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ЗВІТ 

Директора ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» 

про результати виконання умов контракту, Статуту 
навчального закладу, показників ефективності використання державного 

майна та дотримання законодавства у сфері діяльності 

навчального закладу. 

 

1. Організація навчально-виховного процесу щодо підготовки молодших 

спеціалістів. 

Управління діяльністю навчального закладу я, як директор, здійснюю в межах 

наданих мені повноважень відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", зобов'язань, викладених у моєму контракті на виконання обов'язків 

директора, а також Статуту коледжу, Колективного договору та правилами 

внутрішнього розпорядку, що регламентують виробничі, трудові і соціально-

економічні відносини членів колективу та адміністрації коледжу. 

Для вирішення основних питань діяльності навчального закладу створена 

адміністративна, педагогічна, методична Ради, сформовані відділення, циклові 

(предметні) комісії тощо, які діють протягом навчального року. Їх повноваження 

визначаються у відповідності до Закону України "Про вищу освіту",  "Про освіту", 

Положення про організацію навчального процесу. 

Постійно вирішується питання соціального захисту студентів та 

співробітників навчального закладу.  

За звітній період коледж, як вищий навчальний заклад освіти І рівня 

акредитації, здійснював підготовку фахівців відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з 5 спеціальностей, 

на основі базової середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної 

середньої освіти. 

 Освітня діяльність коледжу пов'язана з наданням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється на підставі 

безстрокової ліцензії Міністерства освіти і науки України. 

Коледж визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти І 

(першого) рівня за спеціальностями: 

 5.03060101 «Організація виробництва» сертифікат №12006653, серія КД , 

 термін дії до 1 липня 2028р.; 

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» сертифікат  

№ 12006427, серія КД, термін дії до 1 липня 2028р.; 

5.06010113 «Монтаж і обслуговування устаткування і систем газопостачання»,  

 сертифікат № 1281151, серія НД-І, термін дії до 1 липня 2026р.; 

     5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 

аеродромів» сертифікат № 12002307, серія КД, термін дії до 1 липня 2028р.; 



     5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» сертифікат       № 

12002308, серія КД, термін дії до 1 липня 2028р.; 

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей, приведений у таблиці 1.                                                                                                          

                                                                                                               Таблиця 1     

№ п/п Код 

спеціальності 

Назва спеціальності Ліцензований 

обсяг прийому 

(осіб) 

Денна Заочна 

1 2 3 4 5 

1 07 

Управління та 

адміністрування 

073 

Менеджмент 

25 - 

2 

 

19 

Архітектура та 

будівництво 

192  

Будівництво та  

цивільна інженерія 

125 80 

3 19 

Архітектура та 

будівництво 

191  

Архітектура та  

містобудування 

25 - 

Всього   175 80 

Заочна форма навчання здійснюється за 1 спеціальністю  на основі повної 

загальної середньої освіти.  

Підготовка молодших спеціалістів з кожної спеціальності повністю 

забезпечена стандартом вищої освіти, навчальними планами, які затверджені 

директором коледжу.  

Постійно зростає кількісний і якісний показник педагогічних працівників 

коледжу. Питання формування кадрового складу реалізуються на підставі чинного 

трудового законодавства, закону України "Про освіту", "Про вищу освіту". 

  Підготовку   молодших   спеціалістів  в  коледжі   здійснюють 56 викладачів.       

З них  54  викладача зайняті на постійній основі,  2 на засадах зовнішнього  

сумісництва. Всі вони мають  базову вищу освіту за напрямками тих дисциплін які 

вони викладають. 

  Кваліфікаційний рівень викладачів, зайнятих  на постійній основі  та на засадах     

внутрішнього сумісництва складає: 

-    кандидатів наук – 1 (1,8%) 

- викладачів, які мають звання ―Викладач - методист‖ - 10 (18,5%) 

- ― Старший викладач ‖ – 1 (1,8%) 

-    спеціалістів  вищої категорії –   15 (27,8%) 

- спеціалістів  першої категорії – 19 (35,3%) 

- спеціалістів  другої категорії  – 8 (14,8%) 

Середній вік – 44,5 років. В коледжі працює 24 викладачі віком до 35 років. 

Навчальна практика здійснюється  майстрами виробничого навчання, що 

мають відповідну спеціальну освіту. 



