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Протягом звітного 2017 року в коледжі здійснювалася підготовка за двома
освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста - за 5
ліцензованими спеціальностями та кваліфікованого робітника - за 6
ліцензованими професіями первинної професійної підготовки та професійнотехнічного навчання.
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, професійно-технічного навчання, перепідготовки та
підвищення кваліфікації.
Аналізуючи підсумки роботи за 2017 рік, слід відзначити, що колектив
працівників коледжу, керуючись нормативними документами, наказами та
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, власною концепцією
освітньої діяльності, у 2017 році виконав наступні завдання:
1. Навчальні плани та програми з усіх спеціальностей виконані в повному
обсязі.
2. Виконано план державного замовлення 2017 року на підготовку
молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.
2.1 Прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
становив 83 особи, з них: за рахунок коштів державного бюджету – 64 особи,
за рахунок фізичних осіб – 19 осіб; на базі повної загальної середньої освіти –
22 особи, на основі базової загальної середньої освіти – 39 осіб та на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – 22 особи.
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 147 осіб, з них:
за державним замовленням – 130 осіб та за договорами з фізичними та
юридичними особами – 17 осіб. Протягом 2017 року курсову підготовку з
ліцензованих професій пройшли 63 особи.
3. У 2017 році випуск фахівців становив за освітньо-кваліфікаційними
рівнями: молодші спеціалісти – 93 особи, кваліфіковані робітники – 129 осіб.
4. Якість підготовки фахівців: випускники отримали дипломи з відзнакою:
молодші спеціалісти - 15% (16 осіб); кваліфіковані робітники - 10% (13 осіб);
отримали свідоцтва кваліфікованого робітника – 11 осіб, в тому числі 8 осіб у
зв’язку із достроковим випуском.
5. За висновками державних кваліфікаційних комісій, високий рівень
фахових знань показали випускники груп зі спеціальностей: «Швейне
виробництво», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».
6. 100% випускників, які навчалися за рахунок державного бюджету,
отримали направлення на роботу або продовжують навчання на денній формі.
2

30% випускників освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
продовжують навчання в коледжі за ступеневою системою.
7. За результатами державної підсумкової атестації із загальноосвітньої
підготовки студенти та учні показали достатній рівень навчальних досягнень з
дисциплін: українська мова: загальна успішність – 97%, на «відмінно» та
«добре» (високий та достатній рівень) - 43%; математика - відповідно – 91% та
28%; інформатика – 96% та 49%.
8. Рівень навчальних досягнень студентів перехідного контингенту: ОКР
«молодший спеціаліст» - на «відмінно» навчається – 6 осіб (4%), на «відмінно»
та «добре» - 32%; ОКР « кваліфікований робітник» - загальна успішність –
85%, відмінників немає, на « відмінно» і «добре» навчається 21% учнів.
9. Проведено чергові акредитації спеціальностей 5.02020702 Перукарське
мистецтво та декоративна косметика (лютий 2017 року) та 5.05160201 Швейне
виробництво (квітень 2017 року).
10. Продовжувалася робота з удосконалення навчально-методичної бази
дисциплін, поповнення навчально-методичних комплексів дисциплін,
створення інформаційних матеріалів для самостійної роботи, в тому числі на
електронних носіях.
11. 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.
12. Поповнено навчально-матеріальну базу: переобладнано більш
потужними персональними комп’ютерами лабораторію комп’ютерних
технологій, встановлено мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка,
програмне забезпечення, електронний мікроскоп) в кабінеті природничих
дисциплін, переобладнано кабінет української мови та літератури, придбано
навчальної літератури на суму 22926 грн.
13. Згідно плану 5 викладачів та 2 майстри виробничого навчання пройшли
підвищення кваліфікації, атестацію пройшли 11 педагогів, з них 10 підвищили
кваліфікаційну категорію або тарифні розряди.
14. 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.
15. З метою вивчення та поширення перспективного досвіду з організації
студентського колективу, форм виховної роботи у академічних групах,
проведено конкурс «Кращий класний керівник коледжу».
16. Протягом навчального року активно проводилася патріотична робота в
рамках просвітницько-виховного проекту «Ми патріоти твої, Україна!»
На реалізацію даних завдань було спрямоване керівництво всіма
підрозділами, які забезпечують освітній процес, виховання студентської
молоді, соціальний захист та фінансово-господарську діяльність в коледжі.
