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Вступ
Встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби спричиненої короновірусом COVID-19
в 2021 році стали викликом для всього українського суспільства і освітня
діяльність коледжу не стала винятком. Тож форс-мажорні обставини
потребували неординарних кроків роботи колективу навчального закладу.
Виклики ми перетворили у можливості. Робота була спрямована на виявлення
найбільш важливих проблем і пошук ресурсів поліпшення освітнього процесу.
Стали проблеми: як організувати безпечне освітнє середовище в коледжі під
час карантину, мінімізувати скупченість учасників освітнього процесу,
санітарна обробка приміщень, адаптація розкладу занять, розробки єдиного
підходу до здійснення змішаного та дистанційного навчання.
Протягом всього свого існування, а це 77 років наполегливої праці,
колектив завжди відгукувався та швидко реагував на ситуацію в країні, а
також реагував на процеси, які відбуваються на освітній ниві в нашій державі.
2021 рік – рік імплементації Закону «Про фахову передвищу освіту». Рік, коли
ми проводили вступ до коледжу за освітньо-професійним ступенем фахового
молодшого бакалавра. Колективу коледжу складно жити в сучасних умовах.
З одного боку реформи в освіті, постійні зміни, адаптація роботи в період
карантину, невтішна демографічна ситуація на півдні Одещини, відсутність
бюджетного фінансування на капітальні ремонти та придбання нового
сучасного освітнього обладнання, меблів для студентського гуртожитку – все
це спонукає до пошуку нових підходів нашої діяльності.
- В 2021 році, за рахунок спецкоштів та коштів благодійників, в
коледжі серйозно укріплена матеріально-технічна база, а саме:
- поточний ремонт ауд.№ 26,48,54;
- капітальний ремонт вбиральнь в студентському гуртожитку;
- поточний ремонт коридорів, сходів, фасаду, побутових кімнат в
студентському гуртожитку по вул.Незалежності, 47;
- заміна вікон та підвіконня в кількості 30 шт., у корпусі №2 по
вул.Незалежності, 47;
- фарбування фасадів: спортивної зали та навчального корпусу по
вул.Першотравневої № 53;
- закуплено та установлено комплекти навчальних меблів в ауд.№
7,33,57;
- придбано 60 тумбочок в кімнати студентського гуртожитку;
- дякуючи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації в кінці 2021 року погашена кредиторська
заборгованість за монтаж системи протипожної сигналізації в
розмирі 232,981 грн., та заборгованість за теплоносії в розмірі 460
тис.грн.
Організація освітнього процесу
Педагогічний колектив, у складі якого фахівці з багаторічним досвідом і
значними навчально-методичними здобутками,
постійно працює над

осучасненням освітньої діяльності, розробкою нових ефективних засобів
навчання.
В основі своєї діяльності педагоги вбачають формування особистості
творчої людини, здатної до прийняття нестандартних рішень, професійної
мобільності, ефективної соціальної адаптації.
Результати педагогічної діяльності колективу коледжу перш за все у
ефективній професійній реалізації наших випускників, у зростанні рівня якості
надання освітніх послуг.
Враховуючи те, що виховання особистості процес цілісний і безперервний,
роботу будуємо так, щоб кожен етап навчання, кожен працівник закладу
освіти, навіть оточуюча атмосфера працювали на цю важливу та благородну
мету.
Організацію та контроль за освітнім процесом здійснює заступник директора
з навчальної роботи Зайченко М.Д.
Пріоритетними напрями у діяльності педагогічного колективу коледжу є
забезпечення високої якості освіти, виховання на загальнолюдських цінностях,
залучення у освітній процес інноваційних педагогічних технологій,
формування у студентів професійних компетентностей.
Освітній процес в коледжі – це система організаційних, навчальних та
методичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти.
В рамках реалізації основних напрямів освітньої діяльності створенні та
працюють педагогічна, методична та адміністративна рада, приймальна
комісія які розглядають актуальні організаційні питання життєдіяльності
Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та
комп’ютерних технологій. Рішення щодо функціонування коледжу
приймаються колегіально, а відповідальність – персональна. Забезпечується
контроль за їх виконанням.
На сьогодні коледж – це сучасний заклад освіти, в якому на денній та
заочній форми навчання здобувають освіту за 9 спеціальностями ОКР
молодший спеціаліст та ОПР фаховий молодший бакалавр 456 студентів
денної форми навчання та 21 студент заочної форми навчання.
Нелегкою щоденною працею педагогічних працівників коледжу
змінюються загальні педагогічні критерії, відшліфовується педагогічна
майстерність, удосконалюється методика викладання, накопичується
педагогічний досвід народжуються та закріплюються традиції освітньої
діяльності навчального закладу.
Готуючи конкурентоспроможного фахівця, адаптованого до сучасного
ринку праці, педагогічні працівники коледжу намагаються забезпечити
ефективне використання інноваційно-інформаційних технологій. При
загальноосвітній
та
професійній
підготовці
майбутніх
фахівців
застосовуються:
- інтерактивні технології при проведенні теоретичних занять;