Викладачі і спеціалісти коледжу постійно підвищують свою кваліфікацію 

шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації при  Центральноукраїнському 

національному технічному університеті, Полтавському національному технічному 

університеті, Одеській будівельній академії та Кіровоградському обласному 

інституті післядипломної освіти, стажування на підприємствах та організаціях міста. 

 У березні 2018 року у відповідності до «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України» (наказ Міністерства освіти України від 

20.08.1993р. № 310) та змін  від 08.08.2013  № 1135   «Про затвердження  Змін  до 

Типового положення   про атестацію педагогічних працівників»   була проведена 

чергова атестація педагогічних працівників коледжу. Атестація була проведена 

вимогливо, демократично.  Атестувалися 4 викладачів з них 1 підвищили 

кваліфікаційні категорії. 

 Постійно проводиться інформаційна робота з відділеннями, цикловими  

комісіями та викладачами. Організуються методичні семінари, конкурси: 

- пожвавлена робота школи викладача — початківця, проводяться спеціалізовані 

семінари-тренінги  для  молодих  викладачів,   створений  інститут наставництва, 

надається систематично методична індивідуальна допомога методистом коледжу на 

прохання молодих викладачів; 

- на допомогу викладачам розроблені зразки оформлення робочих програм та 

інших навчально-методичних документів надається систематична індивідуальна та 

групова допомога у створенні навчально-методичних комплексів. 

 Постійно   проводиться   планування   та   облік   підвищення   педагогічної 

кваліфікації викладацького складу коледжу: 

- систематизована та упорядкована документація про атестацію педагогічних 

працівників; 

- досвідчені викладачі та куратори проводять відкриті заходи з запрошенням  

молодих колег для обміну досвідом,  надання методичної допомоги молодим 

викладачам по складанню планів та програм предметів, по проведенню  занять з 

використанням сучасних технологій навчання. За кожним молодим викладачем 

закріплений досвідчений викладач-наставник. 

 Організовано контроль за обліком освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

освітньо-професійних   програм   підготовки   молодших   спеціалістів,навчальних 

планів і програм дисциплін, інформаційного, методичного забезпечення дисциплін 

та системи діагностики: 

- створено   і   систематизовано   нормативно-правову   базу   для   планування 

навчального    процесу,    упорядкована    база    галузевих    стандартів    по    всім 

спеціальностям; 

- поповнена документальна та електронна бази творчого потенціалу викладачів 

коледжу, які знаходяться в методичному кабінеті; 

- систематизована та узагальнена робота провідних викладачів коледжу у 

вигляді робіт про передовий педагогічний досвід . 



 Методична робота в навчальному закладі постійно удосконалюється 

відповідно до вимог сучасного навчального процесу. Викладачі приймають активну 

участь у розробці навчальних програм; методичних рекомендацій для студентів 

денної та заочної форми навчання; розробці тестових матеріалів для контролю знань; 

укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної пізнавальної 

діяльності студентів; написанні  лекцій, посібників, зошитів для лабораторних і 

практичних занять. Все це працює на оновлення і покращення якості навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін. Цьому приділяється значна увага, як 

інтегруючому фактору щодо оцінки методичного рівня педагога. Здійснюється    

постійний    контроль    реалізації    навчального    процесу (проведення   навчальних   

занять,    екзаменаційних   сесій,   державної   атестації  випускників).  

Контингент студентів на 01.01.2019року: 

  -  денна форма навчання – 401 студентів; 

 з них: 

 378  за державним замовленням; 

    23 на контракті; 

-  заочна форма навчання – 59 студентів; 

 з них: 

 40 за державним замовленням; 

 19 на контракті. 

  Прийом у 2018 році: 

                       за кошти державного бюджету: 

- денна форма навчання – 77 студентів; 

- заочна форма навчання – 15 студентів; 

            Випуск у 2018 році: 

                         за кошти державного бюджету: 

- денна форма – 102 студентів; 

- заочна форма – 5 студент; 

                          за кошти фізичних та юридичних осіб: 

- денна форма – 7 студентів; 

- заочна форма – 3 студентів.  

  65,7 %  випускників коледжу працевлаштовані. 