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Виконання навчальних планів та програм організовується та постійно
контролюється з боку заступника директора з навчальної роботи. 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,
методична робота, робота з кадрами, виховна робота, позаурочна зайнятість,
соціальні питання, охорона праці та безпека життєдіяльності 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 кінофільмів 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.
Змінено дизайн і зміст сайту коледжу, на якому представлені правила
прийому, вся необхідна інформація про навчальний заклад, про події, які
відбуваються в коледжі, є інформація в розділі «Прозорість».
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 освіти із
ліцензованих спеціальностей та професій та перспективи подальшого
працевлаштування і продовження навчання за наступним ступенем вищої
освіти.
На допомогу абітурієнтам протягом навчального року організовуються
групові консультативні заняття з рисунку, який включено до вступного іспиту.
У коледжі приділяється велика увага збереженню контингенту. Чіткий
контроль за відвідуванням та відпрацюванням пропущених занять сприяють
більш відповідальному ставленню студентів до навчального процесу.
Викладачами проводяться консультації, створюються навчальні посібники,
методичні рекомендації для індивідуальних завдань, в тому числі на
електронних носіях, з метою самостійного вивчення програмового матеріалу.
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Викладачі створюють власні сайти, де розміщують додаткову інформацію
та консультативні матеріали з дисциплін.
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: 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 з працевлаштування про потреби ринку праці регіону, про базові
підприємства, організації, установи, салони-перукарні, про проведені спільні
заходи з роботодавцями тощо.
Практична підготовка студентів та учнів проходить у лабораторіях та
майстернях оснащених сучасним спеціальним обладнанням, комп’ютерною
технікою, плазмовими телевізорами. Майстри виробничого навчання постійно
удосконалюють навчально-методичні комплекси з професійно-практичної
підготовки. Накопичений чималий досвід з використання інтерактивних
методик в освітньому процесі, мультимедійних технологій, прикладних
програм. Практикуються навчальні заняття за участю фахівців з виробництва,
майстер-класи тощо.
З метою адаптації студентів та учнів до роботи у виробничих колективах,
технологічну та переддипломну практику - студенти, а також виробничу
практику - учні, проходять на підприємствах майбутнього працевлаштування.
Одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу на даному етапі є
більш ефективна робота з підготовки випускників коледжу до праці за фахом.
Розпочата робота із впровадження дуальної освіти. Вивчається нормативноправова база, досвід навчальних закладів як в Україні, так і за кордоном
(Німеччині, Польщі) з використання дуальної освіти. Визначені базові
підприємства за напрямами підготовки, ведеться робота з розробки робочих
навчальних планів, які б дозволили при виконанні вимог державних стандартів
надати можливість студентам та учням більше наблизитися безпосередньо до
умов виробництва. Виконувати конкретні завдання з використанням
промислового обладнання, прикладних програм, працювати в трудовому
колективі, отримувати заробітну плату. З даного питання проводяться «круглі
столи» за участю роботодавців та випускових циклових комісій,
відпрацьовуються умови та етапи ефективної співпраці.
У 2017 році були укладені договори з підприємствами та установами міста
Біла Церква та регіону на підготовку кадрів, організацію виробничої практики.
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Це такі підприємства, як: м. Сквира: корпорація «Елтекс», ТОВ «Сквира-Текс»;
м. Біла Церква:ТОВ «УМТК», ТОВ «Імейджін», ТОВ «Новина», ПП «Р.Стайл»,
ФОП «Погорельчук Є.М.», ТОВ «Перше швейне підприємство «Козак», м.
Фастів, ТОВ «Ворлд Трейд», ПП «Гриф», Білоцерківський міськрайонний суд,
Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості, мале приватне підприємство
«ІНТЕРСОФТ»; салони, студії краси та перукарні м. Біла Церква та регіону.
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, проходять
стажування на робочих місцях. проводяться за різними напрямами майстеркласи.
Навчально-методична робота
У 2017 році діяльність педагогічного колективу була спрямована на
реалізацію загальної науково-методичної проблеми коледжу: «Педагогіка
партнерства і компетентнісний підхід – основа для успішної самореалізації
випускника коледжу як особистості, інноватора, патріота»
Основні завдання, які були поставлені на початку 2017 року, успішно
виконані.
