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Протягом звітного 2022 року в коледжі здійснювалася підготовка фахових 

молодших бакалаврів, молодших спеціалістів, кваліфікованих робітників та 

слухачів.  

За освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста освітня діяльність 

проводилась за 4 ліцензованими спеціальностями та наступними освітньо-

професійними програмами: 022 Дизайн Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Діловодство, 182 Технології легкої промисловості Моделювання та 

конструювання промислових виробів, 186 Видавництво та поліграфія 

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образного інформації. 

Загальний ліцензований обсяг підготовки на денній формі навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра становить 230 осіб. 

Ліцензований обсяг підготовки кваліфікованих робітників первинної 

професійної  підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації становить 275 осіб з професій: 

закрійник, кравець, швачка, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, оператор 

з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор комп’ютерної 

верстки. 

Протягом 2022 року колектив коледжу працював в особливих умовах 

воєнного стану в Україні, керуючись Законами України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-технічну 

освіту» із змінами, «Про загальну середню освіту», нормативними 

документами, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки 

України, власним Статутом та Концепцією освітньої діяльності. 

Пріоритетними напрямами в роботі коледжу у 2022 році було створення 

безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу та 

надання якісних освітніх послуг. З цією метою: 

- реагуючи на хід військових подій в Україні та регіоні, своєчасно 

видавалися  накази щодо створення безпечних умов навчання, дій окремих 

структурних підрозділів, призначалися відповідальні особи, а також щодо 

організації освітнього процесу: переходу на дистанційне/змішане навчання, 

зміни графіків освітнього процесу, вносилися коригування, за пропозиціями 

циклових комісій, у відпрацювання освітніх компонент освітньо-професійних 

програм тощо; 

- на початок 2022-2023 навчального року в коледжі підготовлено два 

укриття: в навчальному корпусі - на 300 осіб і в гуртожитку - на 80 осіб; 

- розроблено інструкції та проведено інструктажі всіх учасників освітнього 

процесу про їх дії при всіх можливих загрозах їх життю і здоров’ю; 

- навчання здобувачів освіти протягом 2022 року проводилося у   

дистанційно/змішаному форматі. Графіком освітнього процесу, розкладом 

занять передбачалось професійно-практичну підготовку і виконання 

лабораторно практичних робіт проводити офлайн;  
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- для забезпечення відпрацювання навчальних програм з професійно-

практичної підготовки частково вирішується питання енергозабезпечення в 

періоди відключення електроенергії, використовується додаткові джерела 

енергії; 

- дистанційне навчання організовано на власній платформі в Classroom з 

використанням різних інформаційних ресурсів запропонованих Міністерством 

освіти і науки України, а також інформаційної бази власної електронної 

бібліотеки. Постійно удосконалюється інформаційна грамотність як 

педагогічних працівників, так і здобувачів освіти; 

- з метою створення відповідного інституційно-правового підґрунтя для 

забезпечення якості освіти в умовах війни, розроблено низку Положень щодо 

регулювання освітньої діяльності учасників освітнього процесу; 

- виховна робота в коледжі була спрямована на формування національної 

самосвідомості, патріотизму, пошани до Захисників України та її Збройних 

Сил, готовності до відбудови країни після Перемоги. 

 

 

Працюючи в складних умовах 2022 року, колектив коледжу виконав 

наступні завдання:  

1. Навчальні плани та програми з усіх спеціальностей та професій за 2021-

2022 навчальний рік та І семестр 2022-2023 навчального року виконані в 

повному обсязі. 

2. Виконано план регіонального замовлення 2022 року на підготовку 

фахових молодших бакалаврів та кваліфікованих робітників – на 100% 

2.1 Прийом у 2022 році за освітнім кваліфікаційним ступенем фахового 

молодшого бакалавра становив 106 осіб, з них:  

за рахунок коштів регіонального бюджету – 80 осіб,  

за рахунок коштів фізичних осіб – 26 осіб.  

2.2 Прийом у 2022 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

кваліфікованого робітника проходив за результатами співбесіди – за 

професіями кравець, оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення, оператор комп’ютерної верстки та за результатами творчого 

іспиту – з професій перукар (перукар-модельєр); манікюрник та перукар 

(перукар-модельєр). Зараховано 126 осіб, з них: за регіональним замовленням – 

100 осіб та за договорами з фізичними та юридичними особами – 26 осіб. 

Протягом 2022 року курсову підготовку з ліцензованих професій пройшли 24 

особи. Станом на 31 грудня 2022 року перепідготовку проходять 18 слухачів. 

3. У 2022 році випуск фахівців становив за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями:  молодші спеціалісти та фахові молодші бакалаври – 55 осіб, 

кваліфіковані робітники - 120 осіб, з них – 96 осіб первинної професійної 

підготовки та 24 особи – професійно-технічного навчання; 

4. Отримали дипломи молодшого спеціаліста та фахового молодшого 

бакалавра із записом в додатку «відмінно» - 7% , кваліфіковані робітники 

отримали дипломи з відзнакою – 5%; свідоцтва кваліфікованого робітника –31 
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особа, у тому числі 7 осіб первинної професійної підготовки та 24 особи з 

перепідготовки слухачів. 

5. За висновками державних кваліфікаційних комісій, високий рівень 

фахових знань показали випускники груп зі спеціальностей: «Технології легкої 

промисловості Моделювання та конструювання промислових виробів» та 

«Дизайн Перукарське мистецтво та декоративна косметика». 

6. 100% випускників, які навчалися за рахунок регіонального бюджету, 

отримали направлення на роботу або продовжують навчання на денній формі. 

15% випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та 

фахового молодшого бакалавра продовжують навчання за тим же напрямом 

підготовки у закладах вищої освіти. 20% випускників освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника продовжують навчання в 

коледжі на наступному освітньому рівні. 

7. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти перехідного контингенту 

становить: фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст: загальна 

успішність – 98,2%, якість успішності – 41%; в групах ОКР кваліфікованого 

робітника: загальна успішність 96,5%, якість успішності становить 26%.  

8. Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали 106 здобувачів 

освіти. 

9. У зв’язку із зміною статусу навчального закладу, згідно Закону України 

“Про фахову передвищу освіту», переоформлено сертифікати про акредитацію 

освітньо-професійних програм на підготовку фахового молодшого бакалавра за 

трьома  спеціальностями та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2022 року «Деякі питання акредитації освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» пройшли умовну 

акредитацію освітньо-професійної програми термін дії сертифікату про 

акредитацію спеціальності якої завершився. 

