ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Державного вищого навчального закладу
«Маріупольський будівельний коледж»
Білая Антона Вікторовича
про результати виконання умов контракту,
статуту навчального закладу,
показників ефективності використання державного майна
та дотримання законодавства у сфері діяльності
навчального закладу станом на 1.01.2016р.
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1.Загальні положення
Я,

Білай

Антон

Вікторович,

призначений на

посаду директора

Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний
коледж» 26 грудня 2007 року. Згідно контракту № І-49 Міністерства освіти і
науки України призначений на посаду директора з 01 квітня 2013 року по 1
квітня 2018 року. Безпосередньо та через органи управління навчальним
закладом здійснюю поточне управління навчальним закладом, забезпечую його
ефективну діяльність, реалізую державну політику в галузі освіти на засадах
єдиноначальності та колегіальності прийняття рішень.
2.Права та обов’язки
Самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством,
статутом навчального закладу та згідно з контрактом № І-49 від 01 квітня
2013 року, розв’язувалися

всі питання

поточного

керівництва діяльністю

навчального закладу.
У межах наданих керівникові прав було своєчасно затверджено структуру
навчального закладу, подано до МОНУ проект штатного розкладу коледжу.
На 1.01.16 р. (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 100
робітників, у т.ч. викладачі – 52 чол. (з яких 15 – викладачів вищої категорії,
25 – I категорії, 2 викладача мають звання «методист»).
За поточний рік було прийнято на роботу 4 чоловіка,

звільнено за

власним бажанням 8 чоловік, за згодою сторін 1 чоловік та у зв′язку з виходом
на пенсію 2 чоловіка.
У коледжі регулярно проводиться контроль за виконанням навчальних
планів та програм. Контролюється дотримання штатно-фінансової дисципліни
всіма підрозділами; контролюється

якість

роботи викладачів, організація

навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання
та здоров'я працівників і студентів.
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Колективний договір, затверджений 04 січня 2012 року на 2012-2015 р.
та статут коледжу затверджений на загальних зборах трудового колективу
від 23 червня 2011року виконувалися в повному обсязі. На теперішній час
проходить обговорення та затвердження нового колективного договору на
2016-2019 роки.
Постійно

проводиться

підготовка

та

перепідготовка

педагогічних

працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього економічного, правого і
професійного навчання, включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації. Так, 9
викладачів коледжу 2015 року пройшли курси підвищення кваліфікації та
отримали відповідні посвідчення, 3 викладача

підтвердили кваліфікаційну

категорію
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«Спеціаліст

кваліфікаційна категорія

вищої

категорії»,

викладачам

присвоєна

«Спеціаліст I категорії», 4 викладачам присвоєна

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст II категорії».
На 01 січня 2016р. в ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»
навчається 626 студентів: на денному відділенні – 539 студентів; на заочному –
87 студентів. Постійно проводиться навчально-виховна робота з підготовки
фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним
стандартом якості освіти. Втрата контингенту коледжу виникла у зв′язку з
великої кількістю відрахованих студентів за власним бажанням у 2014-2015
навчальному році, так як поблизу м.Маріуполя проводилися бойові дії, а
коледж знаходиться на відстані 10км від н.п.Широкіне та поблизу мікрорайону
«Східний», який постраждав внаслідок терористичного акту 24 січня 2015 року
і люди були вимушені покинути свої домівки та виїхати.
Випускники коледжу, що навчались за державні кошти, першими
забезпечувалися робочим місцем.
Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення
договірної, трудової дисципліни, створення у кожному структурному підрозділі
і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних
актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством
«Про працю».
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Виконані показники ефективності використання державного майна і
доходу, а також показники збереження майнового стану навчального закладу,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883
(пункти: 2,3,4,6,8,9,11).
Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями,
банками, постачальниками тепло та енергоносіїв, іншими організаціями.
Своєчасно та в повному обсязі виконані платежі до бюджету, включаючи
внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального
закладу.
Порядок обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання
договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом,
було дотримано.
Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного
кошторису доходів

і видатків навчального закладу та подача його на

затвердження до МОН України.
2015 року (згідно з затвердженим в установленому порядку в МОН
України кошторисом) було передбачено доходів та видатків на суму 11,4 млн.
грн., використаних у повному обсязі:
− на виплату заробітної плати – 4,3 млн.грн., що складає 37,7% від суми
кошторису;
− нарахування на заробітну плату – 1,5 млн.грн. , що складає 13,2%;
− на оплату видатків на теплопостачання 607,0 тис.грн. – 5,3% від суми
кошторису;
− на водопостачання - 136 тис.грн. – 1,2%;
− на оплату споживання електроенергії – 218,8 тис.грн. – 2,0%;
− виплата стипендії – 3,4 млн.грн. – 30,0%;
− компенсація відшкодування харчування студентів

пільгової категорії –

867,0 тис.грн., що складає 7,6% від суми кошторису;
− предмети, матеріали, м′який інвентар – 19,9 тис.грн. – 0,2%.
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Питому

вагу

видатків

нарахуваннями на неї

кошторису

складає

заробітна

плата

з

та стипендія студентам – 81,4% від усієї суми

кошторису.
Заборгованості із платежів до бюджету та перед робітниками по
заробітній платі, стипендії студентам за загальним фондом немає.
Протягом

2015

року

проводилась

індексація

заробітної

плати

працівникам.
Немає заборгованості за спожиті енергоносії.
У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами по виплатам
стипендії, харчування, одягу та взуття дітям-сиротам.
Своїми силами був проведений частковий ремонт покрівлі гуртожитку
та коледжу з матеріалів придбаних за рахунок спонсорської допомоги.
Відремонтовано 830 кв.м на суму 33386 грн., замінені 4 вікна на
енергозберігаючі у аудиторії на суму 21129грн.
Своїми силами при проведені навчальних практик був проведений
косметичний ремонт у гуртожитку кімнат, коридорів та інших приміщень.
Відремонтовано коридор головного входу. Проведений капітальний ремонт
фасаду

головного

входу

та

пофарбований.