За  2018 н.р. абсолютна успішність навчання становила 89,1 %    якість -50,2 

%. 

З кожним роком зростає кількість випускників коледжу, які продовжують 

навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Випускники коледжу продовжують навчання в 

Центральноукраїнському національному технічному університеті, Одеської академії 

архітектури та будівництва, Київському національному університеті будівництва та 

архітектури, Харківській автодорожній університет, Криворізький національний 

технічний університет, Придніпровська академія будівництва та архітектури, інших 

навчальних закладах. 



 Коледж має 3-х поверховий навчальний корпус, в якому знаходиться актова 

зала, спортивна зала, бібліотека, кабінети та лабораторії. Двоповерховий навчально-

виробничий корпус, в якому розташовані навчальні майстерні, кабінети. Наявні 

кабінети, лабораторії та майстерні відповідають вимогам навчальних планів по 

підготовці спеціалістів, а також санітарним і нормативним документам, що 

регламентують порядок проведення освітньої діяльності. 

Були проведенні перевірки стану навчально-матеріальної бази коледжу , 

ведення журналів з техніки безпеки і загальний вигляд аудиторій та кабінетів їх 

готовність до навчального процесу. Був виконаний моніторинг реального 

використання кабінетів і лабораторій у навчальному процесі та розроблені і 

заплановані нові можливості в їх раціональному завантаженні. 

Коледж мас 4 комп'ютерних класи. Окрім того предметні комісії мають в 

своєму розпорядженні окремі ПЕОМ, якими користуються студенти та викладачі під 

час індивідуальної роботи. В розпорядженні також знаходиться ксерокопіювальна 

техніка. Систематично проводиться   перевірка знань та вмінь викладачів щодо 

основ роботи з ПЕОМ та виходу в Інтернет на відповідні профільні «сайти». 

Бібліотечний фонд складає 37 931 тис. книжок, з них: 

а) художня література – 9 541 тис. книжок; 

б) підручники – 27 931 тис. книжок 

Державне майно та приміщення коледжу використовуються для 

забезпечення навчального процесу. 

На протязі 2018 року за рахунок  бюджетних  та коштів спеціального фонду: а) 

по програмі КПКВКМБ 1611120 було:  

- оплачено пожежну страховку; 

- придбано вогнегасники, рукава, стволи; 

- оплачено рекламу (маршрутні таксі, білборд); 

- оплачено  акредитації  трьох спеціальностей; 

- придбано маршрутизатор; 

- придбано канцтовари, (папір, журнали, рапортички та інше); 

- придбано господарчі товари  (плитка потолочна, сода, вапно, клей та інше); 

- придбано електротовари (світильник, лічильник, проводка та інше); 

- придбано сантехнічні товари (труби для заміни стояків, засувки, 

каналізаційні труби  та інше); 

- навчання (тепло, газ, тендер); 

- придбано програмне забезпечення; 

- придбано медичні засоби; 

- підписка на 2019рік; 

- придбано картридж до ксерокса; 

- оплачено розробку сайту навчального закладу; 

- придбано двері протипожежні; 

- придбано БФП Canon (1); 



- придбано теодоліти; 

б) по програмі 1617363 було: 

- придбано інтерактивні дошки; 

- придбано проектори; 

- придбано  ксерокс; 

- придбано  комп’ютери; 

- придбано телевізори. 

Перед початком навчального року були проведені косметичні ремонти 

корпусів та приміщень коледжу і гуртожитку та встановлено логотип навчального 

закладу. 

В 2017-2018 н.р. коледж працював над проблемами: 

 якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої 

діяльності; 

 формування висококваліфікованого творчого викладацького складу; 

 створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладачів та 

майстрів виробничого навчання; 

 створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів; 

 розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог; 

 створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту 

студентів, викладачів та працівників коледжу; 

 удосконалення взаємодії з коледжу з іншими навчальними закладами усіх рівнів 

акредитації. 

 Виховна робота в коледжі ґрунтується на науково-правовій базі, носить 

системний та наскрізний характер, враховує вікові особливості студентів, їх нахили в 

розрізі спеціальностей, реалізує індивідуальний підхід у роботі із студентами. 

Форми проведення виховних годин різноманітні. Це тематичні вечори, 

інформаційні години, круглі столи,  бесіди, диспути, зустрічі, розважальні програми. 

