХМс -1 Шевченко Марія.
Уся науково-методична та навчально-виховна робота циклових комісій
сприяла національному та патріотичному вихованню студентів та учнів коледжу,
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що відповідає вимогам сучасності та тематиці загальної науково-методичної
проблеми коледжу.
Виховна робота
Враховуючи історичні події, якими був насичений 2015 рік для України,
особливості політичного життя, військових дій на сході держави, часу, коли
активно відбувається переоцінка моральних цінностей громадянина України,
акценти у виховній роботі були спрямовані на громадянське, національне та
патріотичне виховання, на розвиток особистості. Особлива увага була звернута на
набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних
надбань народу, виховання любові до своєї країни, національної самосвідомості й
гідності.
У зв’язку з цим на педагогічній раді на початку 2014-2015 навчального року
було започатковано спільний із студентами просвітницько-виховний проект «Ми
патріоти твої, Україно!». Головним завданням проекту вважаємо формування
особистості на засадах освіченості, духовності, моральності та толерантності.
В рамках реалізації даного проекту в коледжі проведено низку заходів, які
проходили із максимальним розумінням їх актуальності, відчуттям причетності до
подій, які відбуваються в державі.
Було знято відеофільми «Ми за Єдину Україну», «В підтримку Героям
України», відеоролик до Дня Премирення та перемоги у Другій світовій війні, в
яких педагоги та студенти висловлюють власні позиції щодо подій в Україні,
закликають до єдності і миру.
Багато заходів проводилися в коледжі для студентів та педагогів з метою
формування власної громадянської позиції, національної гідності, патріотичних
почуттів. Це і відкриті виховні заходи, присвячені історичним подіям: до дня пам’яті
жертв Голодомору, вшануванню учасників Другої світової війни; лекторії
присвячені Небесній сотні, християнству, Ярославу Мудрому, кошовим отаманам
Запорозької Січі, меценатам Київщини, дням Соборності України, Гідності та
свободи України; це тематичні екскурсії з відвідуванням музеїв та історичних
пам’яток міст Білої Церкви, Києва та Львова; це і книжкові виставки, і зустрічі з
поетами, участі у конкурсах, екологічні акції, поминальна хода та покладання
квітів.
Студенти та педагоги нашого коледжу намагаються підтримати місцевих
воїнів як морально, так і матеріально. Протягом року педагоги та студенти різних
відділень допомагали бійцям АТО: збирали кошти на лікування, передавали на
передову медичні препарати та теплі шкарпетки, шили теплу спідню білизну,
писали та відправляли листи підтримки, власноруч плели обереги, та маскувальні
сітки, виготовляли пов’язки з українською символікою для прикордонників.
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Студентами коледжу була оформлена виставка патріотичних листівок у
підтримку бійців АТО, доброчинна ярмарка-розпродаж пастижних прикрас та
доповнень до зачісок, аукціон малюнків «Україна очима молодих», виставка
графічних залікових робіт патріотичного спрямування випускних груп з
дисципліни «Комп’ютерна графіка». Студенти брали участь в молебних віче
«Єдина країна в молитві за Україну», організували флеш-моб «Ми за єдину
Україну».
В коледжі проводиться ряд заходів морально-естетичного напрямку, які
направлені на розвиток духовних засад особистості. Традиційно пройшли
конкурси «Містер коледжу 2015», «Перлина коледжу 2015», конкурс художньої
самодіяльності «Ми заявляємо про себе», «Веселі старти»,«Ігри патріотів» тощо.
У 2015 році вперше відбувся патріотичний вокальний конкурс «STUDENT’S
MUSIC FEST – музика об’єднує молодь» та патріотичний турнір для юнаків
«Шлях до перемоги». День здоров’я, який в коледжі проводиться щорічно, також
мав патріотичне спрямування.
В позанавчальний час працюють гуртки художньої самодіяльності:
Народний ансамбль барабанщиць, театр моди та зачіски «Діамодус», вокальний
та танцювальний ансамбль, команда КВК «Машина Zінгера»; спортивні секції:
волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, спортивна аеробіка, легка атлетика.