- практичні заняття на НДГ та сучасних навчальних лабораторіях;
- інтегровані заняття;
- дистанційного навчання та елементи дуальної освіти;
Для підвищення рівня об’єктивності оцінювання систематично
проводиться контроль за поточним оцінюванням знань студентів, зрізи знань
за результатами екзаменаційних сесій, незалежний замір знань студентів.
Результати незалежного заміру знань, дають можливість виявити та
заповнити прогалини в отриманих знаннях студентів, для викладачів –
керівництво до впровадження інноваційних форм і методів навчання.
За всіма спеціальностями, за якими коледж має право здійснювати
підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, в
наявності є діючі сертифікати про акредитацію.

В 2021 році коледж працював згідно ліцензії на здійснення підготовки
фахових молодших бакалаврів з 9 спеціальностей з наступним ліцензованим
обсягом:
Таблиця 1
Шифр та назва
Код та назва
Ліцензований
Підстава
галузі знань
спеціальності
обсяг (на одному
курсі навчання)
19 Архітектура та
191 Архітектура та
25
Наказ МОН
будівництво
містобудування
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
19 Архітектура та
192 Будівництво та
50
Наказ МОН
будівництво
цивільна інженерія
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л

19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

25

10 Природничі
науки

101 Екологія

20

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

25

07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

30

20 Аграрні науки
та продовольство

201 Агрономія

25

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

30

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

30

Наказ МОН
України від
20.02.2020 р.
№ 73-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л
Наказ МОН
України від
02.04.2019 р.
№ 227-л

Заступнику директора з навчальної роботи Зайченко М.Д., заступнику
навчально-методичною лабораторією Фетова А.М., зав. відділеннями та
головам циклових комісій акцентую вашу увагу на розробку конкретного
плану дій на ІІ семестр 2021-2022 н.р. щодо покращення надання освітніх
послуг викладачами нашого навчального закладу.
Підсумки складання комплексних державних екзаменів за фахом та
захистів дипломних проектів у 2021 році
Таблиця 2

«незадовільно»,
кіл-ть
«незадовільно»,
%
Абсолютна
успішність, %
Якісна
успішність, %
Середній бал

«задовільно»,
кіл-ть
«задовільно», %

«добре», %

Усього
студентів

«добре»,
кіл-ть

Груп
а

«відмінно»,
кіл-ть
«відмінно», %

Державна
атестація

«Агрономія»
комплексний
державний
екзамен за
фахом

АГ41

11

3

27,27

5

45,4
6

3

27,
27

0

0

100

72,
7

4,0

3

60,
0

0

0

100

40,
0

3,4

5

26,
3

0

0

100

73,
7

4,0

37,
1

1

3,7

96,
3

59,
3

3,7

0

0

100

57,
1

3,1
9

0

0

100

47,
6

3,8
1

«Екологія»
комплексний
державний
екзамен за
фахом

Е-41

5

0

0

2

40,0

«Менеджмент»
комплексний
державний
екзамен за
фахом

М-41

19

5

26,3

9

47,4

«Комп’ютерна інженерія»
комплексний
державний
екзамен за
фахом

К-41

27

5

18,5

11

40,7

10

«Будівництво та цивільна інженерія»
дипломний
проект

Б-41

21

3

14,3

9

42,8
5

9

42,
85

«Архітектура та містобудування»
дипломний
проект

АР41

21

7

33,33

3

14,2
9

11

52,
38

Загальна кількість випускників ОКР «Молодший спеціаліст» у 2021 р.
становить 110 осіб. У т.ч.:
- за державним замовленням, 91 особи, що складає 82,7 % від загального
випуску.
- З них:
- денної форми навчання 91 осіб;
- заочної форми навчання 0 особи.
- за контрактом, 19 особи, що складає 17,3 % від загального випуску. З них:
- денної форми навчання 14 осіб;
- заочної форми навчання 5 осіб.
У порівнянні з 2020 роком загальна кількість випускників ОКР
«Молодший спеціаліст» зменшилась на 4 осіб.

Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою в 2021 році,
складає 6 осіб, що складає 5,5 % від загального випуску. З них:
денної форми навчання 6 осіб;
У порівнянні з 2020 роком кількість студентів, які отримали диплом з
відзнакою, зменшилась на 3 особу.
Кількість студентів ОКР «Молодший спеціаліст», які склали Державний
іспит, захистили дипломний проект на «4» і «5», становить 23 осіб, що складає
21,7 % від загального випуску. З них:
- денної форми навчання 23 осіб;
- заочної форми навчання 0 особи;
Кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації склала 59 осіб, що складає 55,66 % від загального випуску.
Одним з ключових питань роботи коледжу є профорієнтаційна робота.
Коледж постійно вивчає попит на молодших спеціалістів, підтримує тісні
зв'язки з підприємствами міста, комерційними структурами, малими
підприємствами, з місцевим і районними центрами зайнятості населення.
Для підготовки студентів до вступу в коледж щорічно розробляються
заходи з організації прийому. Наказом директора затверджується план роботи
щодо забезпечення якісного прийому студентів на І-ІІ курси, який містить
різноманітні види роботи з залученням шкільної молоді та випускників ПТНЗ
до вступу до коледжу.
Виконання заходів контролюється приймальною комісією, інформація
про хід виконання заслуховується на засіданнях педагогічної,
адміністративної рад, методичних об'єднаннях.
Таблиця 3
Регіональне замовлення 2021 року
Шифр та назва спеціальності
073 Менеджмент:
-на основі базової загальної середньої
освіти
-на основі повної загальної середньої
освіти
101 Екологія:
-на основі базової загальної середньої
освіти
201 Агрономія:
-на основі базової загальної середньої
освіти
-на основі повної загальної середньої
освіти
123 Комп’ютерна інженерія

Денне відділення
план
факт
7
7
7
7

Заочне відділення
план
факт
-

-

-

-

-

8
8

8
8

-

-

15
14

15
14

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-на основі базової загальної середньої
освіти
-на основі повної загальної середньої
освіти
191 Архітектура і містобудування:
-на основі базової загальної середньої
освіти
-на основі повної загальної середньої
освіти
192 Будівництво і цивільна інженерія:
-на основі базової загальної середньої
освіти
- на основі повної загальної середньої
освіти
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
-на основі базової загальної середньої
освіти
121 Інженерія програмного
забезпечення
-на основі базової загальної середньої
освіти
193 Геодезія та землеустрій
-на основі базової загальної середньої
освіти
Всього:

5

5

-

-

-

-

-

-

10
10

10
10

-

-

-

-

-

-

14
14

14
14

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

10
10

10
10

-

-

80

80

-

-

На новий навчальний рік 2021-2022 було зараховано 126 студентів
першого курсу та 28 на другий курс, всього 154 студента денної форми
навчання. 80 студент на бюджеті.
Колективу коледжу треба більш активно проводити профорієнтаційну
роботу, залучати кращих студентів, розширюючи співпрацю з більшою
кількості навчальних закладів, засобів масової інформації та соціальних
мереж, щоб популяризувати діяльність нашого коледжу.
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Чисельність студентів станом на 1 січня 2022 р. становить 477 осіб;
За державним та регіональним замовленням навчаються 310 осіб, з них:

за денною формою -310 осіб;

за заочною - 0 осіб;
За контрактом навчаються 167 осіб, з них:

за денною формою 146 осіб;

за заочною 21 особа;

Випуск 2021
таблиця 4
Форми навчання

Архітектура та
містобудування
Агрономія
Будівництво та
цивільна
інженерія
Садовопаркове
господарство
Екологія
Менеджмент
Комп’ютерна
інженерія
РАЗОМ

Разом

Заочна

по денній і
заочній
формах

контракт

всього

контракт

бюджет

всього

Денна

бюджет

Спеціальність

13

11

2

-

-

-

13

15

14

1

-

-

-

15

18

17

1

5

5

-

23

8

8

-

-

-

-

8

12
16

11
11

1
5

-

-

-

12
16

23

19

4

-

-

-

23

105

91

14

5

5

-

110

У 2021 році 59 випускників нашого коледжу продовжили навчання в
закладах вищої освіти ІV рівня акредитації.
До Одеської національної академії харчових технологій вступили:
10 менеджерів та 2 комп'ютерщика
До Миколаївського національного університету кораблебудівництва
імені адмірала Макарова вступили:
6 за спеціальністю «комп’ютерна інженерія».
До Уманського національно університету садівництва вступили:
1 студент спеціальності «садово-паркове господарство».
До Одеського державно аграрного університету вступило:
6 випускників коледжу на спеціальність «агрономія».
До Одеського національного університету зв’язку ім.Попова вступило :
2 студента за спеціальністю «комп’ютерна інженерія».
До
Київського
національного
університету
біоресурсів
та
природокористування:
6 випускника коледжу на спеціальність «агрономія», 1 випускник
спеціальності «комп’ютерна інженерія».
До Одеського державного екологічного університету
2 випускників коледжу на спеціальність «екологія».
До Одеського політехнічного університету
2 випускників коледжу на спеціальність «екологія».

