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Виступ заступника директора з виховної роботи Каблова А.В. 

на педагогічній раді  31 серпня 2020 року 

ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 

 Поліського національного університету» 

 

Про стан виховної роботи в коледжі у 2019/2020 

навчальному році та завдання щодо її покращення 

в 2020/2021 навчальному році 
 

ПЛАН 

Вступ 

1. Загальна характеристика результатів виховної роботи в коледжі у 2019/2020 

навчальному році. 

2. Про стан навчальної дисципліни студентів протягом 2019/2020 навчального року 

(пропуски занять без поважних причин)  

3. Робота культорганізатора коледжу.  

4. Робота в гуртожитках коледжу. 

5. Робота студентського самоврядування в коледжі. 

6. Робота із студентами, що потребують соціального захисту. 

7. Пропозиції до рішення педагогічної ради та завдання на 2020-2021 навчальний 

рік щодо покращення стану виховної роботи. 

8. Оголошення  

 Графік чергування працівників коледжу у І-му семестрі 2020-2021 навчального року 

 Рекомендації до плану проведення першої лекції на початку 2020-2021 навчального року 

куратором навчальної групи 

 Пропозиції нагородження студентів на святі, присвяченому Дню Знань 1 вересня 2020 

року 

 

1. Загальна характеристика результатів виховної роботи в коледжі 2019/2020 

навчальному році. 

І виховання, і освіта є нероздільними.  

Не можна виховувати, не передаючи знання, всяке ж 

знання має виховну дію.  

Лев Миколайович Толстой 

Виховати людину інтелектуально, не виховавши її 

морально, - означає виростити загрозу для 

суспільства. 

Теодор Рузвельд 
Основним завданням навчально-виховного процесу в коледжі на 2019/2020 навчальний рік було 

визначено створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості студента у відповідності 

до його здібностей, суспільних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і 

культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання свідомого ставлення до свого здоров`я, 

навичок і засад здорового способу життя. Також підняття авторитетності працівників будівельної 

сфери за спеціальностями, за яким проходить підготовка майбутніх фахівців у коледжі. 

Для досягнення мети, виховання студентської молоді здійснювалося на основі комплексного 

плану виховної роботи коледжу, у якому передбачені основні напрямки: 
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громадянське, національно-патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, фізичне, 

сімейно-родинне виховання. 

 

Кращими виховними заходами, які проводилися протягом 2019/2020 н.р. можна назвати за 

основними напрямами такі: 

 

Зміст заходу 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення, 

відповідальні 

особи 

Коротка характеристика заходу 

та його результативність 

1. Національно – патріотичне, сімейно-родинне виховання: 

Перша лекція на тему «Україна 

починається з тебе» 
2 вересня 

2019 р. 

Актова зала, 

Каблов А.В., 

заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

ІІ-IV курсів по 

аудиторіях 

долучилися члени студради коледжу 

Завадська Діана, голова студради 

та Добровольська Анастасія, член 

студради (гр.33а); Ющенко Максим 

(гр.8од) 

Заходи до Дня міста 

Житомир: виставка художніх 

робіт студентів коледжу 

відділення «Архітектури та 

містобудування» 

7-8 вересня 

2019 р. 

Біля пам’ятки 

архітектури  

Житомирської 

водонапірної 

вежі, 

Підгородецький 

О.В., викладач 

живопису та 

малюнку 

Коледж нагороджено Подякою та 

відзнакою за участь у заході від 

благодійного фонду « Надія Є!», 

відмічені студенти відділення 

«Архітектури та містобудування»: 

Скуратовська Анастасія, Тодорович 

Юлія (гр.32а) та викладач і 

організатор Підгородецький 

Олександр Васильович; замальовки 

архітектурних пам’яток міста 

виконували також: Аврамчук 

Галина, Максимчук Крістіна, 

Чеховець Нікіта (гр..32а) 

Заходи до Дня працівників 

освіти та 74-ї річниці заснування 

Будівельного коледжу, зустрічі з 

викладачами – ветеранами  

23 вересня - 

3 жовтня 

2019р. 

Гуртожиток №1: 

Коберник З.М.; 

Актова зала: 

Маєвська Г.П., 

Каблов А.В., 

Єлісєєва А.В., 

Соломко Х.О.; 

Музей історії: 

Маєвська Г.П., 

Збруцький П.П., 

Бойко П.Д. 

Приймали участь всі студенти та 

працівники, викладачі коледжу, 

відзначені Грамотами та Подяками 

викладачі та працівники коледжу за 

активну і добросовісну роботу; 

Активна участь студентів груп в 

урочистому заході: 125, 33а, 34а, 

9од, 35а, 127. 

Свято святого Миколая 
20 грудня 

2019р. 

Бібліотека, 

Соломко Х.О., 

Збруцький П.П. 

Приймали участь діти та внуки 

працівників коледжу. Коротка 

Новорічна програма від студентів 

коледжу. Взяли участь 8 дітей. 

Бесіди в групах  на тему 

«Соборна мати Україна – одна на 

всіх, як оберіг» 

23 січня 

2020р. 

Куратори груп 

ІІ-го курсу 

Прийняли участь студенти груп: 

126, 34а, 9од. 

2. Художньо-естетичне виховання: 
Виставка творчих робіт 

студентів з квітів «Моє Полісся 

Золоте в Єдиній Україні», 

присвячена до Дня працівників 

освіти 

2-4 жовтня 

2019р 

І поверх НЛК №1, 

Єлісєєва А.В., 

голова 

студпрофкому 

Студентські групи нагороджені 

Грамотами та цінними подарунками 

від студентського профкому 

Концертна програма, 

присвячена Дню працівників 

освіти. 

3 жовтня 

2019р 

Актова зала,  

Маєвська Г.П., 

Каблов А.В., 

Соломко Х.О., 

Єлісєєва А.В. 

Взяли участь 22 студенти коледжу І-

IV курсів 
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Святкова розважальна 

програма до Міжнародного дня 

студента 

14 

листопада 

2019р. 

Актова зала, 

Соломко Х.О. 

В програмі свята з музичним 

привітанням виступили студенти 

коледжу: (див.списки)  

Екскурсійна поїздка до міст: 

Чернівці, Хотин, Кам’янець-

Подільський 

2-3 

листопада 

2019р 

Куратори: 

Єлісєєва А.В., 

Рибіцька Г.В. 

Студенти груп:125, 19с, 33а, 34а, 

32а, 35а 

Культпохід до кінотеатру імені 

І.Франка 

жовтень 

2019р. 

Кінотеатр ім. 

І.Франка, 

Коберник З.М. 

Перегляд художнього українського 

кінофільму «Захар Беркут», 

студенти груп: 8од, 7од, 34а, 125, 

123, 19с, 32а 

Культпохід до кінотеатру  

12-30 

листопада 

2019р. 