Проведені

повірка

стану

електромереж та вимірювання опору ізоляції електропроводки коледжу та
гуртожитку на суму 8993,95 грн., повірка та ремонт тепломерів та манометрів
на суму 1731,46 грн.
У 2015 році на баланс коледжу надійшло безкоштовно надходжень на
загальну суму 184118,0 грн., а саме:
1) від

студентів

автомобільного

напряму

підготовки,

які

навчаються

практичному водінню автомобіля 123686,85 грн. – автозапчастини, паливомастильні матеріали, послуги страхування транспортних засобів;
2) від батьків студентів денного відділення на суму 58151,15грн., а саме:
-

заміна вікон на енергозберігаючі 21129,76 грн.;

-

руберойд «Бікроеласт» – 33386,39 грн.;

-

інструменти 1050 грн.;
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-

комп′ютерні комплектуючі - 2585грн.

3) Від співробітників коледжу меблі, гардини на суму 1780грн.;
4) Від СПД Стрелець В.Ю. медикаменти на суму 500грн.
Наразі є потреба у текучому ремонті системи опалення, покрівлі та
придбанні

системи

автоматичної

пожежної

сигналізації, коштів

на

придбання якої бракує.
Договором оренди Управління майна Донецької обласної адміністрації
передана в оренду площа – 159,0м2, а саме:
− ПрАТ «Київстар» - 75м2;
− ПрАТ «МТС Україна» - 64м2;
− ТОВ «Астеліт» - 20м2.
Заборгованість із сплати за оренду та відшкодування комунальних послуг
орендарями відсутня, окрім СПД «Стрелець В.Ю.», яка утворилась внаслідок
смерті орендаря. На теперішній час заведена та зареєстрована коледжем
спадкова справа №58214377 від 16 листопада 2015р. у 4-й Маріупольській
державній нотаріальній конторі.
На поточний рахунок спеціального фонду в казначействі надійшло
коштів - 1381,1 тис . грн.:
− у тому числі від сплати за навчання – 963,8 тис.грн.;
− від оренди – 171,2 тис. грн.;
Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використані у
сумі 1384,7 тис.грн., в тому числі:
− на виплату заробітної плати 814,5 тис.грн., що складає 58,9% від суми
використання;
− нарахування на заробітну плату – 294,6 тис.грн. – 21,3 %;
− на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні
ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку – 72,7 тис.грн.
– 5,2%;
− витрачено на оплату енергоносіїв – 131,5 тис.грн. – 9,5%;
− витрачено на сплату податків – 66,0 тис.грн. – 4,8%;
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− видатки на відрядження – 1,9 тис.грн. – 0,1%;
− придбано матеріальних цінностей - канцелярські товари, трансформатори та
інше - на суму 3,5 тис.грн, що складає 0,3% від витраченої суми.

№
з/п
1.
1.1
1.2

2.
2.1

2.2

Таблиця 1 – Фінансово-господарська діяльність
Показник
Надходження усього
Надходження коштів загального фонду
Надходження коштів спеціального фонду, в т.ч. отримані, як:
- оплата за навчання
- від господарської діяльності
- за оренду приміщення
- благодійні внески, гранти, дарунки
- інші надходження
Видатки всього:
Видатки загального фонду
у т.ч.
- заробітна плата
- нарахування на зарплату
- стипендія студентам
- на харчування сиротам
- виплати сиротам на підручники, одяг і взуття
- придбання обладнання, інвентарю, матеріалів
- комунальні послуги (опалення, електроенергія, вода, вивіз сміття)
- капітальний ремонт, капітальне будівництво
Видатки спеціального фонду
у т.ч.
- заробітна плата
- нарахування на зарплату
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар
- медикаменти та перев’язувальні матеріали
- оплата послуг, крім комунальних
- інші видатки
- видатки на відрядження
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- капітальні трансферти

Рік
2015
11162724,41
9781590,0
1381137,41
963763,77
243347,98
171167,86
184118,0
28561,5
11166265,95
9781590,0
3341185,0
1202204,0
3413368,0
867084,0
84224,0
588665,0
1384675,95
814460,85
294615,48
3482,55
72659,61
66019,83
1928,04
131509,59
-

3. Методична та наукова робота
Методична робота є важливим засобом підвищення кваліфікації
педагогів, розвитку творчої ініціативи, запровадження інноваційних технологій.
Головною метою методичної служби коледжу є

підвищення якості

8

освіти, оновлення її змісту на основі сучасних наукових знань, зростання
ефективності роботи колективу коледжу і кожного педагога. Крім цього,
методична робота спрямована на підвищення рівня інноваційної діяльності
педагогічних працівників і якості освітнього процесу в цілому. Педагогічний
колектив

коледжу

в

2015

навчальному

році

продовжував

роботу

з

вдосконалення методики та технології проведення системи моніторингових
досліджень якості навчання й виховання майбутніх фахівців, з широкого
використання інформаційних комп'ютерних ресурсів та інформатизації освіти,
реалізації якісного комплексного методичного забезпечення спеціальностей, а
також розробки й видання навчальних електронних посібників та методичних
матеріалів.
Методичні проблеми, над якими працював педагогічний колектив
коледжу: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів за
сучасних

умов»

та

«Управління

якістю

освіти

з

використанням

високоефективних педагогічних та інформаційних технологій як фактор
збереження контингенту коледжу».
Виходячи з цього, в 2015 році педколектив колежу працював за
наступними напрямами:
-

робота над єдиною методичною проблемою;

-

методичне забезпечення дисциплін та впровадження в навчальний процес
галузевих стандартів вищої освіти України;

-

підвищення професійної майстерності педагогів;

-

удосконалення змісту, форм, засобів навчання;

-

науково-дослідна робота педагогів і студентів;

-

узагальнення та поширення педагогічного досвіду;

-

проведення моніторингових досліджень знань, умінь і навичок студентів із
дисциплін.
Планом роботи методичного кабінету коледжу передбачається методична

допомога цикловим комісіям з організації навчально-виховної роботи:
проведення відкритих занять, позакласних заходів з дисциплін, тематичних
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класних годин, а також організація занять університету педагогічних знань,
Школи викладача-початківця та Школи передового педагогічного досвіду.
Проблема застосування інноваційного підходу до забезпечення адаптації і
збереження контингенту студентів в умовах коледжу та ефективність
використання різноманітних форм і методів поточного і підсумкового
контролю знань студентів стали предметом обговорення на засіданнях
Університету педагогічних знань.
На

науково-практичній

конференції

викладачів,

проводиться в коледжі у січні, розглядались

що

традиційно

проблеми формування

мотиваційної діяльності студентів за сучасних умов.
Викладачі Мальцева Н.О. та Глазиріна Т.М. у квітні 2015 року брали
участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Університетська наука2015», присвяченій 85-річчю ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет». Викладач Зубкова О.П.