У коледжі функціонує спортивний клуб «Грація», головним завданням якого є
підготовка збірних команд коледжу з різних видів спорту до участі у змаганнях.
Важливу роль у вихованні особистості відіграє студентське
самоврядування. Самоврядування проводять в коледжі сертифіковані студенти,
адже щороку члени студради проходять навчання в обласній школі лідерів.
Завдяки активній роботі членів культурно-мосавої комісії проводяться цікаві
заходи, які розкривають таланти студентів, формують колективи однодумців, а
також проводити змістовно свій вільний час. Саме студентська рада є
організаторами волонтерської роботи в коледжі, її представники брали участь в
обласному проекті «Школа волонтерства». Студентами було ініційовано випуск
щоквартально журналу «Студент», який надає інформацію про успішних
студентів, про їх участь в конкурсах, екскурсіях, патріотичних проектах, зустрічах
з цікавими особистостями тощо.
В коледжі є стипендіати Президента України, Верховної Ради України,
міського голови та іменні стипендії коледжу.
Питання соціального захисту студентів постійно під контролем дирекції
коледжу. З перших днів навчання класними керівниками вивчається соціальний
стан студентів, визначаються соціальні категорії учнів та студентів.
Організовується харчування студентів: з категорії дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування – за рахунок бюджетних коштів, всіх інших – через
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буфет. Надається матеріальна допомога, причому як за рахунок державних
коштів, так і позабюджетних надходжень. Іногородні студенти на 100%
забезпечені гуртожитком.
Психолого-педагогічне забезпечення виховного процесу здійснюють
педагогічні працівники, а також соціальний педагог, який проводить
просвітницьку та діагностичну роботу за різними методиками та напрямками.
Оформивши соціальний паспорт коледжу, соціальний педагог бере під
контроль всі соціальні категорії студентів. За запитом або за потребою проводить
з даною категорією студентів діагностичну, просвітницько-корекційну та
консультативну роботу. Соціальний педагог надає соціально-психологічні
консультації та рекомендації педагогам коледжу, проводить для них психологічні
семінари, практичні заняття. Задля кращого розуміння студентами психології,
соціальним педагогом підготовлено методичні рекомендації з «Основ психології».
Практична підготовка студентів та співпраця з роботодавцями
Одним із важливих напрямів в роботі коледжу є розвиток соціального
партнерства з роботодавцями з питань змісту підготовки, організації виробничої
практики студентів та забезпечення працевлаштування.
В коледжі працює Підрозділ з працевлаштування випускників та студентів.
Функції підрозділу містять: вивчення потреб ринку праці, укладання договорів на
підготовку фахівців, формування пропозицій щодо прийому студентів та учнів за
спеціальностями та професіями; створення бази запитів роботодавців на
випускників коледжу, вакансій по центрам зайнятості міста Біла Церква та
регіону; працевлаштування випускників та моніторинг їх закріплення на робочих
місцях. В коледжі постійно оновлюється інформаційний стенд Підрозділу про
потреби ринку праці регіону, про базові підприємства, організації, установи,
салони-перукарні, про проведені спільні заходи з роботодавцями тощо. На сайті
коледжу є сторінка Підрозділу.
У 2015 році були укладені договори з підприємствами та установами міста
Біла Церква та регіону на підготовку кадрів, організацію виробничої практики. Це
такі підприємства, як: ТОВ «Укрбіоенергосервіс», м. Біла Церква; ТОВ «НЕОН –
НТ», м. Біла Церква; ТОВ «Новина», м. Біла Церква; ТОВ «Перше швейне
підприємство «Козак», м. Фастів; ФОП «Дригало О.В.», м. Біла Церква; ПП
«Гриф», м. Біла Церква; перукарня «Beauty Style», м Біла Церква; Управління
містобудування та архітектури м. Біла Церква; Білоцерківський міськрайонний
суд, м. Біла Церква; Відділ культури та туризму Білоцерківської міської ради,
м.Біла Церква; Управління пенсійного фонду у м. Василькові та Васильківського
району в Київській області; Управління Держгеокадастру у Білоцерківському
районі Київської області, м. Біла Церква.
