ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Маріупольського будівельного коледжу
Білая Антона Вікторовича
про результати виконання умов контракту,
Cтатуту освітнього закладу,
показників ефективності використання державного майна
та дотримання законодавства у сфері діяльності
закладу вищої освіти станом на 01.01.2019 р.
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1.Загальні положення
Я,

Білай

Антон

Вікторович,

призначений

на посаду

директора

Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний
коледж» наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року
№227-к. Згідно з контрактом № ІІ-49 Міністерства освіти і науки України
призначений на посаду директора з 01 червня 2018 року до 31 травня 2023 року.
Безпосередньо та через органи управління навчальним закладом здійснюю
поточне управління коледжем, забезпечую його ефективну діяльність, реалізую
державну

політику

в

галузі

освіти

на

засадах

єдиноначальності

та

колегіальності прийняття рішень.
2.Права та обов’язки
Самостійно, в межах повноважень, установлених законодавством,
Статутом освітнього закладу, а також згідно з контрактом № ІІ-49 від 31
травня 2018 року розв’язував питання

поточного

керівництва діяльністю

закладу вищої освіти.
У межах прав, наданих мені як керівникові, було своєчасно затверджено
структуру освітнього закладу, подано

до Департаменту освіти і науки

Донецької обласної державної адміністрації

проект штатного розкладу

коледжу.
На 01.01.19 р. (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 91
робітник, у т.ч. викладачі – 47 чол. (з яких 18 – викладачі вищої категорії, 20 –
I категорії, 9 викладачів мають звання «методист»).
За поточний рік було прийнято на роботу 10 працівників, звільнено за
власним бажанням - 6, за згодою сторін – 2, у зв′язку з виходом на пенсію - 2.
У коледжі регулярно проводиться контроль за виконанням навчальних
планів та програм. Контролюється дотримання штатно-фінансової дисципліни
всіма підрозділами; контролюється

якість

роботи викладачів, організація
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навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання
та здоров'я працівників і студентів.
Колективний договір, затверджений 10 січня 2019 року на 2019-2022 рр.,
а також Статут коледжу нової редакції, затверджений на загальних зборах
трудового колективу 15 березня 2018 року (протокол №3) та затверджений
МОНУ 18 вересня 2018 року, виконувалися в повному обсязі.
Постійно

проводиться підготовка та перепідготовка педагогічних

працівників і спеціалістів закладу освіти (економічна, правова, професійна),
включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації. Так, 23 викладачі коледжу
2018 року пройшли курси підвищення кваліфікації

та отримали відповідні

посвідчення, 5 викладачів підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст
вищої категорії», 4 викладачам присвоєно звання «Викладач-методист», 2
викладачі підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст I категорії», 1
викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію

«Спеціаліст I категорії», 1

викладач підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст II категорії».
Станом на 01 січня 2019 р. у Маріупольському будівельному коледжі
навчається 573 студенти: на денному відділенні – 482 студенти, на заочному –
91. Постійно проводиться освітня робота з підготовки фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним стандартом якості освіти.
Випускники коледжу, що навчались за державні кошти, першими
забезпечувалися робочим місцем.
Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення
договірної, трудової дисципліни, створення в кожному структурному підрозділі
і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних
актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством
«Про працю».
Виконано показники ефективності використання державного майна і
доходу, а також показники збереження майнового стану освітнього закладу,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883
(пункти 2,3,4,6,8,9,11).
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Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями,
банками, постачальниками тепло-та енергоносіїв, іншими організаціями.
Своєчасно та в повному обсязі здійснено платежі до бюджету, включаючи
внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків закладу освіти.
Порядок обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання
договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за освітнім закладом, було
дотримано.
Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного
кошторису доходів і видатків закладу освіти та подання його на затвердження
до Департаменту освіти і науки ДонОДА.
2018 року (згідно з затвердженим в установленому порядку в ДОН
ДонОДА кошторисом) було передбачено доходів та видатків на суму 16,0 млн.
грн., використаних у повному обсязі на:
1) виплату заробітної плати – 6,8 млн.грн., що складає 42,2% від суми
кошторису;
2) нарахування на заробітну плату – 1,4 млн.грн. , що складає 9,0%;
3) оплату видатків на теплопостачання 986,0 тис.грн. – 6,2% від суми
кошторису;
4) водопостачання - 186 тис.грн. – 1,2%;
5) оплату споживання електроенергії – 328,0 тис.грн. – 2,1%;
6) виплату стипендії – 3,7 млн.грн. – 23,1%;
7) компенсацію відшкодування харчування студентам пільгової категорії –
802,5 тис.грн., що складає 5,0% від суми кошторису;
8) предмети, матеріали, м′який інвентар, матеріальну допомогу, підручники
дітям-сиротам та ін. – 213,6 тис.грн. – 1,3%;
9) інші видатки - 211,7 тис.грн., що складає 1,3% від суми кошторису.
Питому

вагу

видатків

кошторису

складає

заробітна

плата

з

нарахуваннями на неї та стипендія – 74,4% від усієї суми кошторису.
Заборгованості із платежів до бюджету, заборгованості із заробітної
плати, а також стипендій за загальним фондом немає.
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Немає заборгованості за спожиті енергоносії.
У повному обсязі проведено розрахунки зі студентами-сиротами з
виплати стипендії, харчування, одягу тощо.
Своїми

силами

було

проведено

частковий ремонт внутрішніх

приміщень 1 навчального корпусу, ремонт санвузла загального користування на
суму 7398 грн., заміну теплового вузла в навчальних майстернях на суму 2142
грн., поточний ремонт головного входу (штукатурення, фарбування), заміну
проводки та встановлення енергозбережувальних світильників (коридори,
аудиторії). У гуртожитку коледжу проведено частковий ремонт кімнат
загального користування, входу до гуртожитку (шпатлювання, фарбування,
поточний ремонт сантехнічного обладнання), встановлено нові двері аварійного
виходу, замінено автоматичні вимикачі напруги.
2018 року за рахунок бюджетних асигнувань на протипожежну безпеку
було виділено 50768,5 грн., а саме:
1) пожежні рукави 4 шт. – 2160,0 грн.;
2) протипожежні двері до електрощитової 4 шт. – 36400,0 грн.;
3) придбання вогнегасників (порошкові та вуглекислотні) – 26 шт. – на суму
15146,76 грн.;
4) перезарядження вогнегасників – 21 шт. – 1591,0 грн.
За рахунок спеціального фонду коледжу було придбано:
1) комп'ютерні комплектуючі (клавіатури, миші, ДБЖ) на суму 28773,5 грн.;
2) будівельні матеріали – 6200,0 грн.;
3) інше приладдя – 6760,0 грн.
Також виконано за рахунок спецфонду такі роботи:
1) повірка лічильників водопостачання – 8200,0 грн.;
2) електровимірювальні