Крім того, навчальний заклад має ряд гарних традицій: студенти коледжу 

постійно відвідують ветеранів війни та працівників-пенсіонерів; групи коледжу 

протягом року відвідують дитячий будинок «Барвінок», де навчальний заклад має 

підшефну групу; волонтери коледжу відвідують будинки людей похилого віку          

міста Кропивницького. 

Різноплановість виховної роботи дозволяє широкому колу студентів 

спробувати себе в різних напрямках діяльності й отримати не тільки ґрунтовні 

знання та практичні навички зі своєї спеціальності, а й набути досвід 

міжособистісного спілкування, навички праці єдиною командою, розвинути 

особистісні лідерські якості. 

Регулярно проводяться зустрічі з видатними людьми міста, письменниками, 

поетами, музикантами, артистами театрів міста. 

Збільшилась кількість якісних культурно-масових, професійно-орієнтованих 

заходів.  



Протягом 2018 н.р. студенти коледжу брали участь в: 

 обласних етапах Всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики, української 

мови; 

 міжвузівська студентська науково-практична конференція; 

 уроки духовності зі священнослужителем; 

 участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля»; 

 обласна виставка творчих та проектних робіт; 

 випуск збірки поезії студентів ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» 

«Люблю, надіюсь, вірю і живу»; 

 День здоров’я; 

 обласних студентських олімпіадах  з фізики та філологічних і соціальних 

дисциплін. 

Протягом 2017 н.р. студенти коледжу брали участь в обласних спортивних 

змаганнях: 

 волейбол (ІV місце); 

 баскетбол (ІV місце); 

 настільний теніс (ІV місце); 

 футзал (ІІІ місце); 

 легка атлетика (VІ місце); 

Прийняли участь в військово-патріотичному святі, до дня «Захисник України» і 

зайняли в міських змаганнях – V місце. 

Провели змагання «Козацькі забави» для студентів нового набору. 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов'язань коледжу. 

Формуванням контингенту студентів у 2018 році, як  завжди, займалась 

приймальна комісія коледжу, склад якої був затверджений наказом директора. З 

метою проведення профорієнтаційної роботи, своєчасного інформування учнів 9 та 

11 класів, випускників ПТУ та робітничої молоді про спеціальності коледжу,  за 

викладачами були закріплені школи міста і районів та ПТУ. В закріплених школах і 

ПТУ викладачі знайомили випускників та їх батьків з спеціальностями коледжу, 

умовами і правилами прийому; запрошували їх на «Дні відкритих дверей»; 

розповсюджували буклети і інформаційні листи.  

Приймальна комісія інформувала населення через засоби масової інформації та 

довідники регіону та України про можливості отримання освітніх послуг у коледжі. 

Укладені угоди про співпрацю з ПТУ Кіровоградської області. 

План прийому у 2018 році виконано в повному обсязі. Конкурс склав 1,3 

чоловік на місце. 

        Випускники і студенти коледжу постійно інформуються про вакантні місця на 

підприємствах, установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці. 

        Станом на грудень 2018 року укладено 32 договора з роботодавцями з 



перспективою до 2020 року: 

- ДП «Кіровоградський Облавтодор»; 

- ПП «Котлосантехмонтаж»; 

- ПП «Бойко В.М.»; 

- ТОВ «Геоземпівдень»; 

- ПП «Байбороша»; 

- ПП «Ескалібур-3000»; 

- ТОВ «Центрбудмонтаж»; 

- ПП «Центвійськбуд»; 

- ТОВ «Ареал-проект»; 

- ТОВ «Модерн»; 

- ФОП Харламова Л.В.; 

- ФЦСБУ «Кіровоградвійськбуд»; 

- ПП «Грані»; 

- ТОВ «РаПіД-БУД»; 

- ПрАТ інститут «Кіровоградагропроект»; 

- ТОВ «Деревяний дім»; 

- Управління містобудування та архітектура Кіровоградської міської ради; 

- Департамент регіонального розвитку, містобудування та архітектури 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

- ПП «Камелот-3000»; 

- ПрАТ інститут «Кіровоградміськбудпроект»; 

- СПД «Іващенко»; 

- ТОВ «Престижбуд»; 

- ПП «Віком»; 

- ТОВ «Сучасні інженерні системи»; 

- ПП «Прайд-Трейд»; 

- ТОВ Бориско М.С.; 

- КП «Інгул-Проект»; 

- ТОВ «Єдина система»; 

- ППФ «Елен»; 

- ФОП Ковалик А.А. 