брала участь у ХVI Всеукраїнській

науково-практичній інтернет - конференції (м. Переяслав – Хмельницький) та у
VIІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (м. Переяслав –
Хмельницький). У листопаді викладачі Зуб І.В., Зубкова О.П., Кравченко О.В.,
Сєрікова О.В., Ступнік О.О. брали участь у ІІ регіональній науково-методичній
конференції викладачів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації та професійних ліцеїв
маріупольського регіону.
Методичною радою коледжу протягом навчального року проводилися
моніторингові дослідження знань, умінь і навичок студентів. Підсумки
досліджень підвели завідувачі відділень Аносова А.В., Гірєйко А.В., і Зуб І.В.
на педагогічній раді, яка проходила у нетрадиційній формі.
На засіданнях методичної ради протягом року розглядалися наступні
питання:
-

розробка

програми

контролю

за

навчально-методичною

роботою

викладачів;
-

складання програми науково-практичної конференції «Форми і методи
позакласної роботи»;
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-

обговорення

і

затвердження

програми

проведення

студентської

конференції «Творида-2016» (у рамках творчої лабораторії коледжу з
наукової пошуково-дослідницької роботи студентів).
При

методичному

кабінеті

коледжу

продовжують

діяти

Школа

викладача-початківця та Школа передового педагогічного досвіду.
У рамках роботи Школи викладача-початківця надавалася методична
допомога молодим фахівцям. Були закріплені викладачі - наставники (Нестеров
В.М., Проценко В.І., Сєрікова О.В., Заїка Р.І.). Проводилися згідно із планом
засідання, надавалася практична допомога починаючим колегам, знайомство з
впровадженням у навчальний процес блокової й модульно - рейтингової
системи навчання й інших інноваційних технологій. Викладачі-початківці
Пузачова А.С., Марченко А.І., Федоров А.В. і Корюков С.В. на достатньому
методичному рівні провели відкриті заняття й позакласні заходи.
У рамках роботи Школи передового педагогічного досвіду й з метою
обміну досвідом були проведені відкриті заняття з використанням інноваційних
технологій викладачами Сич Т.П., Синенко І.А., Проценко В.І., Сєрікова О.В.,
Заїка Р.І., Корюков І.В., Коваленко С.І., Гитунець О.І., Тищенко К.П.
Експертна
використання

у

група коледжу в 2015 році вивчала роботу викладачів з
навчально-виховному

процесі

особистісно-орієнтованих,

інформаційних, комп’ютерних технологій, активних та інтерактивних методів
навчання, а також проводився аналіз проблем формування мотивації навчальної
діяльності студентів за сучасних умов. Упродовж року узагальнювався
передовий досвід роботи викладачів:
-

Баркіна Н.М. з питання: «Використання активних методів роботи студентів
при вивченні суспільних дисциплін»;

-

Зубкова О.П. з питання: «Використання активних та інтерактивних методів
під час викладання економіки підприємств»;

-

Аносова А.В. з питання: «Використання контекстного навчання при
викладанні дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»;

-

Кіцкай А.С. з питання: «Формування самостійності при викладанні
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спецдисциплін будівельного напряму»;
-

Іллічова Н.Ю. з питання: «Використання активних методів навчання в
процесі викладання соціальних та гуманітарних дисциплін»;

-

Гірєйко О.В. з питання: «Використання інноваційних технологій навчання
як засіб формування логічного мислення під час викладання дисципліни
«Електрообладнання автомобілів»;

-

Кравченко О.В. з питання: «Формування професійних компетенцій
студентів при викладанні дисципліни «Автомобільні двигуни»;

-

Шумченко С.О. з питання: «Методика організації проведення лекції різних
типів з використанням інноваційних технологій».
Одним з напрямків роботи методичної служби коледжу є розвиток і

підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.
Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації в Донецькому
національному університеті 7 викладачів і 3 адміністративних працівника
пройшли курси підвищення кваліфікації.
Робота з атестації педагогічних працівників проходила згідно із графіком
атестації. Була проведена індивідуальна робота з надання методичної допомоги
в підготовці матеріалів для атестації.
У рамках атестації були проведені відкриті заняття з використанням
інноваційних технологій викладачами Бондаренко Т.О., Майборода Н.В.,
Корюков С.В., Марченко А.І., Нестеров В.М., Піпенко А.А., Пузачова Г.А.,
Федоров А.В., Асєєв І.А., Іллічова Н.Ю, Кіцкай А.С.
Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення і
систематизації методичного матеріалу в допомогу викладачам, класним
керівникам, головам циклових комісій.
Виставка, що постійно діє, щорічно поповнювалася публікаціями,
кращими творчими роботами викладачів коледжу.
Найбільш значущі і змістовні такі методичні розробки (рекомендації) як:
-

методична розробка відкритого заняття по темі «Точність і доречність
мови. Складні випадки слововживання. Пароніми й омоніми. Вибір
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синонімів» (Піпенко А.А.);
-

методичні рекомендації для розробки й виконання тестового контролю
знань (Проценко В.І.);

-

методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу «Безпека
життєдіяльності» (Тронза Г.В.);

-

методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «Така вже
доля всіх співців чудових - їх тернами увінчує життя» (Піпенко А.А.);