2 за спеціальністю «комп’ютерна інженерія».
До Одеської державної академії будівництва та архітектури
11 студентів спеціальності «будівництво та цивільна інженерія», 8
студентів спеціальності «архітектура та містобудування»
Питання що стосуються навчання та поведінки, відрахування та
поновлення студентів, переведення на вакантні бюджетні місця, нарахування
стипендій, здійснюється за рішенням педагогічної ради, відділень та
стипендіальної
комісії
за
участю
представників
студентського
самоврядування.
Динаміка щодо кількості відрахованих, за бюджетний рік відраховано 29
осіб з них 21 бюджетних та 8 контрактних. Хотів би звернути увагу
педпрацівників на індивідуальну роботу з кожним студентом. В більшості з
тих хто прийшов до нас вчитись, слабка шкільна підготовка, недостатня
мотивація щодо отримання знань, та й просто є певна категорія студентів які
не можуть, а головне не хочуть вчитись. Нам в край необхідно вжити всіх
заходів щодо збереження контингенту студентів.
Методична робота
Основним завданням роботи педколективу коледжу є формування
ключових і фахових компетентностей студентів у системі фахової передвищої
освіти. Очолює роботу навчально-методичної лабораторії Фетова А.М.
Робота була направлена на вирішення ряду завдань:
 Вдосконалення форм і методів дистанційного навчання;
 Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти,
спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та
вдосконалення фахової підготовки педагогів.
 Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу
педагогів,
упровадження
досягнень
кращого
педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
Освітній процес в умовах карантину здійснювався за допомогою Google
сервісів (GoogleCIassroom, GoogleMeet), а також персональних сайтів
викладачів.
Методична та науково-дослідна робота
Пономаренко О.А. - ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Імперативи розвитку права та держави», стаття «Гендерна рівність в Україні:
правові аспекти сучасності», 25.03.2021 рік.
Обласна конференція з БЖД та охорони праці «Безпека в галузі
професійної діяльності», тема «Техніка безпеки при висотних будівельних
роботах» (Лотоковський В.І., гр.. Б-41) – І місце.

Купцова О.В. – обласна конференція з математики «Видатні вченіматематики», доповідь «Архімед, його життя і математичні винаходи»
(Станченков Д., гр.. П-11) – ІV місце.
Сергієнко Н.О. –обласна конференція з технічної механіки «Механіка та
технічний прогрес», 23.04.2021 рік
Кожухаренко А.Т. – обласна конференція з хімії – ІІ місце
Степова С.М. – І-а Всеукраїнська науково-практична конференція
обласних методичних об’єднань викладачів економічних дисциплін ЗФПО,
тема «Використання ігрових технологій навчання як один з методів STEMОСВІТИ, (4 години), 27.05.2021 рік.
Глобільченко А.В. – конкурс ім.. Т.Г. Шевченка (Гореліхіна С.,
студентка групи АрК-11).
Вагомий внесок в наукову роботу вносить викладач коледжу доктор
економічних наук Жигулін О.А. під його керівництвом студенти коледжу
приймали активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференцій.
№ ПІП

Група

Міряков
1
Є. В. (Б)

Аг-31

Скори
2 Д.А.(Б)

Аг-31

Короїд
3
Д.А.(Б)

Аг-31

Сакара
4 С. (Б)

Аг-41

Назва конференції, монографії, участь в
науковому гуртку
1.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Міжгалузеві наукові дослідження», 09.11.2021 р. м.
ВП НУБіП НАТІ, Ніжин, Чернігівська обл.
1.2. Участь у Всеукраїнському конкурсі
наукових робіт, ДУ Інститут економіко-правових
досліджень НАУ, 19.11.2021 р.
1.3. Публічна доповідь члена наукового гуртка
Креативне мислення, 08.11.2021 р.
1.4. Співавтор монографії, п. 6.6. «Логістика в
управлінні конкуренттоспроможністю бізнесу», 2021
р.
2.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Прогресивні технології в аграрному виробництві..»,
18-19.11.2021 р.
2.2. Співавтор монографії, п. 6.6. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р.
3.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Прогресивні технології в аграрному виробництві..»,
18-19.11.2021 р.
3.2. Співавтор монографії, п. 6.6. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р.
4.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Компетентнісний підхід до підготовки фахівців», м.

Горша
5 Я.Д.(Б) К-31
Лисенко
6
А.І. К-31
(Б)
Чернова
7
О. М. Ф-21
(Б)

Кулішова
8
А.І.(Б)

Ф-21

Єрошенко
9
П. М-31
С.(Б)
Граматіна
1
В. М-31
0 В.(Б)

Роззувайло
1
А. М-31
1 В.(Б)

Архипенко
1
2 О.(Б)

Аг-41

Роззувайло
1
А. М-31
(Б)
Зубарєва В.(Б)
Ярмоленко
Е.(К)