послуги

з

визначення

опору

електропроводки, заземлювальних пристроїв – 17672,0 грн.;
3) послуги з організації аварійно-рятувальних робіт – 9972,0 грн.;
4) організація та забезпечення доступу до ЄДЕБО – 8570,0 грн.;
5) страхування добровільної пожежної дружини – 1747,0 грн.;

ізоляції,
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6) ремонт та обслуговування оргтехніки – 4000,0 грн.;
7) страхування транспорту, технічний огляд – 5200 грн.
2018 року на баланс коледжу надійшли кошти на загальну суму 154464,0
грн., а саме:
1) від

студентів

автомобільного

напряму

підготовки,

які

навчаються

практичного водіння автомобіля (129594,0 грн.);
2) від батьків студентів денного відділення на суму 24870,0 грн., а саме:
-

заміна вікон на енергозбережувальні на суму 20575,0 грн.; 23513

-

медикаменти на суму 689,0 грн.;

-

послуги на суму 3706,0 грн.
Наразі

є

потреба

у

продовженні поточного

ремонту

опалення, покрівлі, заміні вікон. Також є потреба у системі

системи

автоматичної

пожежної сигналізації (коштів на її придбання бракує).
Договором оренди Управління майна Донецької обласної адміністрації
передано в оренду площу у 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 «Стрілець В.Ю.», яка утворилася внаслідок
смерті орендаря. На теперішній час коледжем заведено та зареєстровано
спадкову справу №58214377 від 16 листопада 2015 р. у 4-й Маріупольській
державній нотаріальній конторі.
На поточний рахунок спеціального фонду державної скарбниці надійшло
коштів на суму 1354,0 тис . грн.:
− у тому числі від сплати за навчання – 745,1 тис.грн.;
− від оренди – 77,1 тис. грн.;
− від господарської діяльності – 531,8 тис.грн.
Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використано в
сумі 1397,5 тис.грн., в тому числі:
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− на виплату заробітної плати - 571,2 тис.грн., що складає 40,9% від суми
використання;
− нарахування на заробітну плату – 117,0 тис.грн. – 8,4 %;
− на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні
ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку – 129,9 тис.грн.
– 9,3%;
− витрачено на оплату теплопостачання, електроенергії та водопостачання –
502,3 тис.грн. – 36,0%;
− витрачено на сплату податків – 23,3 тис.грн. – 1,9%;
− видатки на відрядження – 27,5 тис.грн. – 1,3%;
− придбано матеріальних цінностей - канцелярські товари, матеріали та інше на суму 40,1 тис.грн, що складає 2,8% від витраченої суми.
У жовтні 2018 року за рахунок ТОВ «Трініті» було встановлено зону WiFi, яка уможливила вільний доступ до мережі Internet у всіх приміщеннях
коледжу (5 точок).
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Таблиця 1 – Фінансово-господарська діяльність
№
з/п
1.
1.1
1.2

2.
2.1

2.2

Показник
Надходження разом
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;
- від реалізації;
- інші надходження.
Видатки разом:
Видатки загального фонду
у т.ч.
- заробітна плата;
- нарахування на зарплату;
- стипендія студентам;
- на харчування дітей-сиріт;
- виплати дітям-сиротам на підручники, одяг і взуття;
- придбання обладнання, інвентарю, матеріалів;
- послуги, крім комунальних ;
- 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 видатки.

Рік
2018
15713833,31
14359849,0
1353984,31
745050,88
531819,53
77113,90
154464,0
110400,0
15978697,31
14359849,0
7114000
1568382,12
3681630,0
792462,09
181767,26
31870,74
15910,0
988142,6
1397516,36
571158,96
117000,0
40055,51
129873,66
2045,19
27548,23
502334,81
7500
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3. МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА
Методична робота є важливим засобом підвищення кваліфікації
педагогів,

розвитку

особистої

ініціативи,

запровадження

інноваційних

технологій; вона спонукає до взаємного збагачення членів колективу фаховими
знаннями і методичними знахідками, сприяючи виявленню творчості та
заохочуючи до пошуків нового. Крім того, методична робота спрямовується на
підвищення рівня інноваційної діяльності педагогічних працівників і якості
освітнього процесу в цілому.
Методичною роботою опікується методична служба, головною метою
якої є підвищення якості освіти, оновлення її змісту на основі сучасних
наукових знань, зростання ефективності роботи колективу коледжу і кожного
педагога; надання кваліфікованої допомоги викладачам, а також здійснення
діагностичної, відновлювальної, коригувальної, компенсаційної, прогностичної,
моделювальної функції.
На початку навчального року було складено план роботи методичної
ради. Слід відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на
належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді; вироблено методичні
рекомендації; результати засідань висвітлено на сайті МБК.
У коледжі створено п’ять циклових комісій, які працюють над
організацією освітнього процесу, впровадженням інноваційних технологій,
створенням належних умов навчання, пошуком шляхів подолання труднощів
(якщо такі виникають).
Поза увагою не залишилася нагальна потреба сьогодення - налагодження
партнерських стосунків між коледжем і всіма ресурсами громади, надання, крім
освітніх, соціальних та оздоровчих послуг, розвиток молодіжного руху,
зміцнення родини, а також забезпечення становлення майбутніх фахівців як
суб’єктів демократії в оновленому українському суспільстві. Це й визначило
роботу колективу та окреслило методичну проблему 2017-18 н.р., а саме:
«Взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу для забезпечення
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реалізації нових державних стандартів освіти в умовах створення громадськоактивного коледжу». Цього навчального року колектив коледжу почав роботу
над такою методичною проблемою: «Забезпечення результативності освітнього
процесу шляхом ефективного застосування педагогічних технологій та
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників».
Тож педагогічний колектив працював за такими напрямами:
1) подальша реалізація законодавства України про вищу освіту;
2) розвиток професійної майстерності педагогів: вивчення, узагальнення та
поширення перспективного педагогічного досвіду педпрацівників коледжу;
3) створення електронної бази даних навчально-методичного забезпечення
дисциплін, забезпечення постійного вільного та зручного доступу для
здобувачів вищої освіти;
4) організація участі обдарованої молоді у творчих заходах, акціях, конкурсах,
олімпіадах; захист науково-дослідних робіт;
5) пошук, розроблення, апробація нових технологій освіти, методів і форм їх
реалізації;
6) підвищення ефективності використання в освітньому процесі нових
інформаційних

технологій,

електронних

комплексів,

педагогічних

програмних засобів;
7) упровадження в методичну роботу з педпрацівниками андрогогічної моделі
навчання

з

активним

використанням

самостійних,

дистанційних,

віртуальних форм роботи та організацією суб’єктивної взаємодії у фахових
методичних об’єднаннях.
Планом

роботи

методичного

кабінету

коледжу

передбачається

організація занять університету педагогічних знань.
У лютому 2018 року в межах Університету педагогічних знань відбулася
традиційна

науково-методична

конференція

викладачів

«Курсове

проектування як форма самостійної комплексної роботи студентів», що
проходила у формі майстер-класу з використанням інтерактивних технологій.