-

методична розробка відкритого позакласного заходу «Електротехнічний
турнір» (Корюков С.В.).
Аналіз роботи викладачів коледжу показав, що більшість викладачів

коледжу успішно використовують сучасні технології, активні та інтерактивні
методи навчання (модульно-рейтингові, особистісно-орієнтовані, комп’ютерні,
інформаційні, інтерактивні; метод комп’ютерної презентації, пошуководослідницький, проектний, випереджаючого навчання, ігровий, технології
розвитку критичного мислення та ін.).
На достатньо високому науковому і організаційно-методичному рівні
були проведені конференції, відкриті заняття, позакласні заходи з дисциплін,
тематичні класні години.
Застосування

інноваційних

технологій

відбувається

не

тільки

в

навчальному, але й у виховному процесі. Так протягом 2015 року були
проведені відкриті позакласні заходи:
-

«Будівельний брей-ринг» - Пузачова Г.С. і Марченко А.І.;

-

класні години - Іллічова Н.Ю., Зелена О.М., Бондаренко Т.А., Сич Т.П.;

-

бінарний виховний захід - Шмельова Т.М., Харт О.А, Козловцева О.М.,
Заїка Р.І.;

-

вечір пам'яті - Піпенко А.А;

-

електротехнічний турнір - Корюков С.В.;

-

спектакль – Шевченко О.М., Кицкай А.С.
В 2015 році активізувалася позааудиторна робота з дисциплін. На досить

високому науковому й організаційно-методичному рівні викладачі Проценко
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В.І., Медведєва Н.К., Шмельова Т.М. Мальцева Н.О., Сич Т.П., Никитина О.Н.
провели конференції й конкурси по дисциплінах.
Викладачами коледжу були складені методичні розробки вищевказаних
відкритих занять і заходів.
Студенти нашого коледжу брали активну участь у міських конкурсах,
олімпіадах і конференціях і показали наступні результати:
Міжнародний

конкурс

знавців

української

мови

ім.

П.Яцика

(регіональний рівень) – Піпенко О. – 1 місце, Зотов Р. – 3 місце (викладач
Таненкова Н.В.).
Всеукраїнський конкурс

на

кращий

твір,

присвячений творчості

Т.Г.Шевченко (регіональний рівень) Піпенко О. – 3 місце (викладач Таненкова
Н.В.).
Взяли участь у регіональних конференціях і нагороджені грамотами за
участь студенти Рибакова А. й Савченко І. (викладач Нестеров В.Ф.), Бутенко
В. (викладач Корюков С.В.), Червонопольська В. (викладач Аносова А.В.).
Нагороджені дипломами за активну участь в IV регіональному
студентському фестивалі «Рух у майбутнє» студенти

Мамчур М. і Сук В.

(викладач Мальцева Н.А.).
Міська олімпіада з англійської мови Ковтун Д. - 2 місце (викладач Харт
О.А).
Міська олімпіада з української мови - Холод М. - 2 місце (викладач
Таненкова Н.В.).
Міська олімпіада з бухгалтерського обліку - Голуб М. - 3 місце (викладач
Сич Т.П.).
Участь

у

Нобелевських

читаннях

на

базі

Маріупольського

електромеханічного технікуму (Шаповалова О.В., Мальцева Н.О.).
Систематично беруть участь і посідають призові місця команди коледжу з
легкої атлетики, тенісу, баскетболу, волейболу й шахів (викладачі Николаєва
Г.Л, Бурим М.І, Пилипшанова Л.Ф., Терновский П.І., Тищенко К.П.).
Викладачі

коледжу

систематично

беруть

участь

у

засіданнях
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регіональних методичних об’єднань з дисциплін. На базі коледжу в 2015 році
відбулися наступні засідання:
-

Методичне об’єднання викладачів безпеки життєдіяльності та основ
екології;

-

Методичне об’єднання викладачів математики;

-

Методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки;

-

Методичне об’єднання викладачів бухгалтерських дисциплін;

-

Методичне об’єднання викладачів хімії та біології.
4. Виховна робота
Виховна робота в ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж" посідає

важливе місце в підготовці майбутнього конкурентноспроиожного фахівця і
спрямована на розвиток всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально
активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, на
виховання в студентах почуття відповідальності, високої культури, стійкої
громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя.
Виходячи з цього виховна робота в коледжі включає в себе такі
напрямки:
-

національно-патріотичне виховання;

-

правове виховання;

-

художньо–естетичне виховання;

-

морально-етичне виховання;

-

трудове і професійне виховання;

-

сімейне виховання;

-

фізичне виховання;

-

екологічне виховання.
Відповідно до вищезгаданих напрямків планується виховна робота на

відділеннях, в академічних групах і в студентському гуртожитку. Згідно з
річним планом виховної роботи коледжу проводяться виховні заходи, як на
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рівні навчального закладу, так і в академічних групах. Форми виховної роботи
різноманітні: бесіди, турніри, конференції, конкурси, змагання, підготовка до
свят, виставки, вечірки, зустрічі з фахівцями, відвідування музеїв, драмтеатру,
екскурсії і тощо.
Національно-патріотичне виховання посідає значне місце в навчальновиховному процесі коледжу та спрямоване