10. Оновлено нормативну базу навчального закладу: освітньо-професійні 

програми фахової передвищої освіти та освітні програми професійної 

(професійно-технічної) освіти з ліцензованих спеціальностей та професій, 

Положення, які регулюють освітній процес в коледжі. 

11. Протягом 2022 року у зв’язку із воєнними подіями, 30-50 здобувачів 

освіти знаходилися за межами України і навчалися дистанційно, біля 30 осіб, 

згідно заяв батьків, навчалися за індивідуальним планом. З метою регулювання 

освітньої діяльності вказаної категорії здобувачів освіти, введено в дію 

Положення про неформальну/інформальну освіту в Білоцерківському коледжі 

сервісу та дизайну 

12. З 2020 року в коледжі працює навчально-практичний центр технологій 

та дизайну за напрямом швейного виробництва. На базі НПЦ організован 

освітній процес як для здобувачів освіти, так і для перепідготовки населення 

«Освіта дорослих». Інноваційним в 2022 році є надання часткової кваліфікації 

(модульне навчання) з пошиття та ремонту швейних виробів. 
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На базі НПЦ організована волонтерська робота з пошиття виробів для 

Збройних Сил України, проводяться благодійні акції, виставки-продаж 

швейних виробів, надаються послуги населенню. 

Навчально-практичний центр є локацією для формування фахових 

компетентностей і поза навчальних занять. Тематичні майстер-класи, робота 

над створенням колекцій для Театру моди коледжу «Діамодус», зустрічі з 

дизайнерами, фахівцями швейної галузі розвивають творчість здобувачів 

освіти, мотивують до більш якісного оволодіння спеціальністю. 

13. Для самостійної роботи здобувачів освіти обладнано лабораторію 

інформаційно-комунікаційних технологій, яка забезпечена персональними 

комп’ютерами, принтерами, у т.ч. 3-D принтером, офісною технікою. На базі 

лабораторії проводяться консультації із використання онлайн ресурсів для 

організації дистанційного навчання, майстер-класи для учасників освітнього 

процесу. 

14. Протягом 2022 року навчального року в коледжі постійно 

удосконалюється  система забезпечення якості освіти у формі дистанційного 

(змішаного) навчання, застосування цифрових інструментів, інформаційної 

бази електронної бібліотеки коледжу. Організовано постійний моніторинг 

якості навчального контенту та організації зворотнього зв’язку. 

15. Методичною службою, інформаційно-ресурсним центром, 

лабораторією інформаційно-комп’ютерних технологій постійно надається 

консультативна допомога  учасникам освітнього процесу щодо користування 

цифровими інструментами та удосконалення методики організації освітньої 

діяльності в умовах дистанційного/змішаного навчання. 

16. Укладено угоди з підприємствами, організаціями, установами, 

фірмами, салонами та перукарнями різних форм власності на підготовку 

фахівців за ліцензованими спеціальностями та професіями, згідно обсягів 

регіонального замовлення, та організацію проходження різних видів практик. 

17. Продовжується робота з впровадження елементів дуальної освіти при 

підготовці фахівців для швейної та видавничо-поліграфічної галузей. 

18. Поповнено навчально-матеріальну базу мультимедійною технікою, 

навчальною літературою на суму 323,3 тис. грн. 

19. Протягом 2022 року продовжена робота щодо створення електронної 

бібліотеки інформаційно-ресурсного центру (далі ІРЦ). Електронна бібліотека 

повинна стати онлайн ресурсом для організації дистанційного навчання.  

З метою мотивації учасників освітнього процесу до самоудосконалення, на 

базі ІРЦ проводилися вебінари, воркшопи, майстер-класи, дебати, «круглі 

столи» із запрошенням освітян-науковців, роботодавців, представників бізнесу 

тощо, які були спрямовані на покращення якості освіти.  

20. З метою мотивації до удосконалення професійної компетентності 

педагогів, моніторингу інноваційних напрацювань, об’єктивності в оцінюванні 

якості виконання посадових обов’язків, продовжувалася робота з визначення 

рейтингів викладачів та майстрів виробничого навчання. За результатами 

рейтингу проводилося матеріальне винагородження. 
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Виконання навчальних планів та програм організовується та постійно 

контролюється з боку заступника директора з навчальної роботи, завідувача 

відділенням та старшого майстра. 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: 

дотримання безпекових вимог учасниками освітнього процесу, організація 

освітнього процесу, практична підготовка, методична робота, робота з кадрами, 

виховна робота, позаурочна зайнятість, соціальні питання, облік участі в 

освітньому процесі здобувачів освіти, у т.ч. тих, що знаходяться за кордоном, 

на навчанні за індивідуальним планом, питання охорони праці та безпеки 

життєдіяльності тощо. 

 

Формування контингенту здобувачів освіти 

Середньорічний контингент здобувачів освіти у 2022 році становив - 529 

осіб, з них за рівнями освіти: фахові молодші бакалаври та молодші спеціалісти 

– 280 осіб, кваліфіковані робітники - 249 осіб. 

Підготовка фахових молодших бакалаврів, молодших спеціалістів та 

кваліфікованих робітників проводиться на основі базової загальної середньої 

освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, на основі повної 

загальної середньої освіти та на основі кваліфікованого робітника. 

Формування контингенту студентів є одним з найголовніших завдань 

педагогічного колективу коледжу. Щороку розробляються заходи з організації 

профорієнтаційної роботи, які включають: профільне навчання школярів; 

роз’яснення перспективи наступності у фаховій підготовці та отриманні вищої 

освіти; серед школярів міста та регіону проводяться акції «Молодь обирає 

майбутнє», які включають «Дні відкритих дверей», фестиваль «ПРОФ FEST 

ОК», майстер-класи для учнів шкіл, спільні культурно-спортивні заходи, 

презентації кінофільмів про коледж та роботу відділень, які демонструються  на 

регіональному телебаченні; випускаються профорієнтаційні буклети. 

Враховуючи особливості 2022 року у зв’язку із воєнним станом в Україні, 

впроваджувалися нові форми профорієнтаційної роботи, такі як: створення 

відеороліків про студентське життя коледжу, активне використання соціальних 

мереж, проведення майстер-класів із використанням цифрових інструментів 

тощо. 