Кінотеатр 

«Україна», Каблов 

А.В., Коберник 

З.М., куратори 

груп 

Перегляд художніх молодіжних 

кінофільмів студентами всіх груп за 

підтримки мецената міста 

Олександра Робіновича 

Розважальний захід до Дня 

Святого Валентина  

14 лютого 

2020р. 

Каблов А.В., 

Соломко Х.О., 

Єлісєєва А.В. 

Музичний захід-караоке «Стріли 

Амура»: брали участь всі групи 

коледжу. 

Розважальна програма, 

присвячена Міжнародному 

жіночому дню 8 Березня. 

5 березня 

2020 р. 

Соломко Х.О., 

Єлісєєва А.В. 

У заході активно брали участь 

викладачі коледжу: Єлісєєва А.В., 

Берегова В.П., Коломієць Г.І., Гончарук 

М.П., Палій В.П., Підгородецький О.В., 

Заглада О.М., Каблов А.В. 

3. Військово-патріотичне та фізичне виховання: 

Спортивні змагання за Кубок 

коледжу, присвячені Дню 

захисника України 

10 жовтня 

2019р. 

Спортивна зала, 

спортмайданчик: 

Мастерков В.О.-

керівник 

фізвиховання;  

Заглада О.М.-

викладач 

дисципліни 

«Захист 

Вітчизни»; 

Соломко Х.О.-

культорганізатор 

Брали участь групи І-ІІ-х курсів: 

127, 126, 20с, 34а, 35а, 9од, 10од. Всі 

переможці нагороджені Грамотами 

та призами від студпрофкому.  

І місце – група 126, ІІ місце – 127, 

ІІІ місце – 9од. Почесний гість 

свята Діденко В.М.- голова обласної 

громадської організації «Українське 

козацтво» 

Патріотична зустріч студентів 

коледжу з військовим, головою 

громадської організації 

«АТОшник» Каплуком В.В. 

10 жовтня 

2019р. 

Обласна 

бібліотека для 

юнацтва: 

Рудейчук Т.О., 

завідувач 

бібліотеки 

коледжу 

В зустріч брали участь студенти 

груп 19с та 8од. 

Спортивно – розважальна гра 

«Козацькі забави 2019», 

присвячена Дню Збройних Сил 

України  

5 грудня 

2019р. 

Спортивна зала, 

спортмайданчик: 

Мастерков В.О., 

керіник 

фізвиховання, 

Заглада О.М.-

викладач 

дисципліни 

«Захист 

Вітчизни»; 

Соломко Х.О.- 

культорганізатор  

Брали участь групи ІІ-го курсу: 126, 

20с, 34а, 9од. Всі переможці 

нагороджені Грамотами та призами 

від студентського профкому. І місце 

– група 126,  

ІІ місце – 20с, ІІІ місце – 34а, IV 

місце – гр.9од 

Бесіди до 74-ї річниці від дня 

визволення Житомирщини від 

німецьких окупантів. 

Грудень 

2019 року 

Заглада О.М., 

викладач 

дисципліни 

«Захист Вітчизни» 

Бесіди пройшли в групах І-го курсу: 

127, 10од, 35а. 

4. Морально – правове виховання 

Зустріч студентів, які 

поживають в гуртожитках коледжу 

Вересень 

2019 року 

Кімната 

відпочинку 

Студенти коледжу, які проживають 

в гуртожитках 
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з працівниками ювенальної 

превенції  Управління поліції міста 

Житомир 

гуртожитку №1: 

Каблов А.В., 

Коберник З.М. 

Зустріч працівниками 

управління юстиції міста 

Житомир, в рамках 

Всеукраїнського тижня права  

листопад 

2019 р. 

Обласна 

бібліотека для 

юнацтва,  

Каблов А.В., 

Берегова В.П. 

Студентів ознайомили із законами 

та правами , які супроводжують 

людину все життя. Розкрили 

поняття юнацький булінг та питання 

як не порушувати прав і законних 

інтересів інших громадян (групи 

127, 123/124.) 

Лекція «Підвищення правової 

обізнаності найуразливіших груп 

населення Житомирського регіону 

з питань протидії торгівлі 

людьми» 

28 

листопада 

2019р. 

Каблов А.В., 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Лекцію провела представник 

громадської організації «Авенір» зі 

студентами груп:125, 9од, 33а. 

Проведення батьківських 

зборів в групах 

Жовтень-

листопад 

2019 р. 

Каблов А.В., 

Бондарчук Т.В. 

Розенфельд І.М., 

куратори груп 

Проведено батьківські збори в усіх 

групах з участю викладачів, які 

читають в цих групах 

Проведення місячника з 

протидії булінгу та домашньо-

му насильству «Стоп булінг»   

Лютий-

березень 

2020р. 

Каблов А.В., 

куратори 

навчальних груп 

Зустрічі з працівниками 

ювенальної превенції, патрульної 

служби поліції міста в групах І-ІІ 

курсів: 35а, 127, 10од, 126, 20с, 34а. 

5. Волонтерська та благодійна діяльність 

Святкова програма з нагоди 

Міжнародного дня студента 

13 

листопада 

2019р. 

Обласний 

телецентр, Каблов 

А.В., Рибіцька 

Г.В. Управління 

сім’ї та молоді 

Житомирської 

міської ради 

10 студентів групи 19с виступили 

волонтерами для організації 

порядку та пропуску глядачів 

святкової програми.  

Благодійна акція «Подаруй 

дитині радість» з новорічною 

програмою «Чарівне дзеркало» 

18 грудня 

2019 р. 

ЗОШ-інтернат для 

глухих дітей, 

Каблов А.В.-

заступник 

директора з ВР, 

Заглада О.М., 

викладач геодезії 

та захисту 

Вітчизни, 

Соломко Х.О., 

культорганізатор 

Взяли участь групи: 123/124, 19с, 

8од, 127, 33а, 34а, 10од. 
Учнівському самоврядуванню 

школи - інтернату були передані 

подарунки: солодощі, фрукти, 

канцелярські товари, дитяча 

література, іграшки. Студенти 

Колодюк А., Шишка А., Бондарчук 

К., Сидорчук О. (гр.10од) прийняли 

безпосередню участь у святковій 

програмі. Лист-подяка від 

директора школи-інтернату Міняйла 

М.П. 

6. Професійно-трудове  виховання 

Зустріч з краєзнавцем, 

дослідником історії церковної, 

громадської та промислової 

архітектури Житомирщини 

Олександром Михайликом 

1 жовтня 

2019р. 

Обласна 

бібліотека для 

юнацтва,  

Каблов А.В., 

заступник з ВР, 

Розенфельд І.М.-

завідувач 

відділення 

«Архітектура та 

містобудування» 

У зустрічі взяли участь студенти 

групи 33а відділення «Архітектура 

та містобудування» 

Зустріч з провідними 

будівельниками – випускниками 

коледжу 

14 

листопада 

2019р. 