на прищеплення любові до

Батьківщини, її культури, вивчення славних сторінок історії українського
народу. Розвиток патріотичної свідомості молодого покоління відбувається
завдяки позакласним заходам, бесідам, дискусіям та іншим формам виховної
роботи, яка систематично проводиться в коледжі.
Так 22 січня 2015 року відбулися заходи, присвячені Дню соборності
України: у групах були проведені тематичні класні години, студенти 1-2 курсів
взяли участь у конкурсі стінгазет, присвячених Дню соборності; протягом дня у
коледжі лунала радіогазета: студентству нагадали про історію цього свята, а
також вказали на його значущість.
20 лютого в ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» відбулося
вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв
Небесної Сотні. Студенти та співробітники коледжу хвилиною мовчання
вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. У студентських групах були
проведені класні години «Герої не вмирають!» В актовій залі коледжу було
організовано перегляд документального фільму С. Лозниці «Майдан».
Патріотично налаштована молодь взяла участь у міських заходах, присвячених
пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Слід відзначити Шевченківські свята, які щорічно проходять в березні у
коледжі: літературно-музичні композиції, конкурси читців віршів Кобзаря,
випуск стінгазет студентськими групами, тематичні виставки в бібліотеці
коледжу на тему: «Побут і звичаї українського народу» та інші, конкурси на
краще студентський твір про великого українського поета і художника
Т.Г.Шевченка стали вже традиційними в нашому навчальному закладі.
Заслуговує на увагу бінарний відкритий захід «Співець на всі часи для всіх
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народів», присвячений творчості Т.Шевченка, підготовлений викладачами
української та англійської мов циклової комісії суспільно-філологічних
дисциплін. Під час свята лунали вірші великого Кобзаря не тільки українською,
але й англійською мовою. Це дало можливість студентам усвідомити значення
творчості нашого видатного співвітчизника не тільки для українців, але й для
всього світу.
Студенти коледжу брали участь у покладанні квітів пам’ятнику Шевченка
та міському урочистому мітингу,

присвяченому пам’яті

геніального

українського художника та поета.
15 квітня 2015 року викладачем культурології

Іллічовою Н.Ю. була

проведена об’єднана класна година для студентів 2 курсу «Українське бароко в
архітектурі».
На високому організаційному та методичному рівні Пипенко А.А було
проведено відкритий позакласний захід «Така вже доля всіх співців чудових-їх
тернами увінчує життя», присвячений видатному українському композитору,
основоположнику української естрадної пісні, автору всім відомої «Червоної
рути» Володимиру Івасюку.
Напередодні 70-річчя з Дня Перемоги у Другій Світовій війні для
студентів 1-2 курсів була організована виїзна виставка «Військова техніка часів
Другої Світової війни. Мініатюри», а 8 травня в День пам'яті і примирення був
проведений мітинг-реквієм, присвячений великому святу Перемоги. Студенти
та співробітники коледжу вітали ветеранів, хвилиною мовчання шанували
пам'ять загиблих. Вірші та пісні про війну, пісня «Молитва за Україну»,
патріотичний флешмоб під травневим дощем стали своєрідною акцією протесту
проти війни.
Особливу увагу хотілося б приділити огляду-конкурсу стройової
підготовки і військової пісні, який протягом багатьох років напередодні річниці
Великої Перемоги у Другій Світовій війні готує і на високому рівні проводить
викладач фізичного виховання та захисту Вітчизни Терновський П.І. Такого
роду заходи і формують стійку громадянську позицію, розвивають почуття
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обов'язку, відповідальності та патріотизму.
1 вересня 2015 року в студентських групах пройшов перший урок на
тему: «Україна - наша країна».
З 9 по 13 вересня 2015 року були проведені тематичні виховні години,
присвячені 73-річчю визволення м. Маріуполя від нацистських загарбників.
19 вересня 2015 студенти коледжу традиційно взяли участь в міських
заходах, присвячених Дню міста: святковій ході, параді вишиванок. Команда
КВК нашого коледжу «Джентельмени на дачі» виступила зі своєю програмою
в мікрорайоні «Східний», обстріляному терористами 24 січня 2015 року.
9 листопада в актовій залі коледжу пройшло Свято української мови та
писемності, яке згуртувало студентів 1-4 курсів. Під час урочистого заходу
студенти довідалися про історію виникнення свята, розповідали про Нестора
Літописця, Кирила та Мефодія, згадували видатних українських письменників
та поетів, співали українські пісні, читали гуморески, виконували національні
танки.
Студенти коледжу взяли активну участь у заходах з відзначення Дня
гідності та свободи, які пройшли в коледжі з 20 по 25 листопада 2015 року. У
центральному вестибюлі коледжу був зачитаний наказ Президента України про
щорічне відзначення

цього свята, у рамках заходу пройшов конкурс

презентацій, підготовлений студентами 1-4 курсів, також були випущені
стінгазети. Класні керівники провели в навчальних групах тематичні класні
години.
11 грудня 2015 року команда Маріупольського будівельного коледжу
взяла участь у розважальній пізнавально-інтелектуальній вікторині «Я люблю
Маріуполь», яка проводилася за підтримки відділу у справах сім'ї та молоді
Маріупольської міської ради, де посіла 3 місце серед навчальних закладів 1-2
рівня акредитації.
Така

постійна цілеспрямована робота з національно-патріотичного

виховання, що систематично проводиться в коледжі, має свої позитивні
результати: студенти коледжу залюбки беруть участь у патріотичних акціях та
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флешмобах, деякі з них стали членами громадянського корпусу «Самооборона»
міста Маріуполя, виступають у якості волонтерів тощо.
Метою правового виховання в коледжі є формування в студентів
глибоких і стійких правових знань та переконань, системи цінностей та навичок
правомірної поведінки, а саме: готовності здійснювати свої громадянські права
і виконувати громадянські обов'язки; формування знань традицій, політичної
історії своєї держави і народу; формування правових знань і уміння їх
застосування. Тому форми роботи зі студентами з правового виховання є
різноманітними.
У коледжі організована та проводиться робота з профілактики та
ліквідації правопорушень серед студентів. 2 рази на семестр проходять
засідання Ради профілактики, на які запрошуються студенти, що порушили
Правила внутрішнього розпорядку коледжу. Такі студенти ставляться на
внутрішній облік, з ними ведеться систематична робота. Класними керівниками
навчальних груп,

психологом

і адміністрацією коледжу систематично

проводяться індивідуальні бесіди зі студентами, схильними до правопорушень.
Протягом року в рамках правового виховання майбутніх фахівців на
виховних годинах класними керівниками розглядалися такі питання:
-

права і обов’язки студентів;

-

закон і мораль;

-

про шкідливість наркоманії, куріння, споживання напоїв;

-

відповідальність неповнолітніх та молоді за правопорушення;

-

відповідальність за розкрадання державного та приватного майна;

-

відповідальність за ношення, виготовлення, збут зброї та боєприпасів та
інші.
25 листопада 2015 року актовій залі коледжу для студентів 1-4 курсів

спеціалістом
О.А.,

а

Управління Департаменту протидії злочинності Демчишиним

також

«Адміністративна

лікарем-наркологом
відповідальність

Мальковою
за

І.О.