Змінено дизайн і зміст сайту коледжу, на якому представлені: установчі 

документи, освітні програми, меню «Дистанційне навчання» та «Навчально-

практичний центр», інформація для вступників, рейтинг студентів за 

результатами заліково-екзаменційних сесій, новини про заходи, які 

відбуваються в коледжі, оновлюється  інформація в розділі «Прозорість».  

Продовжують працювати Театр моди та зачіски коледжу «Діамодус», 

Народний ансамбль барабанщиць. Оголошуються творчі конкурси, 



7 

 

відеоконференції і виставки за допомогою цифрових інструментів з 

використанням соціальних мереж. 

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 

творчого іспиту. 

У коледжі приділяється велика увага збереженню контингенту. Чіткий 

контроль за відвідуванням та відпрацюванням пропущених занять сприяють 

більш відповідальному ставленню здобувачів освіти до освітнього процесу. 

Викладачами проводяться консультації, створюються навчальні посібники, 

методичні рекомендації для індивідуальних завдань, в тому числі на 

електронних носіях, з метою самостійного вивчення програмового матеріалу. 

Продовжується робота із наповнення навчальним матеріалом електронної 

бібліотеки. Викладачі створюють власні сайти, де розміщують додаткову 

інформацію та консультативні матеріали з дисциплін. 

 

Практична підготовка здобувачів освіти  

та співпраця з роботодавцями 

Одним із важливих напрямів в роботі коледжу є розвиток соціального 

партнерства з роботодавцями, представниками бізнесу з питань змісту 

підготовки, організації виробничої практики здобувачів освіти та забезпечення 

працевлаштування. Всі освітні програми та навчальні  плани погоджуються з 

роботодавцями. 

В коледжі працює Підрозділ з працевлаштування випускників та 

здобувачів освіти. 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. На сайті коледжу та на стенді 

надається інформація про успішних випускників, проводяться майстер-класи за 

їх участю.  

Навчально-практичний центр (далі НПЦ) за напрямом швейного 

виробництва надає можливість покращити підготовку техніків-конструкторів, 

кравців, закрійників. Метою створення центру є можливість організації різних 

форм підготовки фахівців для легкої промисловості на сучасному обладнанні за 

інноваційними виробничими технологіями, з використанням автоматизованих 
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систем (САПР), онлайн ресурсів, прикладних програм. Згідно Концепції роботи 

НПЦ  проводиться професійно-практична підготовка основного контингенту 

здобувачів освіти, перепідготовка, у тому числі дорослих та незайнятого 

населення (Освіта дорослих), а також підвищення кваліфікації, та стажування 

як згідно вимог державних стандартів, так і з врахуванням регіонального 

компоненту у співпраці з роботодавцями, а також модульне навчання за 

особистими потребами замовників на освітні послуги. Працює центр «Освіта 

дорослих» за двома напрямами: «Швейне виробництво» та «Перукарське 

мистецтво» 

Практична підготовка здобувачів освіти проходить у лабораторіях та 

майстернях оснащених сучасним спеціальним обладнанням, комп’ютерною 

технікою, прикладними програмами, плазмовими телевізорами. Майстри 

виробничого навчання постійно удосконалюють навчально-методичні 

комплекси з професійно-практичної підготовки. До освітнього процесу 

залучаються фахівці з виробництва, практикуються навчальні заняття 

безпосередньо на підприємствах, проводяться майстер-класи тощо. 

Традиційними в коледжі є конкурси фахової майстерності. Здобувачі 

освіти успішно приймають участь, у 2022 році – онлайн, у конкурсах та 

Чемпіонатах різних рівнів, займаючи призові місця. 

Враховуючи особливі обставини  освітньої діяльності в умовах війни, 

навчання в змішаній формі, професійно-практичну підготовку здобувачі освіти 

проходили в лабораторіях і навчальних майстернях коледжу. З цією метою 

використовували додаткові джерела електроенергії,коригували графіки 

освітнього процесу, розклад занять. Використовували також навчальний 

контент з професійно-практичної підготовки електронної бібліотеки, який 

напрацювали викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання. 

З метою адаптації здобувачів освіти до роботи у виробничих колективах, 

технологічну та переддипломну практику здобувачі освіти проходять на 

підприємствах майбутнього працевлаштування. Навіть в складних умовах 

роботи підприємств у 2022 році, всі виробничі практики, згідно навчальних 

планів, здобувачі освіти відпрацювали. 

Одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу на даному етапі є 

більш ефективна робота з підготовки випускників коледжу до праці за фахом. 

Формується розуміння про важливість використання фахового потенціалу 

сьогоднішніх здобувачів освіти для відбудови України, для їх власного 

майбутнього. Проводиться  робота із впровадження дуальної освіти. Визначені 

базові підприємства за напрямами підготовки, ведеться робота з вивчення 

нормативної бази. З даного питання проводяться «круглі столи» за участю 

роботодавців, представників бізнесу та випускових циклових комісій, 

відпрацьовуються умови та етапи ефективної співпраці. Здобувачі освіти при 

роботі над дипломними та курсовими проєктами виконують завдання, які 

мають практичне застосування на певних підприємствах.   

У 2022 році були укладені договори з підприємствами та установами міста 

Біла Церква та регіону на підготовку кадрів та організацію виробничої 



9 

 

практики. Це такі підприємства, як: м. Сквира: корпорація «Елтекс», ТОВ 

«Сквира-Текс»; м. Біла Церква, ТОВ «УМТК», ТОВ «Імейджін», ТОВ 

«Новина», ПП «Р.Стайл», ТОВ «ВОРЛД ТРЕЙД», Білоцерківський 

міськрайонний суд, Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості, ТОВ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА», ТОВ «НЕОН», мале приватне 

підприємство «ІНТЕРСОФТ»; салони, студії  краси та перукарні м. Біла Церква 

та регіону. 

У коледжі працюють творчі лабораторії та студії, де студенти створюють 

колекції моделей  для Театру моди та зачіски «Діамодус», студія «Штрих», а 

також лабораторія інформаційної діяльності, пастижерних виробів, 

декоративної косметики та гриму. 

З метою вивчення сучасних технологій, обладнання та впровадження його 

в освітній процес, колектив викладачів спецдисципліни та майстрів 

виробничого навчання проводять практичні семінари, проходять стажування на 

робочих місцях, займаються самоосвітою. 