Методичний 

кабінет коледжу, 

Ксюковський 

В.Л., директор 

коледжу 

з випускником коледжу: Афоніним 

Миколою Сергійовичем, 

провідним фахівцем підприємства 

«IZOVAT» на тему «Теплоізоляція 

огороджувальних конструкцій 

будівель». 
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Тиждень циклової комісії з 

підготовки студентів спеціальності 

БЦІ «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» 

15-18 

жовтня 

2019 року 

Читальна зала, 

аудиторії 

коледжу: Янчук 

Т.П.-голова ц/к, 

викладачі 

Березовська С.Л., 

Підгородецький 

О.В. 

Виставки творчих робіт 

студентів з дисциплін «Кольоровий 

та просторовий дизайн», «Технічний 

рисунок та основи графічного 

дизайну» (гр.7од); олімпіада з 

спеціальних дисциплін циклу 

(гр.7од), майстер-клас зі створення 

квітів з гофрованого паперу, 

приймали участь студенти груп: 

8од, 9од, 10од, 35а. Конкурс 

розробки логотипів (гр.10од). 

Бінарне заняття проведене 

викладачами Янчук Т.П. та 

Березовською С.Л. 

Тиждень циклової комісії з 

підготовки студентів спеціальності 

БЦІ «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд» 

11-16 

листопада 

2019 року 

Аудиторії 

коледжу, 

методкабінет: 

Прокопчук Л.В.-

голова ц/к, 

викладачі Хом’як 

М.С., Рудейчук 

Т.О., Рибіцька 

Г.В.,  

Бондарчук Т.В., 

Маєвська Г.П., 

Лук’янчук Ю.В. 

Відкрите заняття з дисципліни 

«Технологія і організація 

будівельного виробництва»; 

олімпіади з спеціальних дисциплін 

циклу: «Будівельна механіка», 

«Будівельні конструкції», 

«Інженерне креслення», «Системи 

автоматизованого проектування», 

зустріч з провідним фахівцем заводу 

«IZOVAT» Афоніним М.С., 

приймали участь студенти груп: 

125, 126, 19с, 20с. 

Тиждень циклової комісії з 

дисциплін загальної підготовки 

18-22 

листопада 

2019 року 

Аудиторії, 

читальна зала 

бібліотеки 

коледжу: Берегова 

В.П. – голова ц/к, 

викладачі Каблов 

А.В,  

Збруцький П.П., 

Олійник Н.В., 

Назарова В.О. 

Олімпіади інформатики та 

комп’ютерної техніки, іноземної 

мови. Усний журнал з елементами 

вікторини на тему «Країна, мову 

якої вивчаємо». 

Екскурсія на підприємство ПрАТ 

«Біо мед скло» 

20 

листопада 

2019 року 

Янчук Т.П., 

голова ц/к БЦІ 

«ОБСБД», 

Березовська С.Л., 

викладач-куратор 

8од 

Студенти груп: 8од, 125 

відвідали підприємство «Біо мед 

скло», під час екскурсії дізналися 

про історію підприємства та 

технологію створення виробів зі 

скла, бесіда з інженером-технологом 

Маслівцев М. 

Цікаво і корисно для студентів та викладачів в коледжі відбулися протягом 2019/2020 

навчального року тижні циклових комісій викладачів та серед проведених заходів були: відкриті 

заняття з спецдисциплін та серед них 1 бінарне заняття, олімпіадами з навчальних дисциплін, 

майстер-класи, екскурсії на підприємства міста Житомир та інше: 

14.10.-18.10.19 – Циклова комісії професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 192. 

Будівництво та цивільна інженерія «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», голова 

ц/к Янчук Т.П. 

11.11.-16.11.19 – Циклова комісії професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 192. 

Будівництво та цивільна інженерія «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», голова ц/к 

Прокопчук Л.В. 

18.11.-22.11.19 – Циклова комісії загальної підготовки, голова ц/к Берегова В.П. 
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20.01.-24.01.20 – Циклова комісії професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 191. 

Архітектура та містобудування «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр», голова ц/к 

Коваленко О.І. 

Основні перемоги та досягнення студентів протягом 2019-2020 навчального року були: 

 Корнійчук Володимир (гр. 9од) – I місце у Чемпіонаті м.Житомира з легкої атлетики та 

чемпіонаті ЖДЮСША з легкої атлетики Житомирської області серед юнаків та дівчат(січень 

2019р.); бронзовий призер змагань з бігу на 100м,200м,400м Чемпіонату України з легкої 

атлетики серед молоді (м.Ужгород,2019р.)  

 Бондар Михайло (гр. 126) – I, III місце на Відкритому турнірі зі стрільби з лука “Артеміда 

Житомира” (грудень 2019р.). 

 Камінська Олександра (гр. 33а) – II місце, Добровольська Анастасія (гр. 33а) – III місце та 5 

учасників у Міському конкурсі малюнків, плакатів, коміксів “За здоровий спосіб життя” 

Житомирський Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді отримали Подяки: Яремчук 

М.(гр..33а), Радзіховська А., Нікольчук В., Боричевська В. (гр..9од), Потапенко О., 

Філімончук О. (гр.35а). 

 Скуратовська Анастасія (гр.32а) – Диплом за I місце у номінації “Архітектурна фантазія” на 

Всеукраїнській  науково-практичній конференції студентів, молодих вчених і науково-

педагогічних працівників “Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти ”;  

 Тодорович Юлія (гр.32а) – Диплом за I місце у номінації “Рисунок/етюд з натури”; 

  Чеховець Нікіта (гр.32а) – Диплом за II місце у номінації “Архітектурна фантазія”. 

 Жуковський Олександр (гр.32а) – II місце у Кубку України з Традиційного Карате у програмі  

Фуку-ГО (кумітета та ката) серед юнаків (18-20 р.) (м. Кропивницький, 2019р.); 

 Бондар Михайло (гр. 126) – I місце в обласних змаганнях зі стрільби з лука (м. Житомир, 

жовтень 2019р.); 

 Холод Юрій (гр.126) – ІІІ місце у чемпіонаті Житомирської області з гирьового спорту серед 

юнаків. 

Результати олімпіад з навчальних дисциплін, які проходили протягом навчального року: 

 Тиждень циклової комісії професійно-практичної підготовки спеціальності БЦІ 

«ОБСБД»: кращі декоративні роботи – група 3-9-8од, конкурс розробки логотипів 

спеціальності «ОБСБД»: група 10од; презентації про відомих дизайнерів: Салюк А., 

Замига М., Яремчук Т., Шемет О. – група 8од; учасники майтер-класу зі створення квітів 

з гофрованого паперу: 8од, 9од, 10од, 35а. 

 Тиждень циклової комісії професійно-практичної підготовки спеціальності БЦІ 

«БЕБС»: олімпіада з САПР: І місце – Защипас В, гр..125, ІІ місце – Яшин В., гр..125, ІІІ 

місце – Котвицький Є., гр..125; 

 Олімпіада з дисципліни «Будівельна механіка»: І місце –Риженко В., гр..125, ІІ місце – 

Котвицький Є., гр..125, ІІІ місце – Поліщук І., гр..125, 

 Олімпіада з дисципліни «Інженерне креслення»: І місце – Тишечкін В., гр..126, ІІ місце – 

Рудейчук М., Афонін О., гр..126, ІІІ місце – Ящук М., гр..20с. 