вживання,

проведена

лекція

збереження

розповсюдження наркотичних речовин». У рамках зустрічі

та

студенти
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переглянули документальний фільм про шкідливість вживання наркотиків,
наслідки і відповідальність перед законом. Протягом року проводилися зустрічі
з юристами, працівниками КМСН, соціальних служб міста.
З 4 по 12 грудня в коледжі проводився тиждень правових знань.
Викладачем правознавства Смаглій Н.М. був проведений моніторинг правових
знань студентів, конкурс творів на правову тематику: «Правопорушення та
покарання», конкурс

комп’ютерних презентацій «Права та обов’язки

громадянина України», просвітницько-правовий захід «На терезах Феміди».
Класні керівники

на класних годинах обговорювали зі студентами

телепередачі, статті

на правову тематику. У бібліотеці коледжу пройшла

виставка правової літератури «Знай та поважай закони своєї країни»
Художньо–естетичне

виховання

сприяє

формуванню

в

студентів

особистих рис духовно розвиненої особистості, сприяє розвиткові естетичної
культури, художнього смаку, прищеплює інтерес до культури.
1квітня в МБК був організований фестиваль гумору та сміху «Гуморина
2015». У ньому взяли участь наші випускники, а нині міська команда КВК
«Моє місто», шкільна команда КВК БДЮТ «Співаючі в душі» і команда МБК
«Джентельмени на дачі». Команда КВК ДВНЗ «Маріупольський будівельний
коледж» на запрошення відділу молоді міськради взяла участі у 1-травневій
святковій програмі в міському саду.
2 липня відбулося урочисте вручення дипломів спеціаліста випускникам
коледжу, була підготовлена концертна програма.
17 листопада 2015 року студенти нового набору взяли участь і
представили

свої

спеціальності

в

конкурсній

програмі

«Дебют

першокурсника».
У цілому протягом 2015 року було організовано та проведено захід до
Дня закоханих,

концерти до свята 8 Березня, Дня вчителя, традиційне

посвячення новачків у студенти, урочиста лінійка, присвячена Дню знань тощо.
Студрадою для студентів та співробітників МБК в центральному вестибюлі
коледжу було організовано Новорічну вітальну програму, конкурси та пісні.
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Виховна робота в коледжі була спланована так, що протягом усього
навчального року студенти щомісяця брали участь у різних заходах.
Важливим аспектом формування милосердя і в той же час стійкою
громадянської позиції є участь підлітків у благодійних акціях нашого міста, а
також у волонтерському русі. Студенти з великим ентузіазмом беруть активну
участь в розвантаженні гуманітарної допомоги, у заходах щодо підтримки
людей із зони АТО, які опинилися в складній, а часом і безвихідною життєвій
ситуації. Також щороку ми беремо участь у благодійних акціях «Подаруй
дитині радість» і «Ялинка бажань», підтримуємо дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування і любові. У цьому навчальному році студенти МБК
надали матеріальну допомогу (1900 гривень) 3-річної Мілані Абдурашіловой,
що отримала поранення 24 січня під час обстрілу мікрорайону «Східний».
Дівчинка вже стала на ніжки, і в цьому є наш внесок. Слід зазначити і те, що
нашими

студентами

була

надана

посильна

матеріальна

допомога

Твердохлебовим Ю. (гр.БФ-21), яка потрапила в ДТП, і нашому випускникові,
який потрапив під обстріл в Широкіно.
Така діяльність прищеплює молоді гуманне ставлення до людей,
прагнення допомагати і підтримувати у важку хвилину.
Класний керівник групи С-22 Бондаренко Т.О. напередодні Дня інвалідів
провела відкриту

класну годину, спрямовану на талерантне ставлення до

людей з обмеженими можливостями. У групах були проведені тематичні класні
години.
У жовтні 2015 року студенти нашого коледжу брали активну участь в
місячнику людини похилого віку, який розпочався в навчальному закладі з
роз’яснювальної роботи. Члени студради коледжу разом з представниками Ради
ветеранів МБК привітали ветеранів педагогічної праці, які знаходяться на
заслуженому відпочинку, зі святом – Днем робітника освіти, організували для
них святковий концерт.
На початку грудня 2015 року в коледжі був проведений ряд заходів у
рамках акції «16 днів проти насилля». Зокрема: класні керівники в групах
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провели класні години «Скажем насилию НЕТ!», психологом коледжу було
проведено анкетування серед студентів 1-2 курсів з метою виявлення випадків
насилля. З 30 листопада по 4 грудня відбувся конкурс студентських плакатів
«Світ без насилля». Соціальний педагог провела круглий стіл в групах 1 курсу
«Небезпека у родині. Грань довіри».
Особливу увагу в коледжі приділяється насамперед прищеплювання
студентам прагнення до придбання професійно значущих знань, інтересу до
обраної спеціальності. Систематична і цілеспрямована навчально-виховна
робота всього педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами
престижність майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній.
Позитивно відображаються на інтересі студентів до навчання тематичні класні
години професійної спрямованості. У 2015 році викладачами коледжу було
проведено цілу низку таких заходів: відкриті класні години - «Моя професія автомеханік» - Федоров А.В., «Автомобільна історія» Майборода Н.В., «Імідж
ділової людини» Сич Т. П., а також відкриті позакласні заходи «Будівельний
брейн-ринг» Пузачова А.С., Марченко А.І, «Електротехнічний турнір»
Корюков С.В.
17 жовтня викладачами автомобільних дисциплін був проведений
конкурс знавців автомобілів «Забренди тачку» для студентів 2 курсу, а також
конкурс кросвордів за спеціальністю. 21 жовтня – виховний захід «Дрифтинг».
22 жовтня викладач автомобільних дисциплін Гітунець О.І. провів брейн-ринг
«Автомеханік».
Заслуговує