 

Навчально-методична робота 

 

У І півріччі 2022 р. навчальному році діяльність педагогічного колективу 

коледжу була спрямована на реалізацію загальної науково-методичної 

проблеми: «Впровадження в освітній процес коледжу технологій дистанційного 

та змішаного навчання: формат навчання, інструменти для взаємодії та 

підготовка навчального контенту», на 2022-2023 р. було визначено проблему 

«Забезпечення ефективності внутрішньої системи якості освіти в умовах 

нестандартної організації освітнього процесу у зв’язку із військовим станом в 

Україні». 

Робота педагогічного колективу ґрунтувалась на засадах інноваційності, 

прозорості, гнучкості і відкритості освітнього процесу, вибудови 

студентоцентрованого освітнього середовища, упровадження компетентнісного 

підходу, педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу, 

співпраці між учителями, батьками та учнями, яка ґрунтується на принципах 

гуманізму й творчого підходу задля гармонійного розвитку особистості та 

майбутньої успішної трудової діяльності. 

Основні завдання, які були окреслено на початку року, переважно успішно 

виконані, враховуючи те, що коледж працював у змішаному та дистанційному 

режимі через карантинні умови та оголошений у країні воєнний стан, 

зумовлений повномасштабною збройною агресією російської федерації проти 

України.  

В умовах воєнного стану керівництвом та педагогами коледжу було 

докладено максимум зусиль для забезпечення сталості навчання та викладання, 

створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, підтримки тих, 

хто був змушений виїхати за кордон або до безпечніших регіонів України; 

продовження якісного надання освітніх послуг; стабілізації освітнього процесу, 

завершення 2021/2022 н. р.; організації вступної кампанії та забезпечення 
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успішного початку нового навчального року. З огляду на важливість цих 

завдань, колективом коледжу проводилась комплексна системна 

цілеспрямована робота з удосконалення навчально-методичних матеріалів з 

усіх дисциплін/предметів, що викладаються в коледжі, зокрема осучаснення та 

адаптація курсів лекцій, посібників, підручників, методичних рекомендацій для 

забезпечення самостійної роботи здобувачів освіти; доопрацювання та 

поновлення банків тестових матеріалів та презентаційних матеріалів, пакетів 

контрольних робіт для проведення поточного та підсумкового контролю в 

умовах змішаного та дистанційного навчання.  

Узагальнено й систематизовано теоретичні та практичні надбання та 

враховані останні тенденції застосування інструментів й платформ 

дистанційного та змішаного навчання. Серед цифрових технологій, які 

використовуються в роботі педагогічного колективу, найпоширенішими є такі: 

1. Цифрові технології колективної комунікації. Технології відеозустрічей 

GoogleMeet, Zoom для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- форматах, а 

саме онлайн-занять, веб-конференцій, засідань циклових комісій,  оперативних 

нарад та ін. 

2. Хмарні технології Google Classroom для спрощення створення, 

поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом; прискорення процесу 

поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Мобільні додатки, 

доступні на iOS і Android, дозволяють користувачам робити фото та 

прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати 

офлайновий доступ до інформації. Педагог може відстежувати прогрес кожного 

здобувача освіти, а після оцінки його роботи, повернути її, супроводжуючи 

коментарями, що є потужним засобом аналітики та зворотного зв’язку щодо 

якості надання освітніх послуг. 

3. Системи електронного тестування та аналітики в освітньому процесі. 

Використання електроних тестів Google Форми, Quizlet, Online Test Pad тощо. 

4. Соціальні мережі. Facebook, Instagram для підвищення позитивного 

іміджу закладу, розширення ресурсної бази предметного навчання шляхом 

участі у професійних спільнотах педагогів-предметників, ознайомлення із 

методичним репозиторієм, дидактичними розробками освітян-новаторів тощо.  

5. Технології візуалізації освітнього контенту – мультимедійні 

презентації, інфографіка, відеоінфографіка, інтелект-карти, таймлайни, QR-

коди, хмари слів, скрайбінг, гейміфікації, 3d моделювання, навчальні відео 

тощо. 

Відповідно до плану роботи коледжу здійснювали свою діяльність 

внутрішньоорганізаційні колегіальні, консультативні та дорадчі органи 

управління: педагогічна рада, методична рада, циклові комісії, студія 

педагогічної фасилітації «Дороговказ майстерності» тощо, задля спрямування 

структурних підрозділів коледжу на розвиток науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного 

колективу.  
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За напрямом роботи з педагогічними працівниками, призначеними на 

посаду вперше та малодосвідченими педагогами (Андрієнко О.В., Желізна К.О., 

Міняйло Н.В., Павлик В.Г., Сугак В.В., Карпенчук М.О.), було організовано 

тематичні зустрічі «Педагогічний дизайн заняття», «Розвиток критичного 

мислення здобувачів освіти на заняттях у коледжі», здійснювався 

індивідуальний фасилітативний супровід. 

Було розглянуто низку питань щодо системи роботи коледжу та 

узагальнення перспективного педагогічного досвіду, а саме: «Основні напрями 

роботи колективу на 2022-2023 навчальний рік», «Про освітні, освітньо-

професійні та робочі навчальні плани освітньої діяльності на 2022-2023 

навчальний рік», «Аналіз ефективності використання цифрових технологій в 

освітньому процесі та стратегічні напрями розвитку екосистеми цифрових 

рішень», «Формування психологічної культури учасників освітнього процесу в 

умовах збройної агресії в Україні» тощо. 

Науково-методичну діяльність циклових комісій було організовано та 

конкретизовано у контексті сформульованої науково-методичної проблеми 

коледжу. Знайшли своє теоретичне та практичне відображення питання: 

- використання новітніх технологій у професійній діяльності членів 

циклової комісії для підвищення якості освітнього процесу;  

- застосування технологій дистанційного, змішаного навчання та 

компетентнісно-орієнтованого підходу у викладацькій діяльності; 

- впровадження елементів дуальної освіти у підготовці кваліфікованих 

робітників, молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів; 

- організації позанавчальної роботи зі здобувачами: конкурси, виставки, 

вебінари, конференції, майстер-класи, практичні заняття на підприємствах; 

- застосування сучасних методик у проведенні навчальних  занять різних 

типів і форм; 

- моделювання реальних виробничих ситуацій на лабораторно-

практичних заняттях тощо. 