 Тиждень циклової комісії дисциплін загальної підготовки: олімпіада з інформатики та 

комп’ютерної техніки  І місце – Скороход Данило гр.34а, ІІ місце – Потапенко Олександра 

гр..35а, ІІІ місце – Ісмаілов Артем гр.35а, IV місце – Пилиплук Ігор група 127.. 

Волонтерська діяльність: 

 Заходи до Дня міста V міжнаціональний фестиваль «Житомирська вежа 2019»: Згонніков 

Павло, Мантик Світлана, Недільська Дарина, Остапчук Богдан, Палагей Владислав група 

1-9-35а (допомога в оформленні виставки художніх робіт студентів коледжу). 
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 Святкова програма з нагоди Міжнародного дня студента: 10 студентів групи 19с виступили 

волонтерами для організації порядку та пропуску глядачів святкової програми в залі 

Житомирського обласного телецентру. 

 Заходи до новорічних та різдвяних свят: Бондарчук Катерина, Шишка Анастасія, 

Сидорчук Олександра та Колодюк Анастасія – група 1-9-10од (святкова програма до Дня 

св. Миколая в спеціальній ЗОШ-інтернат №2 для глухих дітей), також допомога груп 125, 

8од, 123/124, 34а, 9од, 127. 

Участь у художній самодіяльності: 

 Заходи до Дня працівників освіти та 74-ї річниці заснування Будівельного коледжу: 

активна участь студентів груп в урочистому заході: 125, 33а, 34а, 9од, 35а, 127; 

 Захід до Дня захисника Вітчизни та Українського козацтва: Марина Симон та Ірина 

Осипчук групи 2-9-34а; 

 Захід до Дня студента: активними учасниками були студенти груп: 34а, 33а, 35а, 127, 126, 

10од, 8од, 125, 123/124, 9од. 

 Новорічний святковий ранок для дітей і онуків працівників коледжу: студенти груп 34а, 

10од. 

 Свято, присвячене до Міжнародного жіночого дня 8 Березня: активно приймали участь 

студенти груп – 33а, 127, 34а, 35а, 10од, 125, 8од, 32а. 

Спортивні заходи в коледжі: 

 Спортивне свято «Козацькі забави 2019», присвячене Дню захисника Вітчизни та 

Українського козацтва: 1 місце – команда групи 2-9-126, 2 місце – група 1-9-127, 3 місце 

– група 2-9-9од; 4 місце – група 2-11-20с, 5 місце – група 2-9-34а та 6 місце – група  

1-9-10од. 

 Спортивне свято, присвячене Дню Збройних Сил України: І місце – група 2-9-126, ІІ місце 

– група 2-9-34а, ІІІ місце –  група 2-9-9од, IV місце – група 2-11-20с. 

Сім студентів коледжу є сертифікованими слухачами курсів “Школи місцевого самоврядування” 

при Житомирській міській раді: Бондарчук Катерина, Колодюк Анастасія, Шишка Анастасія, 

Сидорчук Олександра (гр.10од),  

Іменні стипендіати коледжу: 

1. Яшин Владислав, група 4-9-125 стипендія Верховної Ради України. 

2. Добровольська Анастасія, група 4-9-33а стипендія Президента України. 

Важливе місце у виховному процесі приділяється кураторам навчальних груп, які проводять 

виховну роботу в групах, спілкуються безпосередньо з кожним студентом. Куратори студентів нового 

набору (групи: 127, 126, 35а, 34а, 10од, 9од, 20с) досконало вивчали індивідуальні особливості 

студентів, які вступили до коледжу у 2019 році, вивчали їх здібності шляхом анкетування, тестування, 

діагностування, дана інформація доповідалася на засіданні адміністративної ради та на батьківських 

зборах студентських груп. Крім того, досконало вивчається демографічний і соціальний стан кожного 

студента і на його основі складається соціальний паспорт та план виховної роботи групи з 

урахуванням потенційних можливостей, здібностей і нахилів своїх вихованців. У планах виховної 

роботи кураторами навчальних груп обов’язково передбачається проведення тематичних відкритих 

виховних годин з запрошенням гостей, студентів, викладачів. Відкритих виховних годин в І-му 

семестрі не було, але були розроблені та проведені комплексні заходи під час проведення тижнів 

циклових комісій професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 192. БЦІ «ОБСБД» 

(голова циклової комісії Янчук Т.П.) та «БЕБС» (голова циклової комісії Прокопчук Л.В.), циклової 

комісії загальних дисциплін (голова циклової комісії Берегова В.П.), циклової комісії професійно-

практичної підготовки студентів спеціальності 191. АМБ «АПВІ» (голова циклової комісії Коваленко 

О.І.). Серед заходів, які були проведені під час тижнів циклових комісій були: олімпіади з навчальних 

дисциплін, тематичні вечори, зустрічі, майстер-клас, бінарне заняття та інші, які спрямовані на 

професійну підготовку майбутніх фахівців.  
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Цікавими виховними годинами та заходами в групах, які проводили куратори зі своїми 

студентами були наступні: 

  Куратор групи 9од Янчук Т.П.: екскурсії в Ботанічний сад (м.Київ) і музей архітектури і 

побуту (с. Пирогове), музей «Ремісничий двір» (м. Житомир), екскурсія на підприємство ПрАТ «Біо 

мед скло». 

 Куратор групи 123/124 Лук’янчук Ю.В.: тематичний вечір на тему «Історичний огляд 

розвитку і перспектива застосування залізобетонних конструкцій», бесіди-диспути «Служба у 

Збройних Силах України», «Кримінальне право». 

 Куратор групи 33а Олійник Н.В.: бесіда щодо профілактики асоціальної поведінки. 

 Куратор групи 19с Рибіцька Г.В.: екскурсія на підприємство ПрАТ «Біо мед скло». 

 Куратор групи 8од Березовська С.Л.: екскурсія в музей архітектури та побуту (с.Пирогове), 

захід в групі до Дня студента. 

 Куратор групи 125 Єлісєєва А.В..: бесіда «Етикет в нашому житті», екскурсія до міст Чернівці, 

Хотин, Кам’янець-Подільський. 

 Викладач геодезії та «Захисту Вітчизни» Заглада О.М. та культорганізатор Соломко Х.О. 

активно приймали участь в благодійній акції «Подаруй дитині радість», яка була присвячена початку 

Новорічних свят та Дню святого Миколая, разом зі студентами групи 10од відвідали СЗОШ-інтернат 

№2 для глухих дітей. 

Всі куратори груп провели інструктажі зі студентами груп з питань безпеки життєдіяльності під 

час зимових та літніх канікул, а також вступні інструктажі на початку навчального року. 