на

увагу

вистава

«У

світі

будівельних

матеріалів»,

організована викладачами спецдисциплін Кіцкай А.С. та Шевченко О.М. й
проведена 3.12.2015 в актовій залі коледжу для студентів спеціальності
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
23 травня 2015 в МБК був проведений День відкритих дверей, на якому
студенти 2 курсу влаштували феєричний парад професій коледжу.
Зустрічі з фахівцями-практиками, екскурсії на підприємства міста також
сприяють зростанню інтересу студентів до навчання. Позитивно позначається
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на мотивації молоді до самовдосконалення участь у міських конкурсах
«Майбутнє Маріуполя», «Мої знання і праця для тебе, Україно!» Широкі
можливості працевлаштування відкриває перед студентами коледжу участь в
«Ярмарках професій».
25-26 лютого для студентів випускних груп був організований та
проведений психологом коледжу тренінг «Як успішно працевлаштуватися».
Основними завданнями сімейного виховання в МБК є ознайомлення
студентів із законодавством про шлюб і сім'ю; з основами етики та психології
сімейного життя; формування готовності до одруження і виховання майбутніх
дітей; виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків і
дівчат, якостей сім'янина.
Виховний захід «Мама + тато = Я» з генетики, який у травні провела
викладач біології Глазиріна Т.М, дало можливість допитливим студентам не
тільки познайомитися з цікавими науковими фактами, а й сприяло підвищенню
престижу сім'ї.
Достатньо уваги цьому напрямку вихованої роботи приділяється
класними керівниками на класних годинах, а також в індивідуальних бесідах зі
студентами.
Активна робота проводиться в ДВНЗ «МБК» з пропаганди здорового
способу життя. На досить високому рівні проводиться спортивно-масова робота
в коледжі. Система організації спортивно-масової роботи в будівельному
коледжі включає: - спортивні змагання з видів спорту навчальної програми між
усіма групами коледжу. Протягом календарного року проведені змагання на
першість коледжу з видів спорту, а саме: шашки, шахи, баскетбол, волейбол,
настільний теніс. За цими видами спорту були організовані і товариські зустрічі
з командами інших навчальних закладів міста: Механіко-металургійного
коледжу, Машинобудівного коледжу, Торгового технікуму. У рамках програми
тижні циклової комісії фізичного виховання був проведений спортивне свято
«Олімпійці, на старт!» та конкурс стінгазет «Спорт очима студентів». Протягом
року студенти коледжу займалися в секціях з легкої атлетики, міні - футболу,
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настільного

тенісу,

баскетболу,

волейболу,

шахів.

Результатом

цих

тренувальних занять стали показники по спартакіаді вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації, де п'ятий рік поспіль Маріупольський
будівельний коледж займає перше місце в загальному заліку міської
спартакіади, а саме:
-

1 місце з волейболу серед юнаків та 2 місце з волейболу серед дівчат ;

-

2 місце з легкої атлетики;

-

2 місце з баскетболу серед юнаків та 1 місце з баскетболу серед дівчат;

-

1 місце з настільного тенісу;

-

3 місце з шахів.
На регіональному рівні брали участь у третій конференції міського

методичного об'єднання викладачів фізичного виховання. Студентка групи
ТОП-11 Чапні Анастасія (керівник Бурим М.І.) нагороджена дипломом в
номінації «Найактуальніша тема» з доповіддю «Вплив фізичних вправ на
поліпшення функціонального стану студентів при серцево-судинної патології».
Така система навчально-виховної роботи з фізичної культури сприяє прагненню
студентів до здорового способу життя.
Метою екологічного виховання в коледжі є формування екологічної
культури особистості; розуміння необхідності гармонії відносин з природою;
усвідомлення себе частиною природи, розвиток почуття відповідальності за неї
як за національне багатство, основу життя на землі; виховання свідомого
дотримання норм поведінки в природі, яке включає нанесення збитків,
забруднення навколишнього середовища; готовності до природоохоронної
діяльності;

розробка

технічних

рішень,

спрямованих

на

раціональне

використання природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього
середовища.
У відповідності до мети планується робота з екологічного виховання. Так
24 листопада викладачем екології Мальцевою Н.О. була організована виставка
творчих робіт студентів «Креатив з пластика». У грудні в групі АМ-31(класний
керівник Мальцева Н.О.) відбулося засідання „Круглого столу” за темою:
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„Екологічна катастрофа планети та чи можливі альтернативи?”
У жовтні викладач електротехнічних дисциплін Корюков С.В. разом із
студентами 3 курсу випустив стінгазету «Практичні рекомендації з економії
енергії вдома та в коледжі». Протягом року студенти брали участь в озеленінні
та благоустрої території коледжу.
Реалізувати свої лідерські та організаторські якості, задіяти соціальну
активність студенти коледжу можуть завдяки роботі в органах студентського
самоврядування. Студрада коледжу бере активну участь у вихованні
студентської навчальної та дисциплінарної відповідальності, сприяє вирішенню
питань щодо порушень правил внутрішнього розпорядку студентами коледжу,
генерує нові ідеї масових культурно-розважальних заходів та робить значні
зусилля для їх підготовки та проведення. Студентська рада гуртожитку сприяє
дотриманню студентами правил проживання, пропонує ідеї для покращення
щоденного побуту молоді, спостерігає за станом кімнат, допомагає студентам
нового набору адаптуватися до умов самостійного життя. Таким чином, органи
студентського

самоврядування

не

тільки

надають

велику

підтримку

педагогічному колективу, а й виконують важливу функцію поліпшення
взаєморозуміння між представниками адміністрації, викладачами та молоддю.
Адміністрація та педагогічний колектив коледжу прикладають значні
зусилля для забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування, а їх у коледжі 45. Систематично контролюються їхні
успіхи в навчанні, дозвілля і побут. Практичний психолог коледжу проводить
діагностику адаптації студентів нового набору до умов навчання в МБК.
Спільно з класними керівниками сприяє виявленню студентів, схильних до
девіантної та деліквентною поведінкою, проводить заходи з психологічної
корекції поведінки. У ситуаціях нестабільного емоційного стану надає
психологічну допомогу студентам та їхнім батькам, дає рекомендації
викладачам по роботі з окремими студентами, які вимагають підвищеної
психолого-педагогічної уваги.
Для поліпшення якості виховної роботи протягом 2015 року на Раді