Традиційно педагоги коледжу працювали над створенням та
удосконаленням
навчально-методичних
комплексів
дисциплін,
які
викладаються в коледжі, розроблено та укладено навчальні посібники, курси
лекцій, збірки контрольних робіт, методичні рекомендації, робочі зошити,
електронні посібники, збірки мультимедійних презентацій, розробки творчопошукових робіт студентів та ін.
Педагоги закладу під час навчальних занять застосовували в практику
своєї роботи інноваційні технології, зокрема особистісно зорієнтований підхід,
інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, що
сприяло підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та
результативності навчання. Протягом навчального року педагогами закладу
постійно використовувалися мультимедійні презентації, відео- та аудіо записи,
навчальні фільми, створені та уже існуючі електронні посібники та підручники.
Традиційно педагоги розробили та уклали навчальні матеріали для
методичного забезпечення освітнього процесу. Створено та удосконалено
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, пакети комплексних контрольних робіт зі спецдисциплін та
спецпредметів, предметів професійно-теоретичної підготовки учнів та
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студентів. Особлива увага була зосереджена
на створенні навчальнометодичних комплексів з дисциплін, що викладаються за спеціальностями
«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Швейне виробництво» у
зв’язку з акредитаціями спеціальностей. Під керівництвом викладачів та
майстрів виробничого навчання студенти та учні працювали над творчопошуковими роботами, над виступами та презентаціями для конференцій,
матеріалами виховної роботи.
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
педагогів-початківців «Школа педагогічної майстерності», які розглядали
актуальні питання науково-методичної роботи коледжу.
Продовжено заняття лабораторій перспективного педагогічного досвіду,
які працювали за тематикою: «Розвиток критичного мислення учнів та
студентів на заняттях циклу суспільно-гуманітарних дисциплін», «Особистісно
зорієнтований підхід до студентів коледжу в процесі навчальної діяльності»,
«Форми контролю навчальних досягнень та їх роль у стимулюванні
пізнавальної активності студентів та учнів», «Складові авторитету класного
керівника академічної групи», «Формування творчих та лідерських якостей
майбутніх фахівців на уроках виробничого навчання», «Зв'язок дисциплін
теоретичного циклу з навчальною практикою».
На методологічних семінарах було розглянуто теми: «Інтерактивне
навчання – шлях до формування творчої особистості», «Прийоми педагогічної
техніки на інноваційному уроці як інструментарій майстерності педагога».
На педагогічних радах розглянуті питання: «Мотивація до навчання –
невід’ємна складова освітнього процесу. Аналіз рівня навчальних досягнень
студентів та учнів за І семестр 2016-2017 н.р.», «Розвиток особистості студента
шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності», «Роль
особистості класного керівника у формуванні духовно-моральних якостей
студентів та учнів», «Підсумки роботи педагогічного колективу за навчальний
рік. Аналіз рейтингу педагогічних працівників», «Педагогіка партнерства у
формуванні життєвих компетентностей студентів і учнів та їх професійній
адаптації», «Роль бібліотеки в інформаційному просторі викладачів та
студентів коледжу».
У методичному кабінеті зібрано електронну базу всіх створених
педагогами протягом 8-ми років навчально-методичних матеріалів.
У 2016-2017 навчальному році в коледжі вдруге проведено конкурс
«Кращий класний керівник року», участь у якому взяли 5 осіб – класних
керівників студентських та учнівських груп коледжу.
Традиційно у квітні пройшли Дні науки та творчості. У рамках цих Днів 12
квітня 2017 року в коледжі відбулася студентсько-учнівська конференція на
тему: «Підприємництво в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку».
Учасники – учні, студенти та викладачі ВНЗ І-ІІ р.а. та професійно-технічних
навчальних закладів м. Білої Церкви, Білоцерківського району мали можливість
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долучитися до висвітлення інформації про історію та сучасні здобутки теорії і
практики підприємництва.
Педагоги циклової комісії напряму «Документознавство та комп’ютерні
технології» організували та провели міську студентсько-учнівську конференцію
на тему: «Нове суспільство: інформатизація та інформаційні технології».
Учасниками конференції були фахівці з підприємств та установ міста Білої
Церкви, студенти коледжу, а також учні професійно-технічних та вищих
навчальних закладів І-ІІ р.а. м. Білої Церкви. Студенти та учні змогли
висловити свої думки, почути висновки однолітків та отримати дієві поради
досвідчених фахівців щодо сучасного електронного діловодства, що необхідно
для їх майбутньої професійної діяльності.