За оцінкою підсумків роботи кураторів груп у 2019/2020 навчальному році хочу відмітити таких 

кураторів: Єлісєєву А.В. (гр. 125), Олійник Н.В. (гр.33а), Янчук Т.П. (гр.9од), Берегову В.П. (гр.127), 

Рибіцьку Г.В. (гр. 19с), Наумчук Н.В. (гр.32а), Березовську С.Л. (гр.8од), Магеру А.В.(гр. 126), 

Коваленко О.І. (гр. 34а), Лукаш Н.Б. (гр. 10од), Лук’янчука Ю.В. (гр.123/124) та Підгородецького 

О.В. (гр.35а), Прокопчук Л.В. (гр.20с). Дякую Вам за плідну працю та добросовісну роботу. За участь 

студентів Ваших груп у різних спортивних та творчих заходах на рівні коледжу та рівні міста та 

області.  

За підняття іміджу ВПС «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського 

національного університету» на рівні області, активне спрямування в профорієнтаційній роботі, дякую 

кураторам: Янчук Т.П., Єлісєєвій А.В., Підгородецькому О.В., Прокопчук Л.В., Березовській С.Л., 

Рибіцькій Г.В., Магері А.В. та викладачам Палію В.П., Загладі О.М., Дорошу А.М. і Соломко Х.О., 

культорганізатору коледжу. 

3. Список учасників вокального гуртка на 2019-2020 н.р. 
 

1. Ананьєва Софія  (34а) 

2. Осипчук Ірина (34а) 

3. Симон Марія (34а) 

4. Добровольська Анастасія (33а) 

5. Яхимович Аріна (33а) 

6. Недільська Дарина (35а) 

7. Потапенко Олександра (35а) 

8. Черниш Іван (125) 

9. Рижинко Василь (125) 

10. Холод Юрій (126) 

11. Тополенко Анастасія (32а) 

12. Шишка Анастасія (10од) 

13. Ліфанов Микола (127) 

14. Шемет Олена (8од) 

Список учасників танцювального гуртка на 2019-2020 н.р. 
 

1. Червінська Вероніка   (9од) 

2. Завадська Діана  (33а) 

2. Добровольська Анастасія (33а) 

3. Лімоннік Олександра (33а) 

4. Волинець Микита (34а) 

5. Роговська Марія (34а) 

6. Рогоза Ольга (34а) 

7. Пушкар Рома (35а) 

8. Поруцька  Олександра (35а) 

9. Недільська Дарина (35а) 

10. Згонніков Павло (35а) 

11. Черешнюк Микола (35а) 

12. Філімончук Оксана (35а) 

13. Кучерук Іра (35а) 
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14. Палагей  Владіслав (35а) 

15. Мантик Світлана (35а) 

16. Єфімова Катя (35а) 

17. Май-Маєвська Марія (35а) 

18. Ісмаїлов Артем (35а) 

19. Остапчук Богдан (35а) 

20. Шемет Олена (8од) 

Список учасників гуртка художнього читання  та основ акторської майстерності на 

2019-2020 н.р. 

1. Матвійчук Олександр (125)    

2. Оріховський Андрій   (125)  

3. Бондарчук Катерина (10од) 

4. Сидорчук Олександра (10од) 

5. Колодюк Анастасія (10од) 

6. Шишка Анастасія (10од) 

7. Война Авенір (127) 

8. Дібінецький Олександр (127) 

9. Сердюков  Віталій (34а)       

 

Керівник гуртків: Соломко Христина Олександрівна, культорганізатор коледжу 

Учасники дебатного клубу: Прокопенко Віктор, Семенчук Даниїл, Науменко Ярослав 

(група 33а), Шевчук Емілія, Бондарчук Катерина, Колодюк Анастасія, Сторожук Шантал, 

Сидорчук Олександра (група 10од), Сердюков Віталій, Мостіпака Максим,  Ананьєва Софія 

(група 34а). Керівник клубу Каблов А.В. 

2. Стан відвідуванням занять студентами груп за результатами роботи в 

І-му семестрі 2019/2020 навчального року. 

Рейтингова оцінка навчальних груп за кількостю пропусків занять 

студентами без поважних причин 

Гр
уп

а
 

Куратор 
 за  2019-2020 навчальний рік 

Кількість 
студентів 

Всього 
Без. п. 

пр. 
На 1 ст 
б.п.п 

Місце 

10од Лукаш Н.Б. 12 564 62 5,17 1 

35а Підгородецький О.В. 21 980 96 4,57 2 

19с Рибіцька Г.В. 19 1032 142 7,47 3 

20с Прокопчук Л.В. 13 400 142 10,92 4 

34а Коваленко О.І. 28 1660 204 7,29 5 

127 Берегова В.П. 28 1264 216 7,71 6 

9од Янчук Т.П. 14 1505 272 19,43 7 

126 Магера А.В. 27 2180 400 14,81 8 

123/124 Лук'янчук Ю.В. 29 1508 485 16,72 9 

32а Наумчук Н.В 31 2050 582 18,77 10 

33а Олійник Н.В. 32 2540 960 30,00 11 

125 Єлісєєва А.В. 34 2885 1027 30,21 12 

7од Хом'як М.С. 17 1663 1106 65,06 13 

8од Березовська С.Л. 15 1732 1107 73,80 14 

Всього по коледжу 320 21963 6801 
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Аналізуючи звіти про відвідування занять студентами коледжу хотілося б зазначити 

наступне: 

Деякі студенти навчальних груп ІІІ-IV курсів порушували Правила внутрішнього 

розпорядку та Положення про навчальний заклад, допускаючи пропуски занять без поважних 

причин. А саме: 

Група 4-9-7од (Хом’як М.С.): Вольвак Катерина (272 год.), Бондар Віта (278 год.), 

Ружицька Інна (163 год.), Гож Владислава (56 год.). Дана група найбільше має пропусків без 

поважних причин серед всіх 14 навчальних груп, які навчалися в І-му семестрі 2019/2020 н.р. 

Питання дане вивчав за навчальним журналом особисто. 

Група 3-9-125 (Єлісєєва А.В.): Загоруйко Богдан (138 год.), Стерлюс Іван (98 год.), 

Павицький Михайло (232 год.), Хмільовський Ярослав (260 год.), Голубівський Вадим, 

Голяченко Денис (54 год.). 

Група 3-9-33а (Олійник Н.В.): Бондарчук Ілля (46 год.), Тирська Вікторія (66 год.), 

Цибульський Артем (24 год.), Бондар Артем (38 год.), Чмелюк Віктор та Яхимович Аріна (по 30 

год.) 

Група 3-9-8од (Березовська С.Л.): Безкоровайний А. і Крєцу Сабіна (50 год.), Загладько 

Вікторія (74 год.),  Пухтаєвич Анастасія (200 год.), Когут С. та Мурадов А. (по 48 год.). 

Групи, в яких найбільше спостерігається пропусків занять без поважних причин протягом 

2019-2020 навчального року, це: 

 гр. 7од – куратор Хом’як М.С. (1006 год.) 