11

Травневе засідання Університету педагогічних знань було присвячено
такій темі: «Взаємовідвідування занять як засіб підвищення педагогічної
майстерності».

Засідання

проходило

у

формі

обміну

досвідом

між

досвідченими викладачами та викладачами-початківцями. Під час спільної
роботи викладачі ще раз пересвідчилися в тому, що відвідування занять у колег
є одним з найбільш ефективних способів підвищення професійної майстерності.
У листопаді відбулося чергове засідання Університету педагогічних знань
з такої теми «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її
подолання». Засідання проходило у формі ділової гри. Чітко усвідомлюючи
важливість озвученої проблеми, викладачі МБК, розбившись на творчі групи,
з’ясовували основні причини неуспішності студентів, ділилися досвідом
роботи, визначали заходи профілактики, шляхи і способи подолання
неуспішності, адже «… будь-якому професійному педагогу зрозуміло, що
виставлення незадовільної оцінки повинно супроводжуватися цілою системою
заходів щодо її подальшого запобігання» (Лизинський В.М.).
У грудні засідання Університету педагогічних знань було присвячено
інноваційним підходам до проведення сучасного заняття. Викладачі цілком
свідомі того, що досягти поставлених завдань можна тільки за умови
інноваційного підходу до процесу навчання. Обмінюючись думками і досвідом
з цього приводу, вони розглянули сучасні інноваційні методи і прийоми,
проаналізували принципи засвоєння інформації.
Згідно з планом проходили засідання педагогічної ради. У травні
відбулася

педагогічна

рада,

яка

розглянула

шляхи

вдосконалення

профорієнтаційної роботи, що являє собою систему навчально-виховних
заходів, спрямованих на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й
психофізіологічні умови вибору професії.
Минулого року у нетрадиційній формі відбувалися й засідання
педагогічної ради. Так, у червні засідання педагогічної ради «Підсумки
навчально-методичної роботи коледжу за 2017-2018 навчальний рік» проходило
у формі брейн-рингу.
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З жовтня по грудень 2018 року проходив конкурс «Викладач року», в
якому брали участь педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію. У
першому турі учасники виконували такі завдання: розроблення портфоліо
викладача у вигляді буклетів, розроблення методичних розробок занять; у
другому турі - відкриті заняття та майстер-класи, де викладачі втілювали свої
творчі напрацювання і демонстрували родзинки педагогічної майстерності. У
фіналі конкурсу, який проходив в актовій залі у формі педагогічного праймтайму, демонстрували свої таланти. Кращою журі визнало викладача Ступнік
О.О.
Викладачі Корюков С.В та Корюков І.В. брали участь у конкурсі
«Педагогічний Оскар-2018», організованому Науково-методичним центром
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта» (м. Київ). У номінаціях «Освітній веб-сайт викладача» та
«Електронний навчальний методичний комплекс» вони посіли призові місця.
Одним із напрямів роботи методичної служби коледжу є розвиток і
підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.
Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації в Донецькому
національному

університеті

23

викладачі

пройшли

курси

підвищення

кваліфікації. Стажування на підприємствах міста пройшли 13 викладачів
спецдисциплін.
Наголосимо, що важливою формою управління розвитком професійної
компетентності викладачів є атестація - засіб підтримки академічних і
професійних стандартів, основна форма контролю за діяльністю викладачів.
Робота з атестації проходила відповідно до затвердженого головою атестаційної
комісії графіка. Було проведено індивідуальні та групові консультації, бесіди з
метою надання методичної допомоги для підготовки необхідних матеріалів.
Результатом злагодженої роботи стало успішне проходження атестації
викладачами: 2018 року пройшли атестацію 12 педагогічних працівників.
У межах атестації викладачами Білаєм А.В., Годорожею В.М.,
Марковською В.П., Медведєвою Н.К., Сич Т.П, Тищенком К.П., Бурим М.І.,
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Мальцевою Н.О., Кудрявцевою О.К., Нікітіною О.М. було проведено відкриті
заняття з використанням інноваційних технологій та складено методичні
розробки відкритих занять і заходів, якими вкотре поповнився «банк ідей», що
при методичному кабінеті.
Експертна група коледжу вивчала роботу викладачів з використання в
освітньому процесі особистісно зорієнтованих, інформаційних, комп’ютерних
технологій, активних та інтерактивних методів навчання, а також проводився
аналіз проблем формування мотивації навчальної діяльності студентів за
сучасних умов. Упродовж року узагальнювали передовий досвід роботи
викладачів Білая А.В, Годорожі В.М., Корюкова І.В., Проценко В.І., Сич Т.П.,
Тищенка К.П., Бурим М.І, Кудрявцевої О.К, Сєрікової О.В., Мальцевої Н.О. ,
Харт О.А.
У межах роботи Школи передового педагогічного досвіду викладачем
Зуб І.В. було проведено відкрите заняття з використанням інноваційних
технологій.
Триває робота школи викладача-початківця. Для викладачів, які тільки
розпочали свою професійну діяльність, Корюков С.В. у жовтні провів відкрите
лекційне заняття, продемонструвавши методику проведення тематичної лекції.
Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення і
систематизації методичного матеріалу на допомогу викладачам, класним
керівникам, головам циклових комісій.
Постійна виставка поповнювалася публікаціями, кращими творчими
роботами викладачів коледжу.
Найбільш значущими і змістовними визнано

методичні розробки

відкритих занять викладачів Тищенка К.П., Проценко В.І., Білая А.В., Годорожі
В.М., Бурим М.І., Кудрявцевої О.К., Ступнік О.О., Мальцевої Н.О., Сич Т.П.,
Корюкова І.В., Сєрікової О.В.
Аналіз роботи викладачів коледжу показав, що більшість педагогів
успішно використовує сучасні технології, активні та інтерактивні методи
навчання