Педагоги циклової комісії напрямку «Легка промисловість» організували
та провели першу регіональну практичну конференцію на тему: «Сучасні
тенденції і проблеми розвитку швейного виробництва на регіональному рівні».
Учасниками конференції були студенти коледжу, студенти та учні Київського
національного університету технології та дизайну, Богуславського вищого
професійного училища сфери послуг та Тетіївського професійно-технічного
училища.
Головним досягненням роботи циклової комісії «Перукарське мистецтво»
стала організація та проведення 27 квітня 2017 року в коледжі Першого
регіонального конкурсу молодих дизайнерів зачіски «Перлина Надросся» під
патронатом Білоцерківської міської ради та за сприяння Спілки перукарів
України. У конкурсі взяли участь студенти та учні навчальних закладів Києва,
Київської, Вінницької областей, майстри салонів краси та перукарень міста
Білої Церкви, міста Таращі, міста Сквири. Близько 60 учасників – молодих
майстрів, студентів та учнів навчальних закладів регіону продемонстрували
фахові здобутки в 5-ти номінаціях. Високий рівень практичних умінь та
навичок продемонстрували студенти та учні коледжу, посівши призові місця.
Викладачами живопису та рисунку започатковано проведення виставкиконкурсу художніх робіт учнів шкіл Білої Церкви та Білоцерківського району
«Мені є про що сказати…», головною метою якої є виявлення, підтримка та
мотивація обдарованої молоді та співпраця навчального закладу зі школами
міста.
У рамках Днів науки та творчості проведено ІV Благодійний аукціон
художніх робіт студентів та викладачів коледжу «Від щирого серця» для
виявлення, підтримка та стимулювання обдарованої молоді, розвиток і
реалізації творчих здібностей студентів, їх художнього та професійного рівня.
Традиційні конкурси фахової майстерності серед учнів та студентів
швейного, перукарського відділень та відділення ІКТ продемонстрували
високий рівень професійної майстерності учнів та студентів та результати
роботи майстрів виробничого навчання.
Діяли студентська
лекторська група «Афіна», історичний гурток
«Літописець», що проводили
лекторії на теми, пов’язані з видатними
особистостями української історії, культури, суспільства, з актуальними
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проблемами українського суспільства ХХІ століття. Особлива увага
концентрувалася на матеріалах історії України та сучасності.
Функціонували творчі студії та професійні гуртки: художня студія
«Штрих», студентське конструкторське бюро «Кутюр’є», креативна студія
«Творчі ручки», професійні гуртки «Hand made», «Креатив», «Ремонт одягу»,
студія інформаційно-комунікаційних технологій, поетична студія «Етюд»,
літературна вітальня «Натхнення», театр моди та зачіски «Діамодус».
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 педагогівнаставників брали активну участь та отримали перемоги:
- І місце Руслана Корнієнко – студентка І курсу спеціальності
«Діловодство» в ІІ (обласному) етапі
ХVІІ Міжнародного конкурсу з
української мови ім. Петра Яцика (викладач Дубченко Людмила Григорівна);
- І місце Юлія Пономарьова – студентка ІІ курсу спеціальності
«Діловодство» в ІІ (обласному) етапі
VІІ Всеукраїнської олімпіади з
української мови(викладач Дубченко Людмила Григорівна);
- Головата Богдана, студентка І курсу спеціальності «Видавництво та
поліграфія», Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
отримала титул «Обдарованість» на ІХ міському конкурсі «Кращий студент
року»;
- ІІІ місце – команда «Ерудит» коледжу у ІІ міському командному турнірі
інтелектуальних ігор серед навчальних закладів міста Білої Церкви;
- ІІІ місце – у фіналі XVІІ Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів
«Печерські каштани» колекція студентів швейного відділення «Наречена
Дракули» в номінації Прет-а-Порте Де Люкс;
- ІІ місце посіла студентка ІІІ курсу спеціальності «Перукарське мистецтво
та декоративна косметика» Білик Ірина на Всеукраїнському конкурсі
професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» за компетенцією
«Перукарське мистецтво» в номінації: тематична зачіска на піднятому волоссі
«Молодіжна вечірка» (викладач
Шмегельська Юлія Василівна), гідно
представивши Київську область.