 гр. 125 – куратор Єлісєєва А.В. (1027 год.) 

 гр. 33а – куратор Олійник Н.В. (960 год.) 

 гр. 8од – куратор Березовська С.Л. (1107 год.) 

 гр. 32а – куратор Наумчук Н.В. (582 год.) 

гр. 123/124 – куратор Лук’янчук Ю.В. (485 год.) 

Такий стан пропусків в навчальних групах може говорити про недостатню роботу кураторів 

груп та безвідповідальне ставлення студентів до навчання. 

В цілому стан пропусків занять покращився під кінець навчального року, коли студенти 

змогли вийти на навчання після затягнутого карантину на корона вірус, який був оголошений по 

всій країні. Тому приймати тепер потрібно чіткі міри, щоб зберегти контингент студентів та 

навчити їх захистити себе від інфекції, берегти своє здоров’я та своїх близьких.  

4. Робота в гуртожитках коледжу. 

Вихователь Коберник З.М. (гуртожиток №1 та №2) провела за навчальний рік цікаві 

виховні заходи до Дня заснування коледжу, Дня студента, свято Андрія, культпоходи в 

кінотеатри міста та інші. Всі вони спрямовані на виховання морально стійкої особистості, 

порядного громадянина своєї держави, який цінує традиції свого народу та майбутнього 

спеціаліста будівельної галузі. 

Протягом року особливих зауважень не було та питання щодо виселення студентів з 

гуртожитку.  Але були декілька разів доповідні записки від вихователя Коберник З.М., чергових 

гуртожитку №1 щодо поведінки студентів групи 2-9-126 та 2-11-20с. З даними студентами 

проводилися бесіди в кабінеті заступника з виховної роботи та інформація доводилась на 

батьківських зборах в групах, а зі студентом групи 2-11-20с Сівком Владиславом робота велася 

постійно, тричі у кабінеті директора коледжу. Ситуація щодо поведінки студента Сівка 
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Владислава (група 20с) покращилась до кінця листопада 2019 року, але на початку та в кінці 

грудня 2019 року знову були зауваження чергових в гуртожитку та доповідна вихователя 

гуртожитку Коберник З.М. щодо незадовільної поведінки студента Сівка В. (гр.2-11-20с). У 

студента взято було пояснення щодо його поведінки в гуртожитку та ставилося питання про 

виселення. Питання щодо подальшої долі цього студента залишалося відкритим, оскільки Сівко 

Владислав мав статус дитини-сироти, було відправлено на соціальну службу лист про допомогу 

щодо впливу на даного студента. Працівники служби були в гуртожитку №1, познайомилися з 

умовами проживання та попередили студента Сівка В. про те, що у разі не дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та обов’язків студента згідно Положення Будівельного коледжу 

ЖНАЕУ може бути відрахований. В кінці ІІ-го семестру 2019-2020 н.р. студент Сівко Владислав 

був відрахований з числа студентів за власним бажанням. 

5. Робота студентського самоврядування в коледжі. 

Продовжує активно працювати студентська рада коледжу, яку очолює голова студради 

Завадською Діаною (гр.33а). Склад ради залишається незмінним в кількості 12 осіб. У першому 

семестрі 2019/2020 н.р. студентською радою було проведено таку роботу, як:  

 участь у проведенні Першої лекції до Дня Знань 2 вересня 2019 року зі студентами нового 

набору в актовій залі коледжу; 

 підтримка у проведенні занять дебаткого клубу (по четвергам, на 14.00, аудиторія 401); 

 активна участь активу студентської ради коледжу в організації та проведенні місцевого 

загальномасового спортивного заходу «Космічний марафон – 2019», який проходив у місті 

Житомирі 7-8 вересня 2019 року; 

 організація студентів коледжу на проходження курсів Муніципальної школи «Школа 

Місцевого Самоврядування» при Житомирській міській раді (50 сесія): Колодюк А., 

Сидорчук О., Сторожук Ш., Шишка А. (всі вони з групи 10од); 

  організація та допомога у проведенні святкового тематичного вечора до Міжнародного дня 

студента (14 листопада 2019р.); 

 проведення акції «Подари дитині радість». Поїздка в ЗОШ-інтернат для глухих дітей з 

новорічною програмою «Чарівне дзеркало». 

 Підготовка фото-зони до новорічних та Різдвяних свят у вестибюлі коледжу та інші. 

На березень 2020 року була запланована Конференція студентів, на якій мали обрати 

нового голову студентської ради, але через оголошений карантин вона не відбулася. Тому на 

початку 2020-2021 навчального року обов’язково її треба буде провести.  

Список 

студентів, які рекомендовані кураторами навчальних груп до студентської ради коледжу на 

2020 рік 

№ 

з/п 

Група П.І.Б. студента 

1.  3-9,11-126 Казмерчук Олег, Рудейчук Марія 

2.  2-9-127 Василенко Леся, Агаєв Валентин 

3.  3-9,11-34а Гуменюк Марія, Волинець Нікіта, Скороход Данило, Сердюков Віталій  

4.  2-9-35а 
Недільська Дарина, Поруцька Олександра, Бовкун Даниїл, Пушкар Роман, Ісмаїлов 

Артем 

5.  3-9-9од Беспетчук Олександр, Корнійчук Володимир 

6.  2-9-10од Колодюк Анастасія, Шевчук Емілія, Сидорчук Олександра, Сторожук Шантал 

7.  3-11-20с Ящук Микола 

 

6. Робота зі студентами, що потребують соціального захисту 

Проведено дві зустрічі зі студентами, які входять до соціальної групи діти-сироти та діти, 

позбавленими батьківського піклування. Зустріч з працівником Соціальної служби у справах 

дітей Житомирської міської ради та з представниками Громадської благодійної організації 
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«Останній дзвіночок». Представники цих організацій довели присутнім студентам про способи 

отримання соціальної допомоги у разі необхідності та зазначили права, якими можуть 

користуватися студенти даної соціальної категорії. На початку навчального року всі студенти 

цієї категорії отримали «Єдиний квиток» для безкоштовного проїзду в міському транспорті. 

З вересня 2019 року було 14 студентів-сиріт, але двоє з них були відраховані за власним 

бажанням: Корзун Ігор (гр.9од), продовжив навчання ПТУ та студент Сівко Владислав (гр.20с) у 

червні 2020 року. Всі інші 12 студентів – перебували на повному державному утриманні, з них 9 

мають опікуна. Всі 12 студентів-сиріт отримували протягом семестру соціальні стипендії та на 

харчування, а також у вересні 2019 року було виділено кошти на придбання канцелярських 

товарів і одягу, в грудні 2019 року були виділені кошти на придбання навчальної літератури.  

Серед студентів коледжу, що отримували соціальну стипендію протягом року були: 5 осіб, 

які мають статус дитина з інвалідністю І-ІІІ групи, 7 осіб батьки, яких приймали участь у зоні 

АТО, та студенти з малозабезпечених сімей – 10 осіб. Всі їх дані були подані до Управління 

праці та соціального захисту населення при Богунській районній раді міста Житомира для 

призначення їм відповідної соціальної стипендії. 