(модульно-рейтингові,

особистісно

зорієнтовані,

комп’ютерні,
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інформаційні, інтерактивні; метод комп’ютерної презентації, пошуководослідний, проектний, випереджального навчання, ігровий, технології розвитку
критичного мислення та ін.).
На достатньо високому науковому й організаційно-методичному рівні
було проведено конференції, відкриті заняття, позакласні заходи з дисциплін,
тематичні класні години.
26 квітня 2018 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулася
Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2018»,
що мала на меті виявлення, розвиток, підтримку і стимулювання талановитої
молоді, розкриття її інтелектуального потенціалу. Конференція проходила у
формі пленарного засідання та подальшої роботи наукових секцій (фізика,
хімія; інформатика, математика; економіка; гуманітарні науки; будівництво та
будівельний дизайн; геодезія; матеріалознавство; фізичне виховання та
здоровий спосіб життя; транспорт і транспортні технології). У конференції було
представлено 407 робіт із 47 міст України.
Застосування

інноваційних

технологій

відбувається

не

тільки

в

навчальному, але й у виховному процесі. Викладачами коледжу було складено
методичні розробки відкритих заходів.
Плідна робота всього педагогічного колективу дає позитивні результати:
вихованці коледжу є активними учасниками конкурсів, олімпіад тощо. Так,
протягом 2018 року вони брали

участь у міських конкурсах, олімпіадах,

конференціях і досягли вагомих результатів під керівництвом викладачів
Медведєвої Н.К, Харт О.А.,

Заіки Р.І., Корюкова І.В., Корюкова С.В.,

Кудрявцевої О.К., Пузачової А.С., Мальцевої Н. О., Терещенко М.В.
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Таблиця 1 - Участь студентів в олімпіадах
Дисципліна

Рівень заходу

ПІБ студента

Група

Резуль
тативність

Медведєва Н.К.

Математика

Регіональний
МК ДВНЗ
«ПДТУ»

Кремамлі Д.

ОП-11

Грамота

Мальцева Н.О.

Біологія

Регіональний
МК ДонНУЕТ

Харланов П.

АМ-11

ІІІ
місце

Заіка Р.І.

Англійська
мова

Міжрегіональна
лінгвістична
олімпіада

Павлюченко
Д.

АМ-31

9 місце

Харт О.А.

Англійська
мова

Алієва А

ОП-31

11
місце

Таненкова Н.В.

Українська
мова

Міжрегіональна
лінгвістична
олімпіада
Регіональний
тур
міжнародного
конкурсу
ім. П. Яцика
Міська олімпіада
з креслення

Нікітін О.

АМ-11

ІІ
місце

Чаушева Л.

ОП-21

ІІІ
місце

Кузнєцов М.

С-21

ІІ
місце

ПІБ викладача

Кудрявцева О.К.
Ступнік О.О.

Креслення і
перспектива
Теоретична
механіка

Регіональна

Таблиця 2 - Участь студентів у конференціях
ПІБ викладача

Дисципліна

Рівень заходу

ПІБ студента

1

2

4

Нестеров В.М.

Вища
математика

Нестеров В.М.

Вища
математика

Чаушева Т.Д.

Математика

3
Регіональний
МК ДонНУЕТ
ім. ТуганБарановського
Всеукраїнський
«Перспектива-2018»
Регіональна науково
- практична
конференція
імені Михайла
Туган-Барановського
«Досвід минулого –
погляд у майбутнє»

Результативність
5

Бондаренко
О., Бірюк М.

Сертифікати

Кузнецов Н.,
Білий Є.

Сертифікати

Чаушева Л.

Грамота
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1
Корюков С.В.

2
Електротехніка
в будівництві

Аносова А.В.

Інформатика

Мальцева Н.О.

Хімія

Мальцева Н.О.

Хімія

Бурим М.І.
Пилипшанова ЛФ.

Фізичне
виховання

Харт О.А.

Іноземна мова

Харт О.А.

Англійська
мова
Історія
України

Шурхаленко Т.В.

Шурхаленко Т.В.

Історія
України

Кудрявцева О.К.

Малюнок і
живопис
Експлуатація
будівель та
реконструкція
Напрям: Облік
і аудит
Напрям: Облік
і аудит
Напрям:
Економіка,
гроші, фінанси

Сєрікова О.В.
Сич Т.П.
Сич Т.П.
Сич Т.П.

3
Регіональний

4
Таран І.
Чесноков А.

Всеукраїнський
Решетніков І.
«Перспектива-2018»
Всеукраїнський
Дем’яненко
«Перспектива-2018» Д., Новіков А.
Регіональний
Дем’яненко
Регіональна
Д., Новіков А.
студентська
науково-практична
конференція імені
Михайла ТуганБарановського
«Досвід минулого –
погляд у майбутнє».
Всеукраїнський
Іванова Д.
«Перспектива-2018»
Бурим М.
Лупіна В.
Міжрегіон. студент.
Борисов В.
наук.- прак.
конференц. ім.ТуганБарановського
«Досвід минулогопогляд у майбутнє»
Всеукраїнський
Борисов В.
«Перспектива-2018»
Міжрегіон. студент. Решетніков І.
наук.-прак.
конференц. ім.ТуганБарановського
«Досвід минулогопогляд у майбутнє»
Всеукраїнський
Решетніков І.
«Перспектива-2018»

5
Грамота
Сертифікат
І місце в
секції
«Фізика.
Хімія».
Грамоти
Сертифікат

ІІІ місце
Сертифікат

ІІ місце
Сертифікат

Сертифікат

Всеукраїнський
«Перспектива-2018»
Всеукраїнський
«Перспектива-2018»

Галецька К.
Картечов І.
Чапні А.

ІІ місце
Сертифікат

Регіональний

Величко Т.

Грамота

Всеукраїнський
«Перспектива-2018»
Регіональний

Величко Т.

ІІ місце

Величко Т.

ІІ місце
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1
Майборода Н.В.

2
ВСіТВ

Гітунець О.І.

ВСіТВ

Корюков С.В.

Електротехніка
в будівництві

Корюков С.В.

Корюков С.В.

Терещенко М.В.

3
Всеукраїнський
«Перспектива-2018»
Всеукраїнський
«Перспектива-2018»

Обласна науковопрактична
конференція серед
викладачів та
студентів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації
«Інформаційні
системи та
інноваційні
технології в
сучасному
суспільстві»
Електротехніка
Всеукраїнська
в будівництві науково-теоретична
студентська
конференція
«Електротехніка
навколо нас: прогрес
електротехнологій,
проблеми,
перспективи»,
20.12.18 р.
Електротехніка
Всеукраїнська
та електроніка науково-теоретична
студентська
конференція
«Електротехніка
навколо нас: прогрес
електротехнологій,
проблеми,
перспективи»,
20.12.18 р.
Хімія
Регіональний
студентська
науково-практична
конференція
«Нобелівські
читання» на базі
Маріупольського
електромеханічного
технікуму

4
Борисов В.

5
ІІ місце

Кущ Т.

І місце

Василенко В.

Сертифікат

Залевський П.

Грамоти

Митропольський І.

Грамоти

Андрєєв М.