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Основою практичної підготовки є участь студентів у виробничому процесі,
адаптація до виробничих відносин в трудовому колективі. Переддипломну
практику студенти проходять на підприємствах майбутнього працевлаштування.
У коледжі працюють творчі лабораторії студентів, де створюються модні
колекції моделей сезону для театру моди та зачіски «Діамодус», а також
лабораторія інформаційної діяльності, пастижерних виробів, декоративної
косметики та гриму.
З метою вивчення сучасних технологій, обладнання та впровадження його в
навчальний процес, колектив викладачів спецдисципліни та майстрів
виробничого навчання проводять виїзні семінари на підприємствах, а також
проходять стажування на робочих місцях.
Робота з кадрами
В Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну працює 101 особа, з них 62
особи – педагогічних працівників, в тому числі: штатних викладачів – 37 осіб,
майстрів виробничого
навчання – 15 осіб, керівник фізичного виховання,
завідувач методичного кабінету, завідувач бібліотеки, завідувач лабораторії
інформаційно-комунікаційних технологій, завідувач експериментальної швейної
лабораторії, методист, соціальний педагог, культорганізатор, 2 вихователі.
Викладачі, які мають вищу категорію 22 особи, становлять – 60%. В коледжі
працює один кандидат педагогічних наук. Мають педагогічні звання «викладачметодист» – 6 осіб, «старший учитель» – 2 особи; «старший викладач» – 1 особа;
«майстер виробничого навчання І категорії» – 6 осіб, «майстер виробничого
навчання ІІ категорії» – 4 особи, що становить 67% від загальної кількості
майстрів виробничого навчання.
Протягом 2015 року звільнено 5 викладачів, з них 1 особа в зв’язку із
виходом на пенсію та 4 особи – за власним бажанням; 4 майстри виробничого
навчання за власним бажанням. Прийнято на роботу 2 викладача, 1 майстер
виробничого навчання, 1 методист, 1 лаборант, 1 секретар навчальної частини.
У 2015 році управління навчально-виховним процесом здійснюється на
декількох рівнях: директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник
директора з виховної роботи та соціальних питань, заступник директора з
методичної роботи, завідувач швейним відділенням, завідувач перукарським
відділенням, завідувач відділенням інформаційно-комунікаційних технологій,
голови циклових комісій, голова методичного об’єднання класних керівників.
Згідно посадових обов’язків та Положення про циклові комісії чітко визначені
функції всіх керівників підрозділів в управлінні і контролі за навчально-виховним
процесом.
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За звітний період на курсах підвищення кваліфікації свій професійний
рівень підвищили 30 осіб, а саме при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 19 осіб, Київському національному університеті технологій та дизайну – 2 особи,
Білоцерківському інституті економіки та управління вищого навчального закладу
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» - 1 особа,
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти – 4 особи,
Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» - 4 особи. Атестувалися 9 педагогічних працівників. З них
підвищили свою кваліфікацію 3 особи. Відкриті навчальні заняття, професійні
майстер-класи провели 8 педагогічних працівників, які проходили атестацію.
З метою об’єктивності оцінки і визнання професійної компетентності,
виконання посадових обов’язків викладачів та майстрів виробничого навчання, а
також посилення мотивації до педагогічної діяльності, за підсумками семестрів,
згідно критеріїв, визначається рейтингова оцінка кожного педагога.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Протягом 2015 року для використання в навчальному процесі закуплено:
2 комп’ютери, 3 принтера, 2 ноутбуки, 2 телевізори, учнівські столи та стільці для
класу на суму 96,5 тис. грн.
В 2015 році проведено:
- заміну віконних і дверних блоків на суму 75,6 тис. грн.,
- заміну двох лічильників холодної води на суму 5 тис. грн.;
- заміну освітлення майстерень на світлодіодне на суму 7300 грн.
- поточний ремонт водопровідної системи, навчальних кабінетів та інших
приміщень на суму 74,0 тис. грн.;
Для кімнат гуртожитку придбано 2 бойлери, 2 холодильники, пилосос,
пральну машину на суму 25 тис. грн.
Бібліотечний фонд було поповнено новою навчальною літературою на суму
16,7 тис. грн.