      На базі коледжу регулярно проводяться зустрічі студентів з представниками 

потенційних роботодавців у вигляді «Круглого столу», поводяться студентами 

презентації компаній різних галузей виробництва з використанням відеороликів. Вся 

інформація регулярно виставляється на сайті коледжу в розділах 

«Працевлаштування» та «Практична база». 

      Також студенти мають змогу працювати за комп’ютерами з підключенням до 

мережі Інтернет і доступом до сайтів із пошуку роботи, огляд вільних вакансій на 

сайтах центру зайнятості, а також створювати своє резюме для пошуку вакансій, яка 

їх зацікавила. 

      У коледжі запроваджено систему зворотного зв’язку між роботодавцями і 



підрозділом сприяння працевлаштуванню, для отримання об’єктивної оцінки якості 

професійної підготовки шляхом запрошення на відкритий захист курсових проектів, 

курсових робіт та дипломних проектів. 

      Зауваження та пропозиції роботодавців враховуються при підготовці 

молодших спеціалістів. 

   Розроблені методичні рекомендації з теми «Чинники успішного 

працевлаштування», яка включена окремим розділом при вивченні дисципліни 

«Основи підприємницької діяльності» і викладається з 2016 навчального року. 

      В даній темі висвітлено формування системи знань з пошуку роботи 

студентами, вивчення запитів роботодавців щодо майбутніх робітників, набуття 

навичок ефективного пошуку роботи, оволодіння прийомами успішного 

проходження співбесіди, написання резюме, знати вимоги роботодавців (вся 

інформація висвітлена на сайті коледжу у розділі «Працевлаштування»). 

 

 3. Фінансово-економічне становище коледжу: 

      ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» (далі – заклад) є держаним 

навчальним закладом, підпорядкованим Управлінню регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури  Кіровоградської обласної державної адміністрації і 

фінансується за рахунок місцевого бюджету. 

 Фінансове забезпечення коледжу поділяється на фінансування із: 

- загального фонду; 

- спеціального фонду, який складається з наступних надходжень: 

надходження від плати за послуги, що надаються закладом згідно із 

законодавством: 

а) плата за послуги, що надаються закладом згідно з функціональними 

повноваженнями (навчання); 

б) кошти, що отримуються закладом від господарської діяльності (за проживання 

студентів у гуртожитку); 

в) плата за оренду приміщень, які знаходяться на балансі закладу ; 

г) кошти, що отримуються закладом від реалізації майна (здача металолому та 

макулатури); 

- інші джерела власних надходжень, а саме: 

а) благодійні внески, гранти та подарунки, отримані закладом. 

   Усі фінансові надходження створюють єдиний фонд фінансування ДВНЗ 

«Кіровоградського будівельного коледжу». Фінансова діяльність коледжу 

здійснюється в межах єдиного кошторису і штатного розпису, затверджених 

Управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

      Кошти, що відділяються з місцевого бюджету через Управління державної 

казначейської служби України м. Кропивницький Кіровоградської області, 

використовуються за цільовим призначенням у відповідності до економічної 

класифікації видатків бюджету. 



      За 2018 рік на рахунок коледжу надійшло бюджетних коштів на суму:              

15 749 781,00 грн., з яких використано: 

- На заробітну плату – 8 654 987,00 грн.  

- Нарахування на заробітну плату – 1 845 365,00 грн. 

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 197 177, 00 грн. 

- Виплата дітям-сирота для придбання м’якого інвентарю – 4 080,00 грн. 

- Виплата дітям-сиротам  на харчування – 567 605,00 грн. 

- Оплата послуг (крім комунальних) – 74 322,00 грн. 

- Оплата теплопостачання – 762 836,00 грн. 

- Оплата водопостачання та водовідведення – 18 717,00 грн. 

- Оплата електроенергії – 253 144,00 грн. 

- Стипендії – 3 226 400,00 грн. 

- Виплата грошової допомоги дітям-сиротам – 145 148,68 грн. 