Здійснювалась координація роботи циклових комісій над науково-

методичною проблемою коледжу «Забезпечення ефективності внутрішньої 

системи якості освіти в умовах нестандартної організації освітнього процесу у 

зв’язку із воєнним станом в Україні»; надавалась консультативна допомога 

щодо оприлюднення результатів науково-методичної та освітньої діяльності, 

підвищення рівня публікаційної активності, висвітлення власного досвіду 

педагогів у різних виданнях. 

Значну увагу приділено аналізу професійного розвитку та 

самовдосконалення педагогів, роботі над різними напрямами методичних 

проблем членів циклових комісій, аналізу проведених відкритих занять та 

виховних заходів, питанням самоосвіти, надання методичної допомоги 

педагогам тощо. За звітний період на курсах підвищення кваліфікації пройшли 

фахову підготовку (як очно, так і дистанційно на різноманітних платформах) 30 

педагогів коледжу згідно з Положенням про порядок підвищення кваліфікації 
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педагогічних працівників Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну.  

Пріоритетним напрямом підвищення кваліфікації став розвиток 

професійних компетентностей, також було приділено увагу напрямам 

формування ключових компетентностей, психолого-фізіологічних 

особливостей здобувачів певного віку, використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи 

електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, створення 

безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 

процесі дітей з особливими освітніми потребами тощо.  

З метою проходження відповідних курсів, спрямованих на підвищення 

кваліфікації, педагоги обирали наступні освітні платформи дистанційного 

навчання: Prometheus, «На урок», «Всеосвіта», EdEra. 

Брали участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях із 

публікацією тез Шмегельська Ю.В., Лемешко Ю.В., Урюпіна М.В., Цибок В.О., 

Клименко Ю.В.; представлено матеріали з досвіду роботи Журавель Л.О., 

Рисаченко Г.О., Губрій О.В. у виданнях НМЦ ВФПО. 

Атестувалися на відповідність займаній посаді 3 педагогічні працівники (зі 

складу керівних кадрів), підвищили свою кваліфікаційну категорію 3 педагоги, 

7 педагогічних працівників підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні 

категорії. 

З метою створення відповідного інституційно-правового підґрунтя для 

забезпечення належної якості освіти в умовах війни, розроблено низку 

положень, зокрема: 

- «Про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну»; 

- «Про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності Білоцерківського 

фахового коледжу сервісу та дизайну»; 

- «Положення про організацію дистанційного та змішаного навчання у 

Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну»; 

- «Положення про визнання у Білоцерківському фаховому коледжі 

сервісу та дизайну результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти»; 

- «Положення про Студію педагогічної фасилітації «Дороговказ 

майстерності» у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну»; 

- «Положення про методичну раду Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну»; 

- «Положення про вебсайт Білоцерківського фахового коледжу сервісу 

та дизайну». 

Здійснювалась ґрунтовна робота щодо сприяння та забезпечення розвитку 

обдарованих здобувачів освіти, проєктування особистісно-розвивального 

середовища обдарованої молоді: літературної вітальні «Натхнення», гуртка 

«Економіка для небайдужих», історичної студії «Літописець», лекторської 
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групи «Афіна», поетичної студії «Етюд», поліграфічної студії «Platforma», 

театру моди та зачіски «Діамодус», виставка поліграфічних видань «PROстір 

соціальної реклами» тощо. 

Під керівництвом досвідчених педагогів організовано активну участь 

здобувачів освіти у масових заходах та конкурсах фахової майстерності 

міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У тому числі, 

проведення Дня української писемності та мови; Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Шевченка (Симоненко Карина, Брода Діана), 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика (Цуркан Марина, М-1), 

Всеукраїнської олімпіади з математики, проведення Днів науки і творчості в 

коледжі, участь вихованців поетичної студії «Етюд» у міських творчих 

конкурсах (Спіцина Тетяна, міський онлайн-конкурс «Слово про Україну» з 

авторською літературно-музичною композицією «Залежить час найближчий 

насамперед від тебе!»). 

27 січня 2022 р. на базі Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну відбувся І (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WorldSkills Ukraine» у Київській області, компетенція 

«Технології моди». Призові місця посіли здобувачі освіти:  І місце – Сугак 

Віталіна (керівник Поліщук О.В.); ІІ місце – Городня Софія (керівник 

Хмельницька І.В.).  

29-31 січня 2022 р. здобувачка освіти Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну за спеціальністю 002 Дизайн, «Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика» Солод  Р. під керівництвом викладача Шмегельської 

Ю. В. взяла участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Topical 

issues of modern science, society and education» (м. Харків). 

У січні 2022 року колективом коледжу проведено освітній івент «Модель 

Сервісного центру Національного освітнього технопарку в Білоцерківському 

фаховому коледжі сервісу та дизайну». Було презентовано діалогові 

платформи, під час яких учасники обмінялися досвідом роботи щодо 

впровадження моделей Сервісних центрів Національного освітнього 

технопарку в навчальних закладах фахової передвищої освіти. Захід відвідали 

міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, заступник міністра освіти і 

науки України Віра Рогова, заступник голови Київської обласної державної 

адміністрації  Жанна Осипенко, голова Білоцерківської міської ради Геннадій 

Дикий, представники департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації, директори закладів фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти Київщини. 

Участь у Всеукраїнському народному конкурсі ескізів від Укрпошти 

(березень 2022 року), представниця від коледжу Єлизавета Коверда, студентка 

ІІІ курсу спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. 

У квітні 2022 року здобувачі освіти Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну (керівник Мастилко Н. Г.) взяли участь у V Обласній 

онлайн-олімпіаді з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека 

життєдіяльності», організованої Державним податковим університетом. 
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Команда коледжу нагороджена дипломом ІІ ступеня. Учасники команди: 

Заломська Мар’яна, Міхальова Надія, Назаренко Євгенія, Ружило Ян та  

Третьяков Тимур (гр.В-2). 

Здобувачі освіти поліграфічної студії «Platforma», починаючи із 20 березня 

2022 року, є постійним учасниками челеджу «Україна до перемоги». Відео 

робіт представлено на офіційних сторінках коледжу у соціальних мережах. 