І місце – Алексанян Вардуї (ХМ-3) номінація «Фантазійна зачіска з
пастижерним виробом»; ІІ місце – Мельник Світлана (ХМ-2) номінація
«Модна жіноча укладка локони та хвилі», ІІ місце – Разумнікова Анастасія
(ХМ-2) номінація «Smoky eyes» – під час відбіркового туру Чемпіонату
України з перукарського мистецтва та макіяжу «Кубок Києва»;
ІІ місце на Міжнародному Фестивалі перукарського мистецтва, моди і
дизайну «Кришталевий Янгол», під час Чемпіонату з арт-зачіски, фейс-арту та
нейл-дизайну «Fantasy Style» – майстер виробничого навчання Каленчук Луїза
Сергіївна в конкурсі з боді-арту на тему: «Казкова фантасмагорія»;
На Першому регіональному конкурсі
молодих дизайнерів зачіски
«Перлина Надросся» 16 студентів та учнів коледжу посіли призові місця та
отримали Гран-прі конкурсу у п’яти номінаціях.
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I місце – Мельник Світлана, Шабельна Тетяна, Алексанян Вардуї, Ісаєнко
Вікторія та Корчак Анастасія в номінації постижні вироби «Музична феєрія»,
II місце Верлан Анастасія в номінації FACE CHART ілюстрація на IX
Всеукраїнському фестивалі молодих дизайнерів зачіски та стилю;
І місце – Разумнікова Анастасія на V Міжрегіональному чемпіонаті
України з перукарської майстерності, нігтьової естетики, макіяжу, нарощування
вій та моделювання брів – «Імперія краси» в номінації «Весільний макіяж»;
ІІ місце - Тимошенко Влад, ІІІ місце - Горобченко Богдан (керівник
Володько М.Ю.) в номінації «Засоби наглядної агітації»; І місце - Кривенко
Анастасія (керівник Протас М.О.), ІІІ місце - Осадчук Юлія – студенти
спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації» (керівник Володько М.Ю.) в номінації «Поліграфічні рекламні
видання» на VIІІ Міському конкурсі соціальної реклами серед молоді;
ІІІ місце – Ольшанський Денис, учень І курсу, що навчається за професією
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» у ІІ (міському)
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
(викладач Корнієнко О.В.).
Уся науково-методична та освітня робота методичного кабінету, циклових
комісій сприяла національному та патріотичному вихованню студентів та учнів
коледжу, формуванню активної життєвої позиції, професійних умінь та навичок
студентів та учнів, ключових компетенцій, що відповідає вимогам сучасності та
тематиці загальної науково-методичної проблеми коледжу.
Виховна робота
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, перед навчальним
закладом постають складні завдання, пов’язані як з професійною підготовкою
молоді, так і з формуванням особистісних якостей майбутнього фахівця нового
покоління. У сучасних умовах шлях до нової системи виховання у навчальних
закладах йде через переосмислення сутності національного виховання
студентської та учнівської молоді, його цілей, змісту завдань, методів.
У коледжі сформована чітка система виховної роботи, орієнтована на
підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження
національної культури й природного середовища.
У 2017 навчальному році коледж взяв участь VІІІ Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка.
Студентсько-викладацька спільнота нашого коледжу гідно вшанувала Великого
Кобзаря. Працювала Шевченківська вітальня: літературно-мистецька вікторина
«Наш Шевченко» яка складалася з 4 етапів: «Розминка» (біографічні дані),
«Шевченкова криниця» (знання текстів поезій), «НЛО – неопізнаний
літературний об’єкт» (персонажі творів), «Озвуч картину» (ілюстрації до
творів, художні роботи, пам'ятники); Конкурсна робота – можливий виступ
Тараса Шевченка із трибуни у Верховній Раді України.
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Продовжується робота над просвітницько-виховним проектом «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.
Багато заходів проводилися 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 членами національної спілки письменників
України, участі у конкурсах, екологічні акції, поминальна хода та покладання
квітів.
Протягом 2017 року студенти коледжу допомагали бійцям АТО: збирали
кошти на лікування, передавали на передову медичні препарати та теплі
шкарпетки, писали та відправляли листи підтримки, власноруч плели обереги,
виготовляли пов’язки з українською символікою для прикордонників.