Диплом

Поза увагою викладачів не залишається і науково-методична робота. Так,
викладачі Білай А.В., Зубкова О.П., Майборода Н.В., Нікітіна О.М., Чаушева
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Т.Д., Нестеров В.М., Пузачова Г.С., Мальцева Н.О., Зуб І.В., Сєрікова О.В.,
Ступнік О.О., Корюков І.В., Корюков С.В., Кудрявцева О.К., Кицкай А.С.
Піпенко А.А., Таненкова Н.В., Ніколаєва Г.Л., Бурим М.І., Тищенко К.П.
ділились досвідом роботи з колегами у різноманітних наукових та освітніх
виданнях та методичних порталах.
Викладачі коледжу систематично беруть активну участь у засіданнях
регіональних методичних об’єднань із дисциплін.
Контроль за здійсненням методичної роботи відбувався шляхом
заслуховування

питань

методичної

роботи

на

педраді,

засіданні

адміністративної ради, а також шляхом звітування голів циклових комісій,
викладачів тощо.
Таким чином, методична робота 2018 року була спрямована на
підвищення професійної майстерності педагогів, підтримку інтересу викладачів
і студентів до нововведень, розширення інтеграційних процесів на мікро-та
макрорівнях освітнього середовища, підготовку фахівців високої кваліфікації
для будівельної галузі України. Тож викладацький склад Маріупольського
будівельного коледжу, враховуючи досягнення психолого-педагогічної науки
та технічної думки, а також кращі надбання передового педагогічного досвіду,
перебуває на шляху активного послуговування інноваційними технологіями і
пошуку способів підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а
також виховання соціально активних членів суспільства, як того вимагає
сучасна освіта і державна політика.
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4. ВИХОВНА РОБОТА
Метою виховної роботи в Маріупольському будівельному коледжі є
виховання освічених майбутніх фахівців з високою суспільною, моральною,
політичною, художньо-естетичною й професійною культурою.
Виховна робота в коледжі планується та реалізовується за такими напрямами:
Національно-патріотичне виховання
Мета: прищеплення любові до Батьківщини, її культури, вивчення
славних сторінок історії українського народу.
Розвиток патріотичної свідомості молодого покоління відбувається
завдяки позааудиторним заходам, бесідам, дискусіям та іншим формам
виховної роботи, яка систематично проводиться в коледжі. Так, 3 вересня
новий навчальний рік розпочався з класної години «Місце України - в Європі».
22 січня до Дня соборності України у всіх групах було проведено класну
годину «Великий день єднання».
29 січня 2018 року було проведено класні години, присвячені пам’яті
героїв Крут.
17 лютого 2018 року адміністрація, викладачі та студенти коледжу брали
участь у районному заході, присвяченому Масляній. Згідно з українськими
обрядами спалили опудало зими, яке традиційно виготовили студенти
Маріупольського будівельного коледжу для мешканців Лівобережного району
міста.
21 лютого 2018 року в актовій залі коледжу студенти та викладачі
святкували

Міжнародний

день

мови.

Цього

дня

згадували

видатних

українських поетів, читали їхні вірші (Годорожа В.М.).
21 березня 2018 року в Міжнародний день поезії в Маріупольському
будівельному коледжі вшановували пам'ять Кобзаря. У межах заходу відбулися
Шевченківські читання, які стали в нашому закладі доброю традицією.
04 квітня 2018 року напередодні Великодня, долучившись до обласної
естафети, студенти 1-4 курсів взяли участь у флешмобі «Від Писанки до
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Писанки» та перетворили свою творчість на свято. У межах заходу студенти
дізналися про історію та традиції великодніх свят (організатори Годорожа В.М,
Кудрявцева О.К.).
28 травня 2018 року в Маріупольському будівельному коледжі відзначали
День пам’яті та примирення, а також 73 річницю великої Перемоги в Другій
світовій війні. У межах заходу було організовано зустріч студентів, викладачів і
гостей свята із завідувачем відділу історії Маріупольського краєзнавчого музею
Гашененко Н.М., яка розповіла про окупацію й визволення Маріуполя від
нацистських загарбників, а також про славних героїв-земляків. Після заходу
відбулося покладання квітів біля пам’ятного знаку «Воїнам-визволителям».
У Міжнародний день вишиванки адміністрація, викладачі та студенти
коледжу взяли участь у Параді вишиванок.
12 вересня 2018 до Дня міста класними керівниками було проведено
тематичну класну годину «Вони захищали Маріуполь».
26 вересня 2018 року класними керівниками груп ОП-21 Шурхаленко
Т.В. та ОП-31 Баркіною Н.М. в актовій залі коледжу було проведено об′єднану
класну годину, присвячену 75-річчю визволення Маріуполя та 240-річчю
заснування міста, а також організовано випуск інформаційного бюлетеня,
присвяченого 100-річчю української революції («Українська революція:100
років тому»).
Класними керівниками Ніколаєвою Г.Л., Шурхаленко Т.В. та Баркіною
Н.М. з нагоди річниці міста було організовано культпоходи зі студентами своїх
груп до Маріупольського краєзнавчого музею.
10 жовтня 2018 року з метою виховання у студентів поваги до народних
традицій, національних цінностей українського народу, створення умов для
належного рівня підготовки студентів до військової служби, виховання
патріотичних почуттів у спортивному залі Маріупольського будівельного
коледжу викладачами Бурим М.І, Ніколаєвою Г.Л., Пилипшановою Л.Ф. було
проведено Регіональне спортивне свято для студентів вищих навчальних
закладів 1-2 рівнів акредитації м. Маріуполя «Студентські перегони»,
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присвячене Дню захисника України.
Окрім того, 10 жовтня 2018 року класними керівниками навчальних груп
було проведено класну годину до Дня захисника України: «Україна, як мати,
одна, уклонись до її знамена, сонця й неба вдихни, поклонись, присягни, що
помреш, як накаже вона» .
9 листопада 2018 року Маріупольський будівельний коледж долучився до
святкування Дня української писемності та мови. До cвята студенти
будівельного коледжу разом з викладачами української мови Таненковою Н.В.,
Піпенко А.А. та Годорожею В.М. підготували виставку народної творчості
(вишиванки, витинанки, вироби з бісеру тощо), провели конкурс на кращу
стіннівку