      На спеціальний  рахунок надійшли кошти  за рахунок навчання студентів на 

контрактній основі та за проживання в гуртожитку а також від оренди майна 

бюджетних установ  та від реалізації майна, надійшло в сумі – 803 589,84 грн., з 

яких було витрачено на суму 909 554,08 грн: 

- На заробітну плату  - 243 120,61 грн. 

- Нарахування на заробітну плату – 58 689,03 грн. 

- Придбання предметів,  матеріалів та інвентарю – 75 065,20 грн. 

- Оплата послуг (крім комунальних) – 32 215,25 грн. 

- Видатки на відрядження – 16 676,83 грн. 

- Оплата теплопостачання – 371 969,99 грн. 

- Оплата за водопостачання та водовідведення – 42 472,50 грн. 

- Оплата електроенергії – 19 537,73 грн. 

- Оплата природного газу – 35 191,91 грн. 

- Інші поточні видатки –  11 943,01 грн. 

- Курси та навчання – 2 672,02 грн. 

     На спеціальний рахунок, який поповнюється за рахунок благодійних коштів, 

які надійшли до закладу на протязі року, склали – 51 380,00 грн.  з них в грошовій 

формі на суму 24 127,00 грн., в натуральній формі – 27 253,00 грн. (пральна машина, 

столи, стільці, стенди), з яких було витрачено на суму 67 398,01 грн.: 

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 27 906,96 грн. 

- Оплата послуг (крім комунальних) – 35 768,05 грн.   

- Інші поточні видатки  – 3 723,00 грн. 

 Державне майно та приміщення коледжу використовувались для забезпечення 

навчального процесу. 

     За 2018 рік у коледжі проводились своєчасні виплати заробітної плати  всім 

педагогічним працівникам та співробітникам, а також проводились своєчасні виплати 

стипендії. 

    У повному обсязі виконувались розрахунки з пенсійним фондом України,  

Фондом соціального страхування та платежів в бюджет з доходів. Заборгованість по 



платежам в обов’язкові фонди та бюджет відсутні. 

    Оплата енергоносіїв дотримувалась згідно доведених лімітів. 

    На протязі 2018 року здавалось в оренду приміщення студентської їдальні 

площею 165,05 кв.м. ФОП Пономаренко С.М. та приміщення площею 2,0 кв.м. (на  

технічному поверсі гуртожитка) для розміщення обладнання оператора 

телекомунікації який надає послуги з доступу до мережі Інтернет.  

   На протязі 2018 р. всі фінансові та статистичні звіти до МОН України, УД 

КСУ м. Кропивницький,статистичного управління, фондів соціального страхування, 

державної податкової служби виконувались і подавались у встановлений термін.       

 

             4.Суспільна діяльність. 

Рада директорів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів Кіровоградської області заснована з метою організації методичної 

діяльності навчальних закладів, вивчення, узагальнення і розповсюдження сучасних 

форм і методів організації освітнього процесу. 

 Очолює Раду Олександр Володимирович Таран – директор ДВНЗ 

«Кіровоградський будівельний коледж», що є базовим навчальним закладом. 

 Рада директорів – центр координації дій для 16 навчальних закладів, що мають 

ліцензії на здійснення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста.  

  

Основні завдання Ради директорів закладів освіти, що здійснюють                                                                   

підготовку молодших спеціалістів Кіровоградської області: 

 

 удосконалення системи управління освітою та координація діяльності 

     вищих навчальних закладів області з питань навчально-методичної, виховної та 

наукової роботи; 

 участь у розробці проектів нормативно правових документів, що 

регламентують діяльність закладів освіти, що здійснюють                                                                   

підготовку молодших спеціалістів Кіровоградської області; 

 вивчення потреб регіону на перспективу у фахівцях певного рівня кваліфікації 

та профілю підготовки; 

 вивчення та поширення передового досвіду організації діяльності вищих 

закладів освіти; 

 спільне використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-

технічних ресурсів навчальних закладів для розв’язання важливих потреб 

галузі освіти; 

 постійне здійснення організаційно-методичної допомоги керівному 

складу та викладачам вищих закладів освіти тощо. 