Студентами коледжу брали участь в урочистій ході та покладанні квітів
щодо повернення та вшанування бійців 72 Білоцерківської бригади. Народний
ансамбль барабанщиць разом з бійцями пройшли від в/ч – А2167 по бульвару
Олександрійському, вул. Я. Мудрого до площі біля міської ради під звук
барабанів.
В коледжі проводиться заходи морально-естетичного напрямку, які
направлені на розвиток духовних засад особистості. Традиційно пройшли
конкурси «Ми заявляємо про себе», «Веселі старти», «Ігри патріотів»,
патріотичний вокальний конкурс «STUDENT’S MUSIC FEST – музика об’єднує
молодь», патріотичний турнір для юнаків з шахів та «День здоров`я».
В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності: Народний
ансамбль барабанщиць, театр моди та зачіски «Діамодус», вокальний та
танцювальний ансамбль, команда КВК «Машина Zінгера»; студія «Штрих»,
поетична студія «Натхнення», дизайнерська студія «Fashion Look», гурток
творчо-естетичного спрямування «Творчі ручки», клуб інтелектуальних ігор
«Ерудит», гурток «Smoky eyes», 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. Щороку члени студентської ради проходять навчання в
обласній школі лідерів. Члени студентської ради беруть активну участь у
засіданнях стипендіальної комісії та педагогічної ради коледжу, тісно
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співпрацюють з адміністрацією коледжу та органами місцевого
самоврядування, є членами обласної та місцевої студентських рад. Створюють
та реалізують проекти «На допомогу бійцям АТО», «Напиши листа солдату».
Молоді люди, яким небайдужі події на сході та прагнуть бачити нашу державу
незалежною та заможною, зацікавилися роботою в проведенні молодіжного
патріотичного заходу «Гарт». За участю студентської ради коледжу було
проведено захід до 75-ї роковини трагедії Бабиного Яру, а також за ініціативи
студентського самоврядування студенти та учні коледжу прийняли участь в
ході Білоцерківських жінок у рамках Всесвітнього місяця боротьби проти раку
грудей.
Студенти коледжу згідно затвердженого положення проходять стажування
в структурних підрозділах Білоцерківської міської ради. Приймають активну
участь в засіданнях круглих столів, таких як «Молодь в процесі євроінтеграції»,
«Співпраця адміністрації коледжу з органами студентського самоврядування».
Завдяки активній роботі членів студентської ради проводяться цікаві заходи, які
розкривають таланти студентів та формують колективи однодумців. Саме
студентська рада є організатором волонтерської роботи в коледжі, її
представники брали участь в обласному проекті «Школа лідерів». Студентами
було ініційовано випуск щоквартально журналу «СТУДЕНТ Live» та
«Абітурієнт», який популяризує навчальний заклад та надає інформацію про
успішних студентів, про їх участь в конкурсах, екскурсіях, патріотичних
проектах, зустрічах з цікавими особистостями. А також випущено буклет
«Гуртожиток – мій рідний дім».
В коледжі є стипендіати: Президента України, Верховної Ради України,
голови Київської обласної державної адміністрації та міського голови.
З перших днів навчання класними керівниками вивчається соціальний стан
студентів, визначаються соціальні категорії учнів та студентів, соціальним
педагогом оформляється соціальний паспорт коледжу. До Дня студента кращі
заносяться на Дошку пошани коледжу, нагороджується грамотами, грошовим
преміями та цінними подарунками. Малозабезпеченим, інвалідам, дітямсиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа
надається матеріальна допомога. Іногородні студенти на 100% забезпечені
гуртожитком, в якому працює бібліотека, читальна зала з безкоштовною
мережею Інтернет.
Психолого-педагогічне забезпечення виховного процесу здійснюють
педагогічні працівники, а також соціальний педагог, який проводить
просвітницьку та діагностичну роботу за різними методиками та напрямками.
Робота з кадрами
В Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну працює 91 особа, з них 57
осіб – педагогічні працівники, в тому числі: штатні викладачі – 24 особи,
викладачі, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 4 особи, майстри
виробничого навчання – 14 осіб, майстри виробничого навчання, які працюють
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за зовнішнім сумісництвом – 1 особа, директор, заступник директора з
навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи та соціального
захисту студентів, завідувач відділенням, завідувач лабораторії інформаційнокомунікаційних технологій, завідувач навчально-виробничими майстернями,
керівник фізичного виховання, методист, старший майстер, соціальний педагог,
культорганізатор, завідувач бібліотеки, вихователі – 2 особи.