У травні 2022 року за підсумками ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

екологічних проектів здобувачі освіти Віталіна Шадура (гр.Кс-1); Павло Касько 

(гр.В-3), Владислав Чорнобров (гр. ОП-7), Євген Німак (гр.ОВ-1) нагороджені 

дипломами ІІІ ступеня у номінації «Еко-плакати». 

Участь в освітньому проєкті «Кіберняні» онлайн-платформи Дія. Цифрова 

освіта. Нагороджені електронними сертифікатами студентки ІІ курсу 

спеціальності 029 Діловоство – Мирослава Задоненко та Дарина Біла (гр.Д-2, 

керівник Кулик К.А.). 

У червні 2022 року здобувачі освіти Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну взяли участь у Всеукраїнському конкурсі молодих 

дизайнерів одягу «Барви Поділля-2022» та Міжнародному конкурсі молодих 

модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» з ескізами колекції «Назад в 

майбутнє» – ІІІ місце (груповий проєкт, керівник Поліщук О.В.), колекцією 

«Ейфорія» – ІІІ місце (Сугак Віталіна, керівник Поліщук О.В.). 

11 жовтня 2022 року - Всеукраїнський конкурс "Безпека під час війни": ОВ 

9-10, брали участь - 5, переможців - 3 (Шкляренко Максім - І місце, Грушевська 

Олександра - ІІ місце, Міньков Євгеній - ІІ місце). 

Використовуючи освітню платформу Prometheus слухачі гуртка 

«Економіка для небайдужих» (керівник В. Цибок), студенти групи  В-4  С. 

Акімов, О. Зайцева, Є. Коверда, О. Любченко, Д. Лебідь, О. Маширенко, А. 

Міхневич, О. Печений, Є. Поздняков, А. Хорунжий, готуючись до написання 

економічного розділу дипломного проєкту, закінчили навчання на курсах для 

здобувачів освіти «Економіка для всіх» та «Економіка на кожен день» й 

отримали відповідні сертифікати. 

11 листопада 2022 року здобувачі освіти Білоцерківського фахового 

коледжу сервісу та дизайну за спеціальністю 002 Дизайн, «Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика» Шелест А. та Чобітько В. під 

керівництвом викладача Шмегельської Ю. В. взяли участь у III Міжнародній 

студентській науковій конференції «Цифровізація науки та сучасні тренди її 

розвитку» (м. Умань). 

15 листопада 2022 року, в межах роботи наукового гуртка «Економіка для 

небайдужих» та підготовки теми курсового проєкту, здобувач освіти групи Д-3 

Куніцький Р., провів дослідження на тему «Участь роботодавців у забезпеченні 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах воєнного стану» й 

апробував результати своєї праці під час проходження Х Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь – 2022» ДУ 

ІГНС НАН України, секція «Освітній процес в умовах воєнного стану: 

проблеми та шляхи вирішення». 
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16 листопада 2022 року - Всеукраїнський конкурс «Правила дорожнього 

руху»: ОВ 9-10, брали участь - 5, переможців - 3 (Дракус Василь - І місце, 

Ковальчук Владислав - ІІ місце, Бусько Ярослав - ІІІ місце). 

18 листопада 2022 року здобувачка освіти Білоцерківського фахового 

коледжу сервісу та дизайну за спеціальністю 002 Дизайн, «Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика» Смайлова Е. разом із викладачем 

Шмегельською Ю. В. взяли участь у II Міжнародній науковій конференції 

«Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискус» 

(м. Львів). 

22 листопада 2022 року, в межах діяльності наукового гуртка «Економіка 

для небайдужих» та теми курсового проєкту, здобувач освіти групи Д-3 

Стаценко К, провела дослідження на тему «Освіта під час війни» й апробувала 

результати своєї праці під час проходження Студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні й практичні аспекти економіки, права, психології, 

соціальних комунікацій, бібліотекознавства та документознавства» БІЕУ 

Університету «Україна». 

27 листопада 2022 року - XV Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» 

(Осінь 2022) з інформатики: ОП-7, ОВ 9-10, 9 брали участь - 8, переможців - 5 

(Клименко Василь - диплом ІІ ступеня, Чорнобров Владислав, Брич Ярослав, 

Поліщук Артем, Шемшук Артем - диплом ІІІ ступеня). 

За підсумками Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерного 

мислення «Бебрас-2022» Здобувачі освіти професії «Оператор комп’ютерної 

верстки» Висоцький Вячеслав та Рижов Ярослав (керівник Кулик К.А.) за 

кількістю балів посіли 4-те місце серед учасників Київської області; 27 

здобувачів освіти показали відмінні та добрі результати (від 57 до 78 балів). 

Здобувачі освіти ІІІ курсу спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» 

Ямковий Віктор (гр. В-3) та Кулак Анжела (гр. КС-2) – призери XІI 

Міжнародного студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига-2022» (робота 

«Допельгангер» у номінації «Фотографіка» отримала ІІ місце). 

Проведено дослідження з аналізу ефективності використання цифрових 

технологій в освітньому процесі та стратегічні напрями розвитку екосистеми 

цифрових рішень у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну. За 

результатами дослідження підготовлено матеріали до засідання педагогічної 

ради та статтю «Вибудова та розвиток екосистеми цифрових рішень закладу 

фахової передвищої освіти» (автори Степура А.О., Денисова А.В.) у фаховому 

виданні з педагогічних наук. 

Організовано інформаційну акцію для здобувачів освіти «Академічна 

доброчесність – запорука якісної освіти», мета якої полягала у популяризації 

академічної доброчесності, ознайомленні з її головними принципами, 

наголошенні важливості дотримання доброчесності в освітній діяльності та 

суспільному житті.  

Підготовлено та розміщено інформацію у рубриках «Науково-методична 

робота», «Електронна бібліотека», «Нормативні документи». 
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З жовтня до грудня 2022 року всі учасники освітнього процесу брали 

участь в Обласному пошуковому проєкті «Наближаємо перемогу разом: 

Українська символіка у виробах для потреб ЗСУ», організованому Навчально-

методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Київській області. Ідея 

проєкту полягала у популяризації українських символів через їх втілення у 

виробах здобувачів професійної освіти для потреб Збройних Сил України. 

Діяльність педагогічного колективу сприяла забезпеченню якості освіти та 

освітньої діяльності; формуванню та розвитку ключових та професійних 

компетентностей у здобувачів освіти; підготовці кваліфікованого, 

компетентного фахівця; посиленню національно-патріотичного виховання, 

формуванню громадянської позиції; просвіті з питань особистої безпеки. 