Київ, НАУ, 22.11. 2021 р.
4.2. Публічна доповідь члена наукового гуртка
Креативне мислення, 08.11.2021 р.
Співавтор монографії, п. 6.9. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
Співавтор монографії, п. 6.9. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
7.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Прогресивні технології в аграрному виробництві..»,
18 - 19.11.2021 р.
7.2. Співавтор монографії, п. 6.10. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р.
8.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Прогресивні технології в аграрному виробництві..»,
18-19.11.2021 р.
8.2. Співавтор монографії, п. 6.10. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
Співавтор монографії, п. 6.11. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
10. 1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Міжгалузеві наукові дослідження», 09.11.2021 р. м.
ВП НУБіП НАТІ, Ніжин, Чернігівська обл.
10.2. Співавтор монографії, п. 6.11. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
11. 1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Міжгалузеві наукові дослідження», 09.11.2021 р. м.
ВП НУБіП НАТІ, Ніжин, Чернігівська обл.
11.2. Співавтор монографії, п. 6.11. «Логістика в
управлінні конкурентоспроможністю бізнесу», 2021 р
12.1. Всеукраїнська науково-практ. конф.
«Компетентнісний підхід до підготовки фахівців», м.
Київ, НАУ, 22.11. 2021 р.
12.2. Публічна доповідь члена наукового гуртка
Креативне мислення, 08.11.2021 р.
Обласний конкурс студентських стартапів за
темою: «МІЙ ПЕРШИЙ БІЗНЕС» 2.12.21, на базі ВСП
«Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ». За
темою «Очищення водного фонду Одеської області»
Результат
–
в
номінації
«Соціально
відповідальний бізнес» команда отримала диплом 1

Зьора
2 М.(Б)

М-41

Зубарєва
2
В.(Б)

М-31

.

.

ступеня
Керівник Чуханенко О.С.
Обласний конкурс студентських стартапів за
темою: «МІЙ ПЕРШИЙ БІЗНЕС» 2.12.21, на базі ВСП
«Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ». За
темою «Еpiphany: погляд у майбутнє»
Результат – Сертифікат за участь
Керівник Колаковська С.П.
Обласна конференція з бухгалтерського обліку
«Актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку:
Майбутнє професії» 30.11.21
Результат – сертифікат за участь
Керівник Степова С.М.

Огляд-конкурс методичних розробок
1.Сергієнко О.Г., Сергієнко Н.О. «Технічна механіка. Методичні
рекомендації для студентів індивідуальної, заочної, дистанційної форми
навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
2. Донцова Т.П. «Збірка практикумів з дискретної математики»
3. Степова С.М. «Сучасні форми і методи організації гурткової роботи» ІІІ місце
4. Васілашко С.Д., Фетова А.М. «З досвіду роботи циклової комісії
суспільно-гуманітарних дисциплін» - ІІІ місце
5. Коріневська А.І. «Медіа-проєкт «Подих часу» - ІІІ місце
Обласний огляд-конкурс кабінетів зарубіжної літератури
Фетова А.М. – ІІ місце
Олімпіада з англійської мови
Пономаренко Н.В. – ІІІ місце
Сліжевська Л.І. – участь в обласному конкурсі відеороликів з біології
Участь у конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2021»
Статірова І.О. «Архтектурні та будівельні дисципліни. Освітній вебсайт викладача»
Орловська А.А.. «Архітектурне матеріалознавство. Електронний
посібник
Online Test Pad для дистанційного навчання та самостійної роботи
студентів»
Юрковська І.С. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ.
Електронні інструкційні картки для виконання практичних робіт для студентів
спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
За результатами атестації у 2021 році:

 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічне звання викладач-методист- 3 викладачам;
 Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» - 1 викладачу;
 Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої
категорії» - 1 викладачу;
 Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої
категорії» - 1 викладачу;
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у коледжі
здійснюється відповідно до Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників
Білгород-Дністровського
коледжу
природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій розроблено
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову
передвищу освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 800, листа МОН України від 04.11.2020р.
№1/9-683; Змінами, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133. У поточному році
всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації з різних
напрямів, зокрема: розвиток професійних компетентностей, використання
інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі,
включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність; формування професійних компетентностей галузевого
спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, тощо.
Практична підготовка студентів
Виробнича практика студентів здійснюється згідно з договорами про
проходження виробничої практики між навчальним закладом та організаціями,
підприємствами міста та області. Основними підприємствами, де студенти
коледжу проходять виробничу практику
є підприємства аграрного,
будівельного, та архітектурного напряму банківські, фінансові заклади,
організації та підприємства комп'ютерного та програмного забезпечення.
Також надають робочі місця для проходження виробничої практики інші
підприємства м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровського району, м.
Одеси та Одеської області. Перед початком виробничих практик в кожній
групі були проведені збори, на яких студентів ознайомлено з положенням про
виробничу
практику,
проведено
інструктаж
з
технік
безпеки.
Після закінчення терміну практики студенти звітували про виконання
програми практики. Форма звітності студента – подання письмового звіту,
підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Керівництво і перевірку звітів з проходження виробничих практик
студентами здійснювала комісія затверджена розпорядженням директора
коледжу. арактеристики на студентів, які проходили виробничу практику,
керівники практик від підприємств, представили тільки позитивні.
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а
загальні підсумки підводяться на педагогічних радах коледжу не рідше одного
разу на рік. Аналіз якості захисту звітів показав позитивні результати, що
сприяє подальшому використовуванню теоретичних знань студентів на
практиці.