За звітній період Радою директорів було проведено два засідання на яких 

розглядалися актуальні питання сьогодення освіти, вдосконалення методики 

організації навчально-виховного процесу, вирішення актуальних питань науково-

методичної роботи навчальних закладів області, поліпшення якості підготовки 



спеціалістів, тощо. 

У 2017-2018 н.р. при Раді директорів діяли одне міське та дев’ять обласних 

методичних об’єднань, які охоплюють загальноосвітні та спеціальні напрями 

підготовки молодших спеціалістів. 

Кожне методичне об’єднання за звітний період провело по декілька засідань, в 

контексті яких вирішувались організаційні питання діяльності, наради та семінари з 

обміну досвідом роботи, апробація навчально-методичних напрацювань викладачів 

області, відкриті заняття та виховні заходи із подальшим обговоренням, конференції, 

конкурси та предметні олімпіади, тощо. 

За звітний період проведено: 

 тридцять одне засідання методичних об’єднань; 

 одна міська предметна олімпіада (Таблиця 1); 

 чотири обласні предметні олімпіади (Таблиця 2); 

 обласна спартакіада (Таблиця 3); 

  три Міжвузівські студентські конференції, тощо. 

   Таблиця 1 

Результати міської олімпіади з англійської мови серед студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста Кропивницький 

 у 2017-2018 навчальному році 

 
№ 

з/п 
Дата 

Навчальний заклад, на базі якого 

проходила олімпіада 

Кількість  

учасників 

1 17.05.18 р. ДВНЗ  «Кіровоградський  будівельний 

коледж» 

14 

Результати: 

І місце – Тарубарова Світлана, студентка  Кіровоградського музичного коледжу (керівник – Нагорна Тетяна 

Миколаївна). 

ІІ місце – Бабич Анастасія, студентка Кропивницького коледжу механізації сільського господарства 

(керівник – Кірєєва Аліна Анатоліївна). 

ІІІ місце – Кіблик Іван, Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ (викладач Мохонько Олена 

Михайлівна). 

   

Таблиця 2 

Результати Всеукраїнських олімпіад серед студентів вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградської області 

 у 2017-2018 навчальному році 

 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнських олімпіад: 

№ 

з/п 
Дата Предмет  

Навчальний заклад, на базі якого 

проходила олімпіада 

Кількість  

учасників 

1 22.02.18 р. Українська мова ДВНЗ «Олександрійський 

політехнічний коледж» 

14 

 

Результати: 

І місце – Голофаєва Ірена, студентка ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж»      (керівник – 

Чернишова Інна Анатоліївна).  

ІІ місце – Якимчук Світлана, студентка Кіровоградського музичного коледжу             (керівник – Кравченко 

Наталя Олександрівна). 

ІІІ місце – Годунко Оксана, студентка Кропивницького коледжу харчування та торгівлі (керівник – 

Чернявська Валентина Миколаївна). 



 

2 26.04.18 р. Інформатика Кіровоградський медичний коледж 

ім. Й.Є.Мухіна 

8 

 

 

Результати: 

І місце – Музиченко Дмитро, студент Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ (керівник – Зарудній 

Андрій Миколайович). 

ІІ місце – Самборський Данило студент, Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. 

М.П.Сая (керівник – Кононова Любов Михайлівна). 

ІІІ місце – Бурда Анастасія, студентка  Кіровоградського медичного коледжу                         ім. Є.Й. Мухіна 

(керівник – Фоменко Олена Володимирівна). 

 

3 10.05.18 р. Математика Кропивницький коледж механізації 

сільського господарства 

9 

 

Результати: 

І місце – Заєць Дар’я, студентка Світловодського політехнічного коледжу ЦНТУ (керівник – Шеремет 

Наталія Андріївна). 

ІІ місце – Бурда Анастасія, студентка  Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. 

Мухіна (керівник – Лесіва Вікторія Миколаївна). 
ІІІ місце – Андалюкевич Олексій, студент ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» (керівник – 

Мечкалов Євгеній Юрійович). 

  

4 30.05.18 р. Фізика ДВНЗ  «Кіровоградський  

будівельний коледж» 

8 

 

 

Результати: 

І місце – Бойко Олександр, студент Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ (керівник – Пташко 

Олена Олександрівна). 