 

Виховна робота 

Виховна робота завжди була і є невід’ємною складовою освітнього 

процесу, а зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість 

складно переоцінити. Усе, що відбувалося і відбувається зараз – виклик для 

освіти, для викладачів  та здобувачів освіти. Оновлення змісту, форм та методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах війни та сучасних 

інтеграційних процесів у 2022 році вимагало переосмислення діючого підходу 

до розв’язання проблеми культурного, духовного та патріотичного розвитку 

особистісних компетентностей здобувачів освіти в широкому розумінні та 

формування культури їх спілкування та виховання в цілому. 

Головні завдання виховної роботи в коледжі у 2022 р. полягали у створенні 

сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних 

якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної 

життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і 

самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров’я, 

активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і 

встановлення міжособистісних відносин. 

У зв’язку з цим, виховна діяльність коледжу була спрямована на: 

- створення умов для безпечного, змістовного дозвілля здобувачів освіти; 

- проєктування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі 

самоврядування та забезпечення механізмів зв’язку з громадськістю; 

- створення оптимальних умови для формування умінь орієнтуватися та 

адаптуватися в складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі 

принципів толерантності, навичок соціальної взаємодії, потреби допомагати 

іншим турбуватися про своє здоров’я, життя та здоров’я оточуючих в умовах 

війни, пандемії корона вірусу; 

- запровадження сучасних підходів  до національно-патріотичного  

виховання. Це на сьогодні найактуальніше завдання виховної роботи. 

Кожен працівник коледжу, а особливо класні керівники, 

викладачі, бібліотекар, вихователі, практичний психолог брали активну участь 

у проведенні заходів спрямованих на реалізацію завдань  національно-

патріотичного виховання. 
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Це: і урок «Ми українці: честь і слава незламним!», День Козацтва, День 

миру, День ЗСУ, виховні години,  Дні  пам’яті (за планом), хвилини мовчання,  

челендж «Інтернет запобігання рашиської пропаганди» та «Разом до 

Перемоги!», літературна ревізія «Актуалізація  бібліотечного фонду», участь у 

всеукраїнському проєкті «Місце шани та пам’яті», присвяченому захисникам та 

захисницям України, у лінгвістичному турнірі до Дня української писемності та 

мови та ін..  

Просвітницько-профілактичні заходи наразі також займали провідне місце 

у роботі зі студентами. Зустрічі здобувачів освіти з представниками 

благодійних організацій, центрів, лікарями, представниками Міжнародної 

антинаркотичної асоціації, міжнародної громадської організації «Конвіктус», 

Центру надання безоплатної первинної правової допомоги, Центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Громадською організацією «Нарконон»  були 

систематичними та дієвими. Профілактичні етюди, тренінгові програми та 

воркшопи для здобувачів освіти і мешканців гуртожитку стали основою 

корекційної роботи психолога в межах даного напряму. 

В рамках благодійної та волонтерської діяльності було організовано акції 

«16 днів проти насилля», «В моїх руках нема насилля», «День Святого Миколая 

для сиріт», Благодійний аукціон «Від щирого серця», «Подаруй радість тим, хто 

потребує», Благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ, Благодійна акція 

«Допомога дітям деокупованих територій», взято участь у всеукраїнському 

проекті «Українська символіка у виробах для ЗСУ». Участь у волонтерському 

проекті «Клєтка», у Всеукраїнській благодійній акції «Смілива гривня» та ін.. 

До Дня студента кращі студенти були нагороджені грамотами та 

грошовими преміями. Здобувачам освіти з числа осіб з особливими потребами, 

дітей-сиріт та дітей позбавленим батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа, дітей зі статусом ВПО, дітей батьки яких УБД, дітей з сім’ї, яка отримує 

допомогу та здобувачам освіти, що опинитись в скрутних життєвих 

ситуаціях надавалася матеріальна допомога. 

Одним з ключовий напрямів взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти в рамках профорієнтаційної роботи був молодіжний фестиваль 

«РROfestOK», що проходив у п’ять етапів (відвідування закладів освіти, 

спілкування з потенційними абітурієнтами, розробка рекламних та брендових 

матеріалів, висвітлення діяльності у соціальних мережах та ЗМІ, екскурсійні та 

практичні програми для учнів ЗЗСО). Головним дійством даного фестивалю був 

День відкритих дверей з демонстрацією досягнень та пропозицій фахового 

коледжу, а також презентацією роботи творчих професійних платформ за 

напрямками здобуття освіти. 

Спортивна діяльність та здоровий спосіб життя здобувачів освіти 

гартувалися у цьому році цікавими змаганнями та спортивними турнірами. 

Серед них варто відзначити змагання «Koledg-CrossFit 2022», онлайн змагання 

«Прокачай прес», спортивні флешмоби, спортивні турніри та конкурс на кращу 

емблему спортивного сектору коледжу. 
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В освітньому закладі ефективно, працюють креативні та творчі студії та 

гуртки: ансамбль барабанщиць,  театр моди та зачіски «Діамодус», студія 

«Штрих», поетична студія «Етюд», дизайнерська студія «Fashion Look», гурток 

«Творчі ручки», студентська лекторська група «Афіна», поліграфічна студія 

«Креатив» та «Platforma», лабораторія лайф-хаків, гурток «Економіка для 

небайдужих», Гурток «Я –особистість», творче об’єднання «Shiny shine»  

спортивні секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шашок, легкої 

атлетики, фітнесу.  

Правове виховання у цьому році здійснювалося з використанням 

інтерактивних методів, а саме тижня, тренінгів та вільного мікрофону з тем, 

цікавих для здобувачів освіти: «Твої права студент»; «Дотримання законів 

України обов’язок кожного громадянина»; Правова свідомість – показник 

вихованості молоді; «Закон і совість»; «Чи можуть бути права без обов’язків»? 

«Що таке громадянська зрілість?» та інформаційна акція «Академічна 

доброчесність – запорука якісної освіти». 

Чіткі завдання та стратегію роботи впродовж року мала студентська рада 

коледжу, діяльність якої в цьому році була спрямована на забезпечення заходів 

безпеки під час воєнного стану, заходів протиепідемічної безпеки в коледжі, 

адаптація першокурсників до студентського колективу, розвиток демократичної 

культури, відповідальності, стимулювання громадської активності, оновлення 

форм дозвіллєвої діяльності для обдарованої молоді.  