Системність
практичної
підготовки
забезпечується
логічною
послідовністю всіх етапів практичного навчання. Для забезпечення
ефективного проведення практичного навчання в коледжі розроблені і
затверджені наскрізні програми практик для кожної спеціальності і робочі
навчальні програми практик. Розроблені організаційно- методичні документи
з практичного навчання: методичні рекомендації керівнику практичного
навчання на виробництві від коледжу методичні рекомендації з контролю
проходження студентами практичного навчання; індивідуальні завдання на
практичне навчання тощо. На підставі навчальних планів зі спеціальностей,
графіків навчального процесу протягом звітного періоду систематично
укладались договори на практичне навчання з підприємствами Одеської

області. Всі вимоги щодо практичного навчання студентів виконуються в
повному обсязі. Для організації навчальних практик в коледжі створені і
працюють навчальні майстерні та лабораторії .

Архітектори на практиці, гр. Ар-31, архітектурні об’єкти м. Б-Дністровського.

Кадрове забезпечення
Робота з формування кадрового потенціалу в коледжі регулюється
Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором та
іншими нормативними документами. Підбір кадрів здійснюється відповідно
до нормативно-правових документів, згідно зі штатним розписом,
з
урахуванням ділових та професійних якостей та їх базової освіти. Роботу
очолює інспектор з кадрів Мітєва А.О.
Загальна кількість працівників коледжу 114 із них 50 педпрацівників.

Діаграма 1

Таблиця 5
2021

Показники

2019

2020

Кількість викладачів

44

42

В т.ч. кандидати наук

-

-

-

Аспіранти та пошуковці

-

-

-

середній вік викладачів

47

46

48

40

Діаграма 2

Виховна робота та розвиток студентського самоврядування
За 2021 рік в коледжі проведено виховні заходи:
Лінійка-реквієм до Дня небесної сотні та Дня гідності та свободи.
Виставка листівок до 8 Березня «З любов’ю до жінок»!» та до Дня
святого Валентина
Свято до Дня вишиванки «Українська вишиванка: історія і сьогодення»» .
Проведення урочистостей з нагоди вручення дипломів випускникам
Проведено свято до Дня знань на території коледжу.

Вкотре нас радують учасники
танцювального
колективу
«Єдельвейс», керівник МАЗУРЕНКО
Н.І., які беруть участь в районних,
міських
заходах,
участники
регіонального етапу Всеукраїнському
конкурсі художньої самодіяльності
«Софіївські зорі», де зайняли І місце,
Міжнародний фестиваль конкурс
Золотой кубок України м. Кривой Ріг.
28.09- 2.10.2021 в гала концерті м.
Кривий Ріг стали володарями Гран-прі, нагороджені дипломом та кубком
Участь в святі до Дня міста, де були представлені роботи студентів
спеціальності «Архітектура та містобудування», «Агрономія» макети будівель,
малюнки, ляльки, вишивки та роботи викладачів Боцан М.В., Юрковської І.С.
та Купцової О.В.
З метою проведення профорієнтаційної роботи прийняли активну участь в
заході, організованого Центром зайнятості «Ярмарка спеціальностей», де
учасниками були студентське самоврядування коледжу, викладачі , студенти.
В зв’язку з переходом на онлайн навчання були організовано проведення
тематичних виховних годин, підготовленими керівниками студентських
академічних груп, а саме «До 80-річч трагедії в Бабиному Яру», «Ми –
нащадки козаків», до Дня захисника України, «Вчинки і відповідальність»,
«Цих днів неможливо забути», до Дня визволення України від фашистських
загарбників, До Дня толерантності, до Дня української писемності і мови, до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
Підготовлені відео ролики з вітанням до Дня працівників освіти та до Дня
студента
Студенти коледжу отримали: стипендію міського голови Кирилова Аліна,
студентка гр..Ар-31 та премію міського голови Подгорець Наталія, студентка
гр.М-41. Мангул Еліна, студентка гр.Ар-41, отримує стипендію Верховної
Ради України.
Працювала рада по попередженню правопорушень, де розглядали справи
студентів, які мають заборгованості, пропуски занять, не виконують правила
внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку.
Фізкультурно - оздоровча та спортивно масова робота
В нашому коледжі фізичне виховання, фізична культура є невід’ємною
складовою освітнього процесу. Вона спрямована на зміцнення здоров’я
студентів, підвищення рівня фізичної підготовленості та забезпечення на цій
основі високої працездатності й творчої активності. Головна мета занять з
фізичного виховання та спорту є формування фізичної культури розвитку
особистості та підготовка її до професійної діяльності. У 2021 році згідно