25

класних керівників розглядалися питання адаптації студентів нового набору,
проблеми роботи з важкими дітьми, акцентували увагу на профілактиці
суїцидальної поведінки серед студентської молоді, педагоги шукали кращі
рішення

педагогічних

проблем,

розглядалися

шляхи

впровадження

інноваційних технологій у виховний процес, обговорювалася роль класного
керівника у навчально-виховному процесі та багато іншого.
5. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ І
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Стратегічними напрямами розвитку освіти є досягнення збалансованості
між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці; розширення можливостей
доступу для одержання вищої освіти; запровадження системи безперервної
освіти;

постійна

працівниками;

робота

суттєве

з

науково-педагогічними

поліпшення

і

науково-методичного

педагогічними
забезпечення;

збереження і зміцнення навчально-матеріальної бази.
Найважливішим напрямом роботи навчальних закладів є оптимальне
врахування зміни структури виробництва, типу власності підприємства під час
визначення змісту навчання і практичної підготовки. Сьогодні фахівці повинні
володіти уміннями, прийомами і методами впровадження передової технології,
забезпечувати оптимальний режим роботи технологічного устаткування,
постійно поглиблювати свої знання з економіки, маркетингу, права, уміти
налагоджувати юридичні відносини з керівниками підприємств, банків, з
податковими органами: бути готовим очолити господарство або його
підрозділи,

займатися

підприємницькою

діяльністю;

володіти

кількома

робітничими професіями і при потребі підтвердити свої вміння на ділі.
Тому підготовка молодшого спеціаліста у коледжі відбувається у
нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і втілюється в різних
видах практик.
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Практичне навчання спрямоване на оволодіння сучасними методами і
формами організації праці, новими технологіями механізації будівельних
процесів, вироблення навиків працювати в реальних умовах ринку і
реалізується на практичних заняттях, в процесі виробничої практики.
Практичне навчання у ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»,
проводиться у відповідності до «Положення про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 року № 93.
Практика в коледжі поділяється на навчальну, виробничо-технологічну та
переддипломну.
Навчальна практика проводиться за графіком навчального процесу,
затвердженим директором коледжу.
Всі види практики проводяться в навчально-виробничих майстернях та
класах під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів
коледжу.
За допомогою навчальних практик були відремонтовані наступні
приміщення:
Центрального входу в коледж, хол біля актового залу, відремонтовані
коридори біля бібліотеки, встановлені нові стенди для стінгазет і освітлення,
зроблений капітальний ремонт тамбура перед їдальнею, відремонтований архів
коледжу і книжковий архів, косметичний і капітальний ремонт в навчальних
кабінетах коледжу.
Виробничо-технологічну та переддипломну практики студенти проходять
у підприємствах м Маріуполь, з якими укладаються угоди на проведення
практики. Студенти мають індивідуальні бази практики з укладанням договорів
і подальшим працевлаштуванням в цих же підприємствах та організаціях.
Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих
навчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників мають
бути

застосовані

і

практично

використані,

тобто

випускники

-

працевлаштовані. Сьогодні змінилася парадигма освіти і це вже розуміють
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студенти. Майбутнє працевлаштування, у першу чергу, залежить від студента,
його знань, умінь, мобільності, готовності навчатися впродовж життя.
З метою працевлаштування випускників в коледжі створено підрозділ
щодо сприяння працевлаштуванню, ведеться регулярна співпраця з міським,
районним та обласним центрами зайнятості. З будівельними організаціями та
підприємствами, в яких проходять виробничу практику студенти з подальшим
їх працевлаштуванням. Створено банк потенційних роботодавців. Активно
впроваджується програма ступеневої освіти.
На жаль, є певні протиріччя у зв'язках вищих навчальних закладів з
виробництвом, з одного боку, готовність вузів до співпраці, з другого –
неготовність до цього ряду підприємств та завищені вимоги роботодавців до
студентів.
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будьяких форм власності) ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» завчасно
укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії
договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на
період конкретного виду практики або до п'яти років.
За останній 2015 рік були оновлені та заключні договори з наступними
підприємствами: ПАТ БМФ «Азовстальбуд», Маріупольська філія ПАТ КБ
«Приватбанк»,

ПБП

«Азовінтекс»,

ТОВ

НВФ

«Оріон»,

МКП

«Трубопроводбуд», ЖКП «Азовжилкомплекс», ТОВ Архітектурна майстерня
«ЛЕМ», КП «МТТУ», ПАТ «Державний експортно – імпортний банк України»,
філія АТ «Укрексімбанк» в м Маріуполі, ПАТ «Державний ощадний банк
України», Мале приватне підприємство «Азія».
З цих та інших підприємств коледж отримує щорічно багато листів з
подяками від керівників підприємств за добру підготовку молодших
спеціалістів.
Після закінчення коледжу студентів приймають на роботу у відповідності
з договорами і направленнями. Частина студентів продовжує навчання в вищих
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навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, як на денній так і заочній формі
навчання.
Зв'язок з випускниками коледжу підтримується шляхом листування
випускників

з

завідуючими

відділеннями,

класними

керівниками

та

викладачами коледжу, які отримують відгуки з місць їх роботи та навчання.
Випускники відвідують коледж під час відпусток, відряджень, їх запрошують
на виховні години в навчальні групи. Влаштовуються зустрічі випускників
коледжу зі студентами, на яких вони вносять пропозиції по покращенню
підготовки кадрів для підприємств.
Додаток:
1. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду керівника.
2. Біографічна довідка на керівника.
3. Копії заяв-згод та біографічні довідки на осіб, зарахованих до кадрового
резерву на посаду керівника.
Директор
Державного вищого навчального закладу
«Маріупольський будівельний коледж»

А.В. Білай