Протягом 2019-2020 навчального року всі студенти, які мають пільги отримували соціальні 

стипендії за своїми соціальними категоріями згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

№1045 від 26.12.2016 року у розмірі встановленого згідно законодавства України. 

7.Пропозиції 

до рішення педагогічної ради ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та 

дизайну Поліського національного університету» 

 31 серпня 2020 року 

1. Головам циклових комісій запланувати проведення тижнів циклових комісій. 

Викладачам запланувати відкриті виховні заходи, олімпіади, вікторини з 

навчальних дисциплін тощо на 2020-2021 навчальний рік. 

Відповідальні: голови циклових комісій, викладачі. 

Термін: до 9 вересня 2020 року. 

2. Провести першу пару (у формі лекція-диспут) на тему «Я студент коледжу і 

я на порозі дорослого життя». Відповідальні: Каблов А.В., куратори 

навчальних груп. Термін: 1 вересня 2020 року 

3. Проводити роботу з мешканцями гуртожитків щодо культури поведінки, 

поваги один до одного, економії використання енерго, водо, та теплоносіїв, 

правил відвідування гуртожитків рідними та знайомими студентів. 

Відповідальні: вихователь та завідуючі гуртожитків, куратори груп. 

Термін: протягом 2020-2021 навчального року. 

4. Запланувати та провести заходи щодо адаптації студентів нового набору, які 

проживають в гуртожитках коледжу. 

Відповідальні: Каблов А.В., Коберник З.М., куратори груп: П’ятнівська Я.П., 

Лук’янчук Ю.В., Наумчук Н.В., Рибіцька Г.В., Підгородецький О.В., Лукаш 

Н.Б., Берегова В.П., Соломко Х.О. Термін: до 1 жовтня 2020 року. 
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5. Продовжити активну роботу зі студентами, які систематично допускають 

пропуски занять без поважних причин. Тримати постійний зв’язок з 

батьками таких студентів та при необхідності викликати на засідання 

адміністративної ради коледжу для прийняття рішення щодо подальшого 

навчання таких студентів у коледжі. 

Відповідальні: Каблов А.В., Бонданчук Т.В., Розенфельд І.М., куратори груп, 

викладачі. Термін: протягом 2020-2021 навчального року. 

6. Проводити роз’яснювальну роботу щодо навчання та проживання в 

гуртожитках коледжу, тримати постійний контроль за студентами-сиротами 

та студентами з особливими потребами.  

Відповідальні: Каблов А.В., Бонданчук Т.В., Розенфельд І.М., куратори груп, 

Білецька Т.С., Коберник З.М., Невмержицька Т.В., Ворошилова Т.Б. 

Термін: протягом 2020-2021 навчального року. 

 

Пропозиції до планування роботи кураторів груп: 

- Запланувати та провести загальномасові заходи в коледжі з нагоди святкування Дня 

працівників освіти (1 жовтня), Міжнародного дня студента (17 листопада). 

Відповідальні: Каблов А.В., Соломко Х.О. Термін: до 1 жовтня 2020 року, 17 

листопада 2020 року. 

- Запланувати та провести заходи зі студентами І-ІІІ курсів щодо відзначення Дня 

Захисника України (8 жовтня) та Дня Збройних Сил України (3 грудня). 

Відповідальні: викладачі фізичного виховання та Захисту Вітчизни. 

Термін: до 12 жовтня 2020 року, 4 грудня 2020 року.  



14 

8. Оголошення: 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Будівельного коледжу ЖНАЕУ 

____________________ В.Л. Ксюковський 

«31» серпня 2020 р. 

 

Графік 

чергування працівників адміністрації 

Будівельного коледжу ЖНАЕУ 

у І семестрі 2020/2021 навчального року 

 

Р
о

б
о

ч
и

й
 

т
и

ж
д

ен
ь
 

Дата 
Чергова 

група 

П.І.Б. куратора 

групи 

П.І.Б. чергового 

викладача 

П.І.Б. 

представника 

адміністрації 

1.  01.09. – 04.09.20 3-9-126 Магера А.В. Заглада О.М  Каблов А.В. 

2.  07.09. – 11.09.20 3-11-20с Прокопчук Л.В. Хом’як М.С. Бондарчук Т.В. 

3.  14.09. – 18.09.20 4-9-125 Назарова В.О. Коломієць Г.І. Мастерков В.О. 

4.  21.09. – 25.09.20 2-9-127 Берегова В.П. Невмержицька А.Л. Рудейчук Т.О. 

5.  28.09. – 02.10.20 2-11-21с Рибіцька Г.В. Кирилюк Л.П. Єлісєєва А.В. 

6.  05.10. – 09.10.20 1-9-128 П’ятківська Я.П. Чепка Н.А. Палій В.П. 

7.  12.10. – 16.10.20 4-9-8од Березовська С.Л. Полюх В.М. Розенфельд І.М 

8.  19.10. – 23.10.20 3-9-9од Янчук Т.П. Бойко П.Д. Єлісєєва А.В. 

9.  26.10. – 30.10.20 4-9-33а Олійник Н.В. Заглада О.М. Каблов А.В. 

10.  02.11. – 06.11.20 1-9-11од Лук'янчук Ю.В. Хом’як М.С. Рудейчук Т.О. 

11.  09.11. – 13.11.20 2-9-10од Лукаш Н.Б. Коломієць Г.І. Розенфельд І.М. 

12.  16.11. – 20.11.20 3-9-34а Коваленко О.І. Назарова В.О. Палій В.П. 

13.  23.11. – 27.11.20 2-9-35а Підгородецький О.В. Чепка Н.А. Єлісєєва А.В. 

14.  30.11. – 04.12.20 1-9-36а Наумчук Н.В. Полюх В.М. Каблов А.В. 

15.  07.12. – 11.12.20 4-9-125 Єлісєєва А.В. Бойко П.Д. Мастерков В.О. 

16.  14.12. – 18.12.20 3-11-20с Прокопчук Л.В. Заглада О.М. Бондарчук Т.В. 

17.  21.12. – 25.12.20 3-9-126 Магера А.В. Хом’як М.С. Рудейчук Т.О. 

18.  28.12. – 01.01.21 
 

канікули – Палій В.П. 

19.  04.01. – 08.01.21 канікули – Мастерков В.О. 

 

Заступник директора з виховної роботи     А.В. Каблов 
 

Найближчі 9 подій 

Дати та дні, події та календарні зустрічі професійних свят 

1 вересня, вівторок - День знань, День підприємця України 

2 вересня, середа – 1945 р.- підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. 

Закінчення Другої світової війни. 

8 вересня, вівторок - Міжнародний день грамотності та писемності. 

9 вересня, понеділок - Міжнародний день краси 

14 вересня, понеділок - День українського  кіно 

16 вересня, середа - День батька 

21 вересня, понеділок - Міжнародний день миру. 