календаря міських змагань серед студентів в умовах карантинних вимог
відбувалися змагання тільки з шашок та настільного тенісу. У шашках наш
коледж був представлений студентами:
Лунга Павло гр.К – 41
Панасович Леонід гр.К – 41
Карабіненко Дмитро гр.АГ – 21
І зайняв 2 місце.
У тенісі настільному наші уже випускники Козаченко Владислав Е – 41,
Дудецький Максим К – 41 та брати Євдошенки Павло та Микита Б – 21 –
стали чемпіонами міста зайнявши 1 місце.
У вересні до Дня фізичної культури та спорту проводилися змагання з
шашок, тенісу настільного, дартсу, піднімання гирі, де Дарій Андрій підняв
більше 100 разів.

У спортзалі пройшли змагання з стритболу та найяскравіше змагання з
волейболу у нашому коледжі. Також спортивні естафети з групою АР – 21 на
виховні годині.

У грудні до Дня Української Армії проведена Олімпіада коледжу.
Результати наступні:
I місце
Єпур Артем гр. П – 21
II місце Слободянюк Веніамін гр. БГ – 21
III місце Колесніков Олександр гр. БГ – 11
Дівчата:
I місце Попова Наталя гр. МФ – 21
II місце Сакара Любов гр. МФ – 11

У спорткомплексі покращується матеріальна база. З спортивним інвентарем
немає проблем. Закуплено 10 баскетбольних, 12 волейбольних, 8 футбольних
м’ячів, волейбольні, футбольні сітки, скакалки, тенісні набори і т.ін. У тірі
пофарбовано стіни, стеля та підлога.
Економічно-фінансова та бухгалтерсько-облікова діяльність
В освітній діяльності коледжу своє місце займає бухгалтерія. Згідно
контракту, статуту та колективного договору, керівник коледжу несе
персональну відповідальність за економічно-фінансову та бухгалтерськооблікову діяльність закладу освіти.
Тому, я як керівник, особливу увагу приділяв фінансовим та економічним
питанням.
В 2021 році погоджено та затверджено з Департаментом освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації штатний розпис та кошторис
доходів і видатків коледжу.
Білгород – Дністровський коледж природокористування, будівництва та
комп’ютерних технологій фінансується з державного та регіонального
бюджету і за рахунок спеціальних коштів.
Заборгованість по заробітній платні відсутня, по комунальним послугам
заборгованість складає 5596,95 грн.
Таблиця 7
Порівняльна таблиця бюджетів 2020, 2021 роки

Бюджет 2020 р
Найменування
асигнувань

тис. грн.

Бюджет 2021 р

Асигнування

тис. грн.

Асигнування

Зарплата у т.ч

10646,4

12463,5

Премія

738,0

998,0

Мат.допомога

663,3

739,0

нарахування на зарплату

2342,3

2742,0

харчування сиротам

388,1

282,7

придбання одягу дітям
сиротам

2,3

3,6

Стипендія,

2417,2

2482,1

оплата підручників,

38,4

30,6

допомога дітямсиротам, у т.ч.

4,08

14,3

Премія

27,8

17,3

Мат.допомога

14,2

22,8

теплопостачання

903,8

1830,0

водопостачання

-

9,2

електроенергія

163,0

225,0

Всього:

17627,98

20083,0
Таблиця 8

Спецкошти:
Надійшло:
За послуги, що надаються бюджетним установам
згідно функціональних повноважень (Оплата за
контрактне навчання)
Від господарської діяльності (НДГ )

тис.грн.
2020 рік

2021 рік

770,0

1437,2

1427,3

833,0

За гуртожиток, їдальню, дипломи та інш.

585,8

485,9

За оренду майна

1,1

-

Безповоротна фінансова допомога на рах.коледжу

39,2

19,9

2823,4

2776,0

2020 рік

2021 рік

Заробітна плата

870,0

1390,6

Нарахування на заробітну плату

175,7

310,6

Придбання предметів, матеріалів, обладнання в т.ч.

818,1

482,6

методична література, підручники та дипломи

36,2

28,7

хозтовари та матеріали для проведення поточного
ремонту та вікна по вул. Незалежності

320,8

180,6

хімічні препарати та насіння для НДГ

70,9

43,5

меблі для обладнання навчальних класів

167,9

-

Комп. обладнання

19,7

22,3

паливо

124,6

188,9

запчастини

54,5

18,6

Обладнання (сист. Блоки, проектори, ноутбуки)

70,4

-

Медикаменти

10,0

12,5

Продукти харчування для студентської їдальні

34,2

50,4

послуги зв’язку

28,0

32,0

Інші послуги (обслуговування обчислювальної
техніки . с/техніки, та інш.організацій)

272,1

216,7

Інші видатки (податки,)

136,3

70,7

4,1

5,5

-

-

30,0

-

Всього:
Видатки:

Відрядження
Теплопостачання
Водопостачання та каналізація

Електроенергія

35,7

85,1

Благодійний фонд "Надія" всього: у т.ч.