ІІ місце – Возносіменко Матвій, студент Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ 

(керівник – Пташко Олена Олександрівна). 
ІІІ місце – Яцина Кирило, студент Кропивницького коледжу механізації сільського господарства (керівник 

– Крижанівський Михайло Васильович). 

 

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад: 
 

№ 

з/п 
Дата Предмет  

Навчальний заклад, на 

базі якого проходила 

олімпіада 

Учасник від Ради 

директорів ВНЗ ІІ р.а. 

Кіровоградської області 

1 
28.03.18-

30.03.18 

Українська 

мова 

КВНЗ «Криворізький 

обласний музичний коледж» 

ДОР» 

Голофаєва Ірена, студентка ДВНЗ 

«Кіровоградський будівельний 

коледж»             (керівник – 

Чернишова Інна Анатоліївна)  

 

2 
16.05.18 -

18.05.18 
Інформатика 

ДВНЗ «Гірничо-

електромеханічний коледж 

ДВНЗ «Криворізький 

Національний Університет» 

 

Музиченко Дмитро, студент 

Кропивницького інженерного 

коледжу ЦНТУ (керівник – Зарудній 

Андрій Миколайович) 

Музиченко Дмитро зайняв ІІІ 

призове місце у Всеукраїнській 

олімпіаді 

3 
30.05.18-

01.06.18 
Математика 

Технічний коледж 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Заєць  Дар’я, студентка 

Світловодського політехнічного 

коледжу ЦНТУ (керівник – Шеремет 

Наталія Андріївна) 

 

 

 Фізичне виховання студентів вищих  навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

є складовою частиною освітнього процесу, який спрямований на всебічний розвиток 

фізичних і духовних сил майбутніх молодших спеціалістів, їх підготовку до трудової 

діяльності. Одним із важливих заходів в оздоровчій роботі зі студентами є обласна 

Спартакіада, яка проводиться щорічно з метою: 



 впровадження фізичної культури та спорту в побут студентської молоді та 

залучення її до здорового способу життя; 

 визначення особисто - командної першості серед учасників Спартакіади; 

 впровадження навичок самоконтролю за станом здоров’я та фізичної 

підготовленості в побут студентів та навчально-тренувальний процес; 

 виховання у студентів патріотизму та всебічної підготовленості до виконання 

програмно-нормативних вимог із фізичного виховання; 

 організація активного дозвілля студентів засобами фізичної культури та спорту; 

 популяризація доступних видів спорту серед студентів, тощо. 

 

Таблиця 3 

Результати обласної Спартакіади  серед студентів вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації Кіровоградської області 

 у 2017-2018 навчальному році 
№ 

з/п 
Види спортивних змагань Кількість ВНЗ 

 
1 Баскетбол  

 

 
12 

2 Волейбол 

3 Гирьовий спорт 

4 Крос 

5 Легка атлетика 

6 Міні футбол 

7 Настільний теніс 

Загальні результати: 

І місце – ВНЗ «Кропивницький коледж механізації сільського господарства». 

ІІ місце – Кіровоградський медичний коледж ім. Й.Є.Мухіна. 

ІІІ місце – Кропивницький коледж харчування та торгівлі.  

  

 Найважливішою справою освітнього процесу у вищих навчальних закладах, які 

прагнуть створити підґрунтя для розвитку прогресивного свідомого покоління – є 

залучення студентів до науково-дослідницької роботи. Тож, за звітний період у ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградської області відбулося три студентські конференції.  

 25 квітня  2018 року на базі Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету була проведена 

Міжвузівська студентська конференція з фізики «Всесвітньовідомі інженери 

України». Конференція зібрала 12 представників вищих навчальних закладів міста 

Кропивницький. Учасники конференції продемонстрували високий рівень підготовки 

та проявили творчий підхід до вирішення важливих проблем. У перервах між 

доповідями вони могли обмінятися думками і поділитися власним досвідом. 

 Також, 30 травня 2018 року на базі ДВНЗ «Кіровоградський будівельний 

коледж» відбулися дві конференції: II-га Міжвузівська науково-практична 

конференція «Новітні технології в науці та техніці: перспективи розвитку очима 

творчої молоді» та V-та Міжвузівська студентська науково-практична конференція 

«Соціальний поступ: літературний, філософський, історичний, психологічний  

 



 

 

 

 