«Рідна

мова»,

випустили

черговий

радіожурнал

«Говоримо

українською»; влаштували у холі міні-концерт (сучасні українські вірші, співи,
танці), а також (за доброю традицією) написали диктант національної єдності
під гаслом «Пишемо разом!»
21 листопада 2018 року до Дня гідності та свободи класними керівниками
було проведено класну годину «Хоробрі серця».
23 листопада 2018 року викладачами історії Шурхаленко Т.В. та
Баркіною Н.М. в центральному вестибюлі коледжу було організовано мітингреквієм, присвячений Дню пам’яті жертв голодомору.
Правове виховання
Мета: формування у студентів глибоких і стійких правових знань та
переконань, системи цінностей та навичок правової поведінки, а саме:
1) готовності здійснювати свої громадянські права і виконувати громадянські
обов'язки;
2) формування знань, традицій, політичної історії своєї держави і народу;
3) формування правових знань і вміння їх застосувати на практиці.
У Маріупольському будівельному коледжі проводиться систематична
робота з правового виховання майбутніх фахівців.
Так, 24 січня 2018 року в актовій залі коледжу з метою запобігання
злочинності серед молоді було проведено об'єднану класну годину "Підліток і
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правопорушення" (із залученням ювенальної поліції). Бесіду з підлітками
провели заступник директора з виховної роботи Годорожа В.М. та інспектор з
ювенальної поліції капітан Толмачов С.О.
7 лютого 2018 року для студентів 1-3 курсів заступником начальника
сектора превенції Лівобережного відділку поліції Ксенітою Л.В. було
проведено профілактичну бесіду з попередження випадків шахрайства серед
населення.
З метою запобігання трагічним подіям, що сталися в Керченському
політехнічному коледжі, 18 жовтня 2018 року в МБК представниками
ювенальної превенції Когадій Г.В. і Чорним М.М. зі студентами 1-4 курсів було
проведено профілактичну бесіду, в ході якої студентам Маріупольського
будівельного коледжу було запропоновано взяти участь у місячнику
добровільної здачі зброї.
Так, 5 грудня 2018 року з нагоди 70 річниці прийняття загальної
декларації прав людини (до Дня захисту прав людини) було проведено
тематичні класні години.
З 10 по 14 грудня 2018 року в МБК пройшов тиждень правових знань, у
межах якого було заплановано та проведено такі заходи:
- 10 грудня 2018 року до Міжнародного дня захисту прав людини виставка плакатів «Права та свободи людини і громадянина України
очима студентів»;
- 11 грудня 2018 року

- виставка правової літератури та джерел в

бібліотеці МБК «Знай та поважай закони своєї країни»;
- 12 грудня 2018 року класні керівники навчальних груп провели правові
тематичні класні години «Я маю право!» та «Протидія насиллю в сім’ї»;
- 13 грудня 2018 року серед студентів МБК (загальна кількість учасників87) проводився моніторинг «Чи порушують мої права?». Метою
опитування стало вивчення рівня знань студентів про закони України,
права та можливості їх реалізації;
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- 14 грудня 2018 р.

в коледжі було проведено олімпіаду з основ

правознавства «Найкращий знавець права», в якій взяли участь студенти
ІІ курсів. Метою проведення олімпіади було підвищення рівня правової
культури студентів, уміння використовувати здобуті знання на практиці й
орієнтуватися в законодавстві України. Переможці олімпіади візьмуть
участь у регіональній олімпіаді з правознавства.
Також у коледжі систематично проводяться зустрічі з представниками
поліції, пожежної служби, наркологами, спеціалістами соціальних служб міста
тощо.
Отже, в коледжі постійно проводиться правова робота серед студентів та
працівників, складається план правових заходів, відбуваються виступи з питань
правової освіти на педагогічних радах та радах класних керівників,
запрошуються працівники відповідних установ для проведення просвітньої
роботи серед студентів та працівників коледжу. Регулярно працюють у
правовому напрямі ради профілактики для студентів, які порушують навчальну
дисципліну. Активну позицію в правопросвітній роботі серед студентів посідає
студентська рада.
Морально-етичне та художньо-естетичне виховання
Мета:
1) формування у студентів рис духовно розвиненої особистості;
2) розвиток естетичної культури, художнього смаку;
3) прищеплення інтересу до світової й національної культури.
Так, 14 березня 2018 року викладачем Марковською В.П. для студентів 2
курсу

спеціальності «Ремонт автомобілів і двигунів» з метою морально-

етичного,

а

також

естетичного

виховання

молоді

було

проведено

позааудиторний захід «Краса зовнішнього вигляду. Різні жести в різних країнах
світу».
26 березня 2018 року (за сприяння студради коледжу) було організовано
свято молодості, краси й талантів "Міс МБК-2018".
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У Маріупольському будівельному коледжі проводиться систематична
робота з морально-етичного та художньо – естетичного виховання студентів.
Так, 30 серпня 2018 року

відбулося

традиційне посвячення нового

набору в студенти.
03 вересня 2018 року в МБК за участю студентів, батьків, випускників
коледжу та представників громадськості відбувся урочистий захід, присвячений
Дню знань.
5 жовтня 2018 року в актовій залі коледжу відбулося урочисте привітання
та нагородження працівників освітнього закладу з нагоди святкування «Дня
працівника освіти». На свято було запрошено ветеранів праці Маріупольського
будівельного коледжу. Студрадою коледжу було підготовлено концертну
програму, а також прикрашено актову залу та центральний вестибюль.
16 листопада 2018 року в Маріупольському будівельному коледжі
відзначали День студента. Студрадою було організовано святкову програму:
привітання, веселі конкурси, запальні танці.
Найяскравіший захід в житті студентів - «Дебют першокурсника», він
традиційно проводиться на День студента. Цього року першокурсники
підкорили глядачів своїми талантами й здивували їх розмаїттям. Слід
відзначити роль студради у підготовці до конкурсної програми: закріплення
кураторів, допомога в написанні сценаріїв, постановка номерів тощо.
5 грудня 2018 року класними керівниками груп С-31 Кицкай А.С. та С-41
Ступнік О.О. в актовій залі коледжу було проведено захід «Я такий же, як і ти»,
присвячений Дню людей з обмеженими можливостями.
Окрім того, класними керівниками було проведено такі тематичні класні
години: «Хто про старих людей дбає, той гідною людиною зростає» (до Дня
людей похилого віку), «Уроки доброти» (до Міжнародного дня людей з
обмеженими можливостями), «Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти» (до Дня матері).
Протягом року класними керівниками було організовано культпоходи до
краєзнавчого музею: Ніколаєвою Г.Л. (тематична виставка до Дня міста),
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Баркіною Н.М. й Шурхаленко Т.В. (виставка сучасного мистецтва).
Студрадою коледжу було організовано конкурс плакатів «Нехай тепло
твоїх долонь відчує той, хто поруч» (до Дня людей похилого віку), випуск
стіннівок до Дня вчителя, Дня студента, Дня української мови та писемності,
Дня народження Шевченка, до 8 Березня, до Дня пам’яті та примирення тощо.
Серед студентів організовано збір коштів (1000 гривень), які було передано
Червоному Хресту на потреби людей, постраждалих унаслідок війни.
Студрадою