502,7

556,7

Передано безповоротна фінансова допомога від
Благодійного фонду "Надія" в БілгородДністровський коледж
Основних засобів:

57,9

117,8

Комп'ютерні обладнання,

78,5

20,0

Для гуртожитку тумбочки

-

30,0

Для гуртожитку ліжка, матраси

78,5

-

Послуги перевезення

7,8

6,4

37,3

32,8

послуги виготовлення брошур та профорієнтаційної
документації

21,9

11,6

придбання миючих та антисептичних засобів

23,7

13,5

демонтаж та монтаж електромережі у гуртожитку та
в навчальних аудиторіях

29,6

22,3

для поточного ремонту обчислювальної техніки
заправки катріджей

Заміна 10 вікон по вул. Незалежності 47 - в
поточні ремонти аудиторій в навчальних корпусах та
в побутових кімнатах гуртожитку

110,9
113,6

капітальний ремонт вбиралень в студентському
гуртожитку на 3 та 4 поверсі ( облицювання стін та

107,8

підлоги плиткою, та заміна санвузлів та кабінок)
по вул. Незалежності47-в
Господарська діяльність
Робота господарського підрозділу, яку очолює Тодорова М.К. спрямована
на поліпшення матеріально-технічної бази коледжу, утримання в належному
санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових
приміщень, постійний розвиток рівня побутових умов для студентів та
працівників нашого навчального закладу.

Електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведенні
поточні ремонти, експлуатація обладнання та ще багато інших питань які
доводиться вирішувати працівникам господарської служби. Адміністрація
коледжу постійно турбується про покращення та зміцнення матеріальнотехнічної бази закладу освіти.
Навчально-дослідне господарство (НДГ) є структурним підрозділом та
базою практик студентів коледжу. У 2021 році роботу працівників НДГ
організовував керівник підрозділу Маслечко Юрій Феофанович.
Але несприятливі погодні умови 2021 року принесли серйозні проблеми в
роботі НДГ. Тому врожайність зернових та кісточкових культур минулого
року майже вдвічі нижча ніж у 2020 році.
Охорона праці, протипожежна безпека та цивільний захист
керівник підрозділу Черкес О.В.
Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно
гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних
напрямів у роботі нашого закладу освіти. Відповідно до вимог Законів
України «Про охорону праці», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту»
та інших нормативно-правових актів з охорони праці у коледжі забезпечено
безпечні та нешкідливі умови навчання, режиму роботи, формування
здоров’язбережувальних компетентностей учасників освітнього процесу, що
є важливим чинником функціонування закладу фахової перед вищої освіти.
У 2021 році робота служби з охорони праці здійснювалася за такими
основними напрямами: ‒ удосконалення функціонування системи управління
охороною праці; ‒ здійснення заходів, визначених чинними нормативноправовими актами; ‒ пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню
питань з охорони праці; ‒ надання методичної допомоги структурним
підрозділам у вирішенні питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; ‒
контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності.
Організовано проведення обов`язкових попередніх та періодичних
медичних оглядів працівників. Відповідно до нормативних вимог у коледжі
ведуться журнали реєстрації всіх видів інструктажів з охорони праці,
реєстрації інструкцій, реєстрації актів про нещасний випадок. Спільно з
Державною службою з надзвичайних ситуацій України проведено
загальнооб’єктові навчання з питань протипожежної безпеки та щорічне
технічне обслуговування всіх наявних вогнегасників.
В 2021 році була перезарядка на 10 вогнегасників та закуплено 20 нових
вогнегасників. На НДГ виконувались всі заходи протипожежної безпеки для
збереження врожаю від пожежі під час жнив. Розроблені та виконуються
конкретні заходи недопущення пожеж у навчальних корпусах, гуртожитках та
виробничих приміщеннях. В 2021 році в студентському гуртожитку по
вул.Незалежності, 47 та навчальному корпусі по вул.Першотравнева,53 в
повному обсязі проведено монтажні систем пожежної сигналізації . В цілях
ефективності та якості обслуговування системи пожежної сигналізації було

укладено договір з управлінням поліції охорони в Одеській області. Для
ефективного обслуговування підстанції електромереж на НДГ було укладено
договір з фірмою «Протон».
Сподіваюсь, що проблеми і задачі, які я окреслив у своєму звіті, дадуть
нам не лише поштовх до роздумів та конкретних пропозицій на покращення
діяльності коледжу, а в першу чергу на конкретні результати нашої спільної
праці.