В коледжі працює три кандидати наук. Викладачі, які мають вищу
категорію 20 осіб. Мають педагогічні звання «викладач-методист» – 6 осіб,
«старший учитель» – 2 особи; «старший викладач» – 2 особи; «майстер
виробничого навчання І категорії» – 5 осіб, «майстер виробничого навчання ІІ
категорії» – 3 особи.
Протягом 2017 року звільнено: заступника директора з методичної роботи
(за власним бажанням по догляду за дитиною); культорганізатора (за власним
бажанням); викладача (за власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію) та
майстра виробничого навчання (за угодою сторін). Прийнято на роботу
культорганізатора.
У 2017 році управління навчально-виховним процесом здійснювалося на
декількох рівнях: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи,
заступник директора з виховної роботи та соціальних захисту студентів,
завідувач відділенням, старший майстер, 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.
За звітний період на курсах підвищення кваліфікації при Комунальному
навчальному закладі Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»
свій професійний рівень підвищили 7 осіб. Атестувалися 11 педагогічних
працівників, директор, заступник директора з навчальної роботи та заступник
директора з виховної роботи та соціального захисту студентів. Підвищили свою
кваліфікацію 10 осіб. Відкриті навчальні заняття провели 10 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 2017 року для використання в навчальному процесі придбано:
комплект комп’ютерного класу, комплект меблів для навчального кабінету на
загальну суму 101.8 тис. грн.
В 2017 році проведено:
- заміну віконних і дверних блоків на суму 55,5 тис. грн.;
- поточний ремонт водопровідної системи, навчальних кабінетів та інших
приміщень на суму 196,9 тис. грн.;
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Для гуртожитку оновлено м’який інвентар, встановлено три бойлери
гарячої води, замінено лічильник гарячої води на загальну суму 57,0 тис. грн.
Бібліотечний фонд було поповнено новою навчальною літературою на
суму 18,4 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 01.01.2018 р. 9261,3 тис. грн., з них:
- основні засоби – 6086,0 тис. грн.,
- інші необоротні матеріальні активи – 667,7 тис. грн.,
а саме: бібліотечний фонд – 189,4 тис. грн.,
а також малоцінні і швидкозношувані предмети на суму 579,1 тис. грн.
Фінансування коледжу проводилось відповідно до затвердженого
Міністерством освіти і науки України кошторису доходів та видатків на 2017
рік за загальним та спеціальним фондом.
За загальним фондом на підготовку фахівців у межах державного
замовлення профінансовано в сумі 12596,1 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 – 686,0 тис. грн.;
2) від надання побутових послуг населенню в навчально-виробничих
майстернях та лабораторіях – 156,4 тис. грн.;
3) від надання послуг громадського харчування в їдальні коледжу –
200,7 тис. грн.;
4) оплата за проживання в гуртожитку – 237,9 тис. грн.;
5) благодійні внески – 269,7 тис. грн.;
6) інші надходження – 41,9 тис. грн.
Всього надходжень в 2017 році – 1592,6 тис. грн., що складає 15%
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
26.09.2005 р. (зі змінами та доповненнями), колективним договором і іншими
нормативними документами.
Умови і показники преміювання працівників коледжу визначаються
«Положенням про преміювання працівників Білоцерківського коледжу сервісу
14

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 2017 році на виконання ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним
працівникам при наданні щорічної відпустки виплачена матеріальна допомога
на оздоровлення в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) на суму
– 168,9 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 – 152,0
тис. грн.
Середня заробітна плата по коледжу становить 7498 гривень, в т.ч.
педагогічного персоналу – 9055 гривень.
Виплата стипендії студентам здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України №882 від 12 липня 2004 р. (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1050) та Положення про
стипендіальне забезпечення студентів коледжу, затверджене директором (наказ
№12 від 25.01.2017 р.).
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або
соціальної стипендії у коледжі створена стипендіальна комісія, 50% якої
становлять представники органів студентської ради та первинної профспілкової
організації (наказ №12 від 25.01.2017 р.).
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 2017 рік заслухано
на звітній конференції 27 грудня 2017 року.
Директор
Білоцерківського коледжу
сервісу та дизайну

А. О. Степура
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