Члени студентської ради тісно співпрацюють з адміністрацією коледжу та 

органами місцевого самоврядування, є членами обласної та місцевої 

студентських рад, членами міської молодіжної ради. Студенти коледжу згідно з 

затвердженим положенням проходять стажування в структурних підрозділах 

Білоцерківської міської ради, де проявляють себе творчими та 

інтелектуальними особистостями. 

Органічною складовою єдиного освітнього процесу в коледжі є виховна 

робота зі здобувачами освіти – мешканцями гуртожитку. Немісцеві здобувачі 

освіти на 100% забезпечені гуртожитком, в якому працює 

бібліотека, інформаційно-ресурсний центр, який є сучасною платформою для 

самоосвіти та саморозвитку усіх учасників освітнього процесу. 

З перших днів навчання класні керівники та вихователь, психолог 

вивчають соціальний стан здобувачів освіти, визначають та аналізують їх 

соціальні категорії,  створюють соціальний паспорт коледжу.  Систематично 

організовуються засідання методичного об’єднання класних керівників у 

форматі синтезу думок, обміну  досвідом, педагогічного колажу, методичного 

мосту та педагогічного треку.  Одними з головних тем, що обговорювалися під 

час засідань були: основні напрями методичної та виховної роботи класного 

керівника під час воєнного стану, особистісно-соціальні компетентності, форми 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, системна робота класного керівника. 

Викладачі та студенти систематично беруть участь у всеукраїнських та 

обласних конференціях та семінарах присвячених роботі виховної служби під 

час воєнного стану в Україні. 
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Глибоко усвідомлюючи необхідність постійної взаємодії та 

взаємозбагачення освіти, культури і мистецтва, великої відповідальності щодо 

організації освітнього процесу у нелегкі часи воєнного стану та ризику 

поширення вірусних хвороб, колектив коледжу створив всі умови для творчого 

зростання студентської молоді, реалізації її ініціатив, задоволення культурних і 

духовних потреб, дотримуючись всіх заходів безпеки.  

 

Робота з кадрами 

Станом на 01.01.2023 року у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу 

та дизайну працює 97 осіб, з них  53 особи – педагогічні працівники, в тому 

числі: штатні викладачі – 24 особи, викладачі, які працюють за зовнішнім 

сумісництвом – 4 особи,  майстри виробничого навчання – 16 осіб, директор, 

заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної 

роботи, завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач відділення, 

завідувачі лабораторій – 2 особи, методист, старший майстер, два вихователі, 

культорганізатор, практичний психолог. 

Протягом 2022 року прийнято на роботу: 3 викладача, 2 майстра 

виробничого навчання, завідувач методичного кабінету, методист, вихователь. 

Протягом 2022 року звільнено: завідувача інформаційно-ресурсного 

центру, методиста, 3 викладача, майстра виробничого навчання (за власним 

бажанням). 

За звітний період підвищили кваліфікацію 30 педагогів коледжу згідно з 

Положенням про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну.  

У 2022 році атестувалися 13 педагогічних працівників. З них  підвищили 

свою кваліфікаційну категорію 3 педагоги; 7 педагогічних працівників 

підтвердили кваліфікаційні категорії, 3 атестувалися на відповідність займаній 

посаді. 

У 2022 році управління навчально-виховним процесом здійснювалося на 

декількох рівнях: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, 

заступник директора з виховної роботи, завідувач відділення, старший майстер, 

голови циклових комісій, голова методичного об’єднання класних керівників.  

З метою об’єктивності оцінки і визнання професійної компетентності, 

виконання посадових обов’язків, а також посилення мотивації до педагогічної 

діяльності, за підсумками семестрів, згідно критеріїв, визначається рейтингова 

оцінка кожного педагога.  

 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

В 2022 році проведено поточний ремонт:  

- приміщень під укриття в навчальному корпусі та гуртожитку, з точками 

доступу Wi-Fi на загальну суму 352,7 тис грн.; 

- інших навчальних приміщень 31,8 тис грн. 
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Фінансово-економічна діяльність 

З метою забезпечення статутної діяльності, за коледжем закріплені, на 

праві оперативного управління необоротні активи, що обліковуються на балансі 

і становлять станом на 01.01.2023 року 12622,3 тис. грн., з них: 

- основні засоби – 11497,2 тис. грн., 

- інші необоротні матеріальні активи – 1125,1 тис. грн., 

а саме: бібліотечний фонд – 431,7 тис. грн., 

а також малоцінні і швидкозношувані предмети на суму 2048,1 тис. грн. 

Фінансування коледжу проводилось відповідно до затвердженого 

Департаментом освіти і науки Київської обласної держадміністрації кошторису 

доходів та видатків на 2022 рік за загальним та спеціальним фондом. 

За загальним фондом на підготовку фахівців у межах регіонального 

замовлення профінансовано в сумі 29846,6 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 – 1467,0 тис. грн.; 

2. від надання побутових послуг населенню в навчально-виробничих 

майстернях та лабораторіях – 28,2 тис. грн.; 

3. від надання послуг громадського харчування в їдальні коледжу –  

67,0 тис. грн.; 

4. оплата за проживання в гуртожитку – 394,9 тис. грн.; 

5. благодійні внески – 643,8 тис. грн.; 

6. інші – 13,8 тис грн.; 

Всього надходжень в 2022 році – 2614,7 тис. грн., що складає 10% 

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 фахового 

коледжу сервісу та дизайну», що розглянуто на загальних зборах колективу 

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 
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фонди матеріального заохочення та допомоги, які формуються за рахунок 

коштів державного бюджету, доходів від виробничої діяльності та інших 

джерел надходжень. 

У 2022 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 – 480,9 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 – 257,3 тис. грн. 

Середня заробітна плата по коледжу становить 14927 грн., в т.ч. 

педагогічного персоналу – 19247 грн. 

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 

№11 від 23.01.2018 р.). 

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії у коледжі щороку створюється стипендіальна комісія, 50% 

якої становлять представники органів студентської ради та первинної 

профспілкової організації (наказ №141 від 12.10.2020 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 фіскальної 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 2022 рік заслухано  

на звітній конференції 20 січня 2023 року. 

 

Директор  

Білоцерківського фахового коледжу  

сервісу та дизайну         Алла СТЕПУРА 