гуртожитку

проведено

щорічний

огляд-конкурс

на

кращу

студентську кімнату. Слід відзначити активну роль студради в проведенні всіх
заходів МБК, допомозі під час проведення профорієнтаційної й культурномасової роботи.
23 листопада відбулися вибори голови студради МБК: головою стала
активістка, студентка групи ОП-31 Іванова Дар’я, заступником голови студради
- Кирилова Анастасія. Між членами студради було розподілено обов’язки,
окреслено мету та завдання студентського самоврядування тощо.
Фізичне виховання
З метою популяризації здорового способу життя й прищеплення інтересу
до американського футболу та інших видів спорту 31 січня 2018 року в актовій
залі коледжу було проведено об`єднану класну годину «Спорт і ми».
Захоплюючий майстер-клас для студентів коледжу провели «Азовські
дельфіни».
08 квітня 2018 року команда МБК взяла участь у міських змаганнях з
легкої атлетики серед студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації й в загальному
заліку посіла 1 місце.
З метою популяризації національно-патріотичного виховання молоді,
залучення її до систематичних занять фізичною культурою і спортом та
військово-патріотичними видами спорту, визначення фізичної підготовленості
допризовної молоді до служби у Збройних силах України 16 квітня 2018 року в
м.Маріуполь пройшли змагання обласної Спартакіади серед допризовної
молоді, в яких взяла участь команда нашого закладу.
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З метою залучення до здорового способу життя для молоді освітніх
закладів Маріуполя 08 травня 2018 року організовано легкоатлетичну естафету
на приз газети «Приазовський робочий» (до Свята Перемоги). Змагання
проводилися на Приморському бульварі, брали участь збірні команди вищих
навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та професійних ліцеїв. Команда
МБК посіла 3 місце серед вищих навчальних закладів міста.
09 вересня 2018 року з нагоди Міжнародного дня студентського спорту в
Маріупольському

будівельному

коледжі

відбулося

відкриття

Малих

Олімпійських ігор–2018 «Студентський SPORT TIME». Почесні гості свята:
відомий український богатир, заслужений майстер спорту та чемпіон світу зі
стронгмену, майстер спорту з важкої атлетики, майстер спорту міжнародного
класу з пауерліфтингу

Лашин О.В; тренер та майстер спорту з греблі на

байдарках Рєпка В.П.; тренер та майстер спорту з ушу Булигіна Вікторія
(випускниця МБК).
20 вересня 2018 року студенти Маріупольського будівельного коледжу
взяли участь у Всеукраїнському флешмобі з підтягування (в кількості 85 осіб).
Окрім того, класними керівниками проводиться систематична робота із
збереження життя та здоров’я підлітків, прищеплення інтересу до фізкультури
й спорту. Проводяться профілактичні бесіди, тематичні класні години з таких
тем: «Курильні суміші - серйозна небезпека. Правда про наркотики», СНІДнайнебезпечніша хвороба людства», «Профілактика пияцтва та алкоголізму»,
«Відомі українські спортсмени», «Маріупольські спортсмени – наша гордість»
тощо.
Протягом року команди студентів будівельного коледжу брали участь у
спартакіаді серед студентів закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації за
видами спорту та посіли такі місця:
− 3 місце - настільний теніс;
− 2 місце – баскетбол серед юнаків та 2 місце – баскетбол серед дівчат;
− 1 місце – волейбол серед юнаків та 2 місце – волейбол серед дівчат;
− 4 місце - міні-футбол;
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− 1 місце – легка атлетика;
− 3 місце – легкоатлетична естафета на приз газети «Приазовський робочий».
Збірна команда будівельного коледжу посіла 1 місце в міській
Спартакіаді 2017-2018 н.р.
Трудове та професійне виховання
Мета:
1) прищеплення студентам прагнення до набуття професійно значущих знань,
інтересу до обраної спеціальності;
2) формування творчої працелюбної особистості, вмілого господаря, що
володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю
та може самостійно віднайти застосування власних здібностей у системі
виробництва, науки, освіти.
Так, 21 березня 2018 року з метою прищеплення інтересу до навчання та
обраної спеціальності викладачами Харт О.А. та Заікою Р.І. було проведено
квіз-вікторину «Мисливці за знаннями».
13 квітня 2018 року пройшла командна гра «Математичний бій» для
студентів 1 курсу (викладач Чаушева Т.Д), а вже 22 листопада 2018 року
студенти групи С-21 змагалися у «Математичному турнірі», організованому й
проведеному Тетяною Дмитрівною.
20 квітня 2018 року викладачем Корюковим С.В. було організовано і
проведено «Фізичний турнір» (групи АМ-21, АМ-22).
Викладач
«Архітектура

Кудрявцева

О.К.

майбутнього»

провела

(групи

ОП-31,

відкриту

виховну

ОП-41),

протягом

годину
року

неодноразово організовувала виставку творчих робіт студентів спеціальності
«Будівництво та цивільна інженерія».
Викладачем

Пузачовою

Г.С

було

організовано

конкурс-виставку

графічних робіт із дисциплін «Креслення», «Креслення й перспектива» для
студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».
Окрім того, з метою прищеплення інтересу до навчання й обраної
спеціальності

викладачами

МБК

в

межах

тижнів

циклових

комісій
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систематично

проводяться

різноманітні

позааудиторні

й

виховні

заходи,виставки кращих курсових робіт, конференції тощо.
До того ж у Маріупольському будівельному коледжі відбулася
Регіональна

науково-практична

конференція

з

дисциплін

економічного

напряму. Студенти МБК гідно представили коледж, посівши призові місця і
довівши, що майбутнє належить активній високоосвіченій молоді. Редакція
газети «Все про бухгалтерський облік» (директор О.М.Бондаренко) нагородили
всіх учасників, а

Маріупольський будівельний коледж було відзначено

подякою за вагомий внесок у розбудову освіти України, а також високий
професіоналізм та безмежну відданість справі навчання й виховання молоді.
30 жовтня 2018 року студенти нашого коледжу взяли участь у
регіональному заході «Мандри у світ професій», який відбувся з ініціативи
Маріупольського

міського

центру

зайнятості

й

мав

профорієнтаційну

спрямованість. Учасники були нагороджені почесними грамотами.
До Дня охорони праці в коледжі відбувся відкритий урок «Захищене та
здорове покоління» за участю страхового експерта Захарової Н.В.
Використовуючи в освітньому процесі передовий педагогічний досвід та
інноваційні технології, викладачі коледжу розкривають перед студентами
широку панораму майбутньої професії й можливості реалізації знань у ній.
Екологічне виховання
Мета:
1) формування екологічної культури особистості;
2) розуміння необхідності гармонії з природою;
3) усвідомлення себе частиною природи, розвиток почуття відповідальності за
неї як за національне багатство, основу життя на Землі;
4) виховання свідомого дотримання норм поведінки в природі, яке виключає
нанесення збитків, забруднення довкілля тощо.
З метою екологічного виховання студентів коледжу протягом 2018 року
проводилася така робота:
- 6 квітня 2018 року студенти МБК взяли участь у студентському
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екологічному

тренінгу

«EcoDays-2018»,

який

проходив

на

базі

Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ». Під керівництвом викладача екології
Мальцевої Н.О. студентки групи ОПБ-21 Чаушева Л., Середа В., Тарануха Т.,
Філічкіна В. в ігровій формі розглянули актуальні екологічні проблеми
сучасності, запропонували шляхи подолання екологічної кризи;
- 26 квітня 2018 року було організовано випуск радіогазети до річниці
трагічних подій, що відбулися в Чорнобилі, 25 квітня класними керівниками
було проведено тематичні класні години «Чорнобиль. Атомна трагедія XX
століття»;
- 5 червня 2018 року до Дня довкілля класними керівниками проводилися
класні години «Планета задихається від сміття», а в жовтні 2018 року
студрадою коледжу було ініційоване проведення круглого столу з питання
«Екологія нашого міста. Проблеми та шляхи їх вирішення».
На засіданнях ради класних керівників протягом 2018 року розглядалися
питання адаптації студентів нового набору, діяльності студентської ради
коледжу

й

гуртожитку,

обговорювалися

шляхи

створення

успішної

студентської групи; велика увага приділялася роботі класних керівників щодо
формування толерантних стосунків між підлітками.
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5. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ І
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
Практична підготовка студентів Маріупольського будівельного коледжу є
обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття
кваліфікаційного рівня, вона відіграє важливу роль в адаптації студентів до
сучасних вимог ринку праці.
Організація практичної підготовки студентів регламентується Законом
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, Положенням «Про
проведення практики

студентів вищих

навчальних

закладів України»,

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93.
Практика студентів проводиться відповідним чином на оснащених базах
коледжу, а також на підприємствах, в організаціях, установах, незалежно від їх
організаційно-правових форм власності, технічний рівень яких відповідає
вимогам робочої програми практики і на яких створено необхідні умови для
професійного зростання студентів.
За змістом і метою практика в коледжі поділяється на:
1) навчальну (ознайомлювальна, для набуття первинних професійних умінь
та навичок, отримання професії тощо);
2) виробничу (технологічна, переддипломна).
Види та обсяг практики в коледжі визначаються стандартами вищої
освіти

за кожним

напрямом (спеціальністю)

відповідно до

освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відображаються в навчальних
планах (тривалість, термін проведення). Зміст, послідовність практики
визначається робочим планом, який розробляється цикловою комісією згідно з
навчальним планом і затверджується керівником коледжу. Циклові комісії, крім
робочих планів та робочих програм, розробляють інші методичні документи,
які сприяють досягненню високої якості проведення практики студентів.
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Для проведення навчальної практики в коледжі (а саме набуття
первинного

професійного

розроблено

навчальні

досвіду)

програми

майстрами

відповідно

до

виробничого
ринкового

навчання
попиту

на

професійний рівень студентів. Під час штукатурної, малярної практики
студенти оволодівають досвідом роботи з різними розчинами, їх властивостями
й особливостями, видами робіт з ними, навчаються працювати з гіпсокартоном.
Під час проходження теслярно-столярної практики навчаються працювати з
різними видами деревини. Під час слюсарної, арматурної практики опановують
навички роботи з металом.
Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика
студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї
практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін
навчального плану.
Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження
практики і пропонувати його (це питання розглядається на засіданні циклових
комісій та затверджується).
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будьяких форм власності) Маріупольський будівельний коледж завчасно укладає
договори за встановленою формою. Тривалість дії договорів погоджується
договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду
практики або до п'яти років.
Триває співпраця з такими підприємствами міста: МПП «Азія», ТОВ
«Навчально-виробнича фірма «Оріон»,
«ПриватБанк»,

СТО

«Сфера»,

СТО «Інжектор-сервіс», ПАТ КБ

будівельно-господарський

гіпермаркет

«ЕпіцентрК», ТОВ «Мединський і К», ФОП «Коростоянов П.В.», ТОВ
«Майстер-Буд-Південь», ПАТ БУ «Стальконструкція», ТОВ «Комплект», «ПП
Філатова».
За останній рік було оновлено та укладено договори з такими
підприємствами: МПП «Азія», «ПП Філатова», ТОВ «Комплект».
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Питання

працевлаштування

в

коледжі

вирішується

комплексно,

починаючи з укладання договорів зі студентами І курсу, моніторингу потреб
ринку праці в регіоні, проходження виробничої практики на підприємствах,
закінчуючи направленням на роботу. Проводиться постійна робота з
роботодавцями з налагодження ефективної співпраці щодо залучення студентів
коледжу, починаючи з молодших курсів для проходження практик на
конкретних робочих місцях з подальшим працевлаштуванням.
2018 року

45% випускників працюють у КП «Комунальник», ТОВ

«Мединський і К», «Азовметанмаш», ТОВ «Комплект», ПП «Дизайн», Фонд
розвитку Маріуполя (помічники архітектора), ВАТ БМФ «Азовстальбуд», ТОВ
«Азовмашпром», ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших підприємствах міста й
області.
Продовжують підвищувати свою кваліфікацію у вищих навчальних
закладах 3-4 рівня акредитації 50% випускників 2018 року:
1) Приазовський державний технічний університет;
2) Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
3) Харківський національний економічний університет;
4) Харківський

національний

технічний

університет

будівництва

та

архітектури;
5) Одеська державна академія будівництва та архітектури;
6) Донбаська національна академія будівництва та архітектури.
Постійно підтримується зв'язок з випускниками: вони беруть участь у
житті коледжу, конкурсах «Дебют першокурсника», Малих олімпійських іграх
тощо. Наші випускники стали власниками приватних підприємств, вони із
задоволенням

приймають

на

виробничу

практику

студентів

коледжу,

передаючи їм свої знання та вміння.
Набирає обертів профорієнтаційна робота. Так, за 1 семестр 2018-2019
н.р. здійснено поїздки до

шкіл Волноваського, Мангуського, Нікольського

району. Під час проведення роботи в школах використовуються сучасні
інформаційні засоби. Викладачі коледжу беруть участь в ярмарках професій
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Мангуського та Нікольського центрів зайнятості. Також Маріупольський
будівельний коледж брав участь у регіональному форумі «Живи та працюй в
Україні» з метою професійної орієнтації випускників загальноосвітніх шкіл
міста.

Директор Маріупольського будівельного коледжу

_______

А.В. Білай