22 вересня, вівторок - День партизанської слави. 

30 вересня, середа - Всеукраїнський день бібліотек. 
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Міністерство освіти і науки України 

ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну  

Поліського національного університету» 

 

Рекомендації до плану проведення  

першої лекції на початку 2020-2021 навчального року 

куратором навчальної групи 
 

Тема:  “Я студент коледжу і я на порозі дорослого життя!“ 

Форма проведення: лекція-диспут 
 

1. Про актуальність професії та спеціальності, яку обрали студенти (для нового 

набору) та основні пріоритети і перспективи розвитку будівельної галузі (для 

студентів груп, які вже навчалися в 2019-2020 навчальному році). (Див.сайт 

коледжу http://bkzt.at.ua/ меню «Презентації спеціальностей» та «Коледж» – 

«Наші випускники») 

2. Проведення вступного інструктажу зі студентами за інструкцією №1 

«Вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для студентів коледжу» 

(Див.сайт коледжу http://bkzt.at.ua/ меню Охорона праці – Документи 

коледжу – Інструкції). Реєстрація підписів в журналі інструктажів. 

3. Проведення інструктажу з охорони праці щодо запобігання поширенню 

інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 за інструкцією №4. 

(Див.сайт коледжу http://bkzt.at.ua/ меню Охорона праці – Документи 

коледжу – Інструкції). Реєстрація підписів в журналі інструктажів. 

4. Навчання в коледжі в умовах карантину. Організація дистанційного навчання 

або змішане завчання. (створення групи для спілкування та обміну 

інформацією в соціальних мережах Viber, Facebook та інших, створення та 

налаштування електронної скриньки на сервісі Google, створення мережевого 

кабінету групи). (Див.сайт коледжу http://bkzt.at.ua/ меню «Дистанційне 

навчання»). 

5. Рекомендації МОЗ щодо профілактики та захисту від коронавірусу. (Див.сайт 

коледжу меню «Методична робота» – «Матеріали педагогічної ради»: Наказ 

від 05.08.2020 №57-АГ). 

6. Про правила внутрішнього розпорядку в коледжі. Графік дзвінків, час на 

перерви, харчування, вхід в коледж на навчання та вихід після занять, плани 

роботи на тиждень, про стипендіальне забезпечення, рейтинг в групі, 

чергування групи по коледжу, завдання для роботи старости групи. (Див.сайт 

коледжу меню «Студенту» – Відділення БЦІ або АМБ). 

7. Про відзначення 75-ти річчя коледжу. Створення позитивного настрою та 

готовності до роботи. (Див.сайт коледжу меню «Основні дати історії 

коледжу») 
 

Інформацію підготовив Каблов А.В. 

http://bkzt.at.ua/
https://drive.google.com/file/d/1EegfRWXUUdRs6re9o6ZPOJrHDjibRsxc/view?usp=sharing
http://bkzt.at.ua/
http://bkzt.at.ua/COVID-19/instrukcija_4-z_op_pracyvnikam_kovid_19.pdf
http://bkzt.at.ua/COVID-19/instrukcija_4-z_op_pracyvnikam_kovid_19.pdf
http://bkzt.at.ua/
http://bkzt.at.ua/
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До уваги студентів коледжу! 

1. Не запрошувати до гуртожитку коледжу друзів, земляків, родичів, вхід для 

них буде обмежений. 

2. На вході до коледжу та під час пересування приміщеннями навчальних 

корпусів і гуртожитків носити маску/респіратор. 

3. Проводити провітрювання приміщень аудиторій і кімнат гуртожитків. 

4. При вході до навчальних корпусів проводити заміри температури тіла 

безконтактним приладом необов’язково, але в гуртожитках це робити 

обов’язково. 

5. При відчутті слабкості, підвищення температури терміново повідомляти 

викладачу, куратору, фельдшеру, завідуючій гуртожитком, адміністрації 

коледжу. 
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Пропозиції нагородження студентів на святі, присвяченому Дню Знань 

1 вересня 2020 року 

ГРАМОТИ 

 за високі успіхи у навчанні: 

1. Завадська Діана_, гр.4-9-33а та за активну участь у  художній 

самодіяльності та громадському житті коледжу 

2. Ворошило Марина, гр.4-9-33а  

3. Котвицький Євгеній, гр.4-9-125 

4. Риженко Василь, гр.4-9-125_, та активну участь у  художній 

самодіяльності 

5. Мазун Вадим, гр.4-9-125 

6. Кравченко Леся, гр.4-11-125 

7. Волинець Микита, гр.3-9-34а, та активну участь у  художній 

самодіяльності 

8. Федчук Вероніка, гр.3-9-34а, та активну участь у  художній 

самодіяльності 

9. Лисак Нікіта, гр.2-9-127 

ПОДЯКИ 

 за активну участь у  художній самодіяльності: 

1. Осипчук Ірина, гр. 3-11-34а 

2. Лімоннік Олександра, гр.4-9-33а 

3. Червінська Вероніка, гр.3-9-9од_. 

4. Колодюк Анастасія, гр.2-9-10од та активну участь у громадському 

житті коледжу 

5. Сидорчук Олександра, гр. 2-9-10од та активну участь у 

громадському житті коледжу 

6. Агаєву Валентину, група 2-9-127 та активну участь у 

громадському житті коледжу 

7. Недільська Дар’я, група 2-9-35а та активну участь у громадському 

житті коледжу 

8. Поруцька Олександра, група 2-9-35а та активну участь у 

громадському житті коледжу 

 за високі досягнення у спорті та активну участь у спортивному 

житті коледжу: 

1. Корнійчук Володимир гр.3-9-9од_ 

2. Бондар Михайло гр. 3-9-126 

ПОДЯКА 

 За активну участь у громадському житті: 

1. Грищенко Даниїл, група 3-11-20с  
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Пропозиція списку студентів до учасників педагогічної ради від студентського 

колективу коледжу: 

1. Башинський Олексій, гр.3-11-126 

2. Оханський Владислав, гр.3-11-126 

3. Радзіховська Анастасія, гр.3-9-9од 

4. Волинець Микита, гр.3-9-34а 

5. Федчук Вероніка, гр.3-9-34а 

6. Василенко Леся, гр.2-9-127 

7. Агаєв Валентин, гр.2-9-127 

8. Колодюк Анастасія, гр.2-9-10од 

9. Недільська Дар’я, група 2-9-35а 

Список  

студентів ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну  

Поліського національного університету»  

на Дошку Пошани (2020 рік) 

 

1. Яшин Владислав, група 4-9-125 

2. Кравченко Леся, група 4-11-125 

3. Котвицький Євгеній, група 4-9-125 

4. Риженко Василь, група 4-9-125 

5. Мазун Вадим, група 4-9-125 

6. Завадська Діана, група 4-9-33а 

7. Добровольську Анастасію, група 4-9-33а 

8. Ворошило