Фінансово-економічна діяльність
З метою забезпечення статутної діяльності, за коледжем закріплені, на
правах оперативного управління необоротні активи, що обліковуються на балансі
і становлять станом на 01.01.2016 р. 6015,1тис. грн., з них:
- основні засоби – 5490,7 тис. грн.,
- інші необоротні матеріальні активи – 528,2 тис. грн.,
а саме: бібліотечний фонд – 156,4 тис. грн.,
а також малоцінні і швидкозношувані предмети на суму 708,2 тис. грн.
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Фінансування коледжу проводилось відповідно до затвердженого
Міністерством освіти і науки України кошторису доходів та видатків на 2015 рік
за загальним та спеціальним фондом.
За загальним фондом на підготовку фахівців у межах державного
замовлення профінансовано в сумі 8466,4 тис. грн., що складає 100%
затвердженого ліміту.
Фактичні видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису на рік.
Спеціальний фонд формувався за рахунок таких джерел надходжень:
1) коштів, одержаних від надання платних освітніх послуг згідно укладених
договорів з фізичними та юридичними особами – 766,7 тис. грн.;
2) від надання побутових послуг населенню в навчально-виробничих
майстернях – 57,6 тис. грн.;
3) від надання послуг громадського харчування в їдальні коледжу –
125,2 тис. грн.;
4) оплата за проживання в гуртожитку – 315,1 тис. грн.;
5) благодійні внески – 166,4 тис. грн.:
Всього надходжень в 2015 році – 1431 тис. грн., що складає 17%
бюджетного фінансування на рік.
Всі кошти, отримані коледжем, спрямовуються на статутну діяльність
навчального закладу.
Оплата праці працівникам коледжу здійснюється згідно з Кодексом законів
про працю України, Законом України «Про освіту», за схемами посадових окладів
і тарифними ставками, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України №
1298 від 30.08.2002 р. (зі змінами), наказом МОН № 557 від 26.09.2005р. (зі
змінами та доповненнями), колективним договором і іншими нормативними
документами.
Умови і показники преміювання працівників коледжу визначаються
«Положенням про преміювання працівників Білоцерківського коледжу сервісу та
дизайну», що розглянуто на загальних зборах коледжу, погоджено з
профспілковим комітетом та затверджено директором коледжу.
Оплата праці та матеріальне заохочення директора коледжу здійснюється
відповідно до умов контракту.
Для матеріального заохочення та надання матеріальної допомоги
педагогічним працівникам, спеціалістам та робітникам в коледжі створюються
фонди матеріального заохочення та допомоги, які формуються за рахунок коштів
державного бюджету, доходів від виробничої діяльності та інших джерел
надходжень.
У 2015 році на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним
працівникам при наданні щорічної відпустки виплачена матеріальна допомога на
13

оздоровлення в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) на суму –
97,6 тис. грн. та в кінці календарного року виплачено щорічну грошову
винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в
розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на суму – 96,4 тис.
грн.
Середня заробітна плата по коледжу становить 3573 гривень, в т.ч.
педагогічного персоналу – 4193 гривень.
Виплата стипендії студентам здійснюється відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004р. та Положення про
стипендіальне забезпечення студентів, затверджене директором коледжу.
У коледжі діє створена стипендіальна комісія, яка займається вирішенням
питань з призначення та позбавлення академічної та соціальної стипендії, надання
матеріальної допомоги та заохочення студентів.
За 2015 рік студентам коледжу надано матеріальної допомоги та заохочення
в сумі 63,1 тис. грн., що становить 5% річного стипендіального фонду.
Коледж, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента
України «Про Державне казначейство України» та інших нормативно-правових
актів складає затверджені форми місячної, квартальної і річної звітності та подає
їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства
України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики,
Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї
роботи, веде статистичну та фінансову звітність, подає відомості на вимогу
органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними
напрямами його діяльності.

Звіт директора за 2015 рік
заслухано на загальних зборах
колективу 29 січня 2016 року.

Директор
Білоцерківського коледжу
сервісу та дизайну

А. О. Степура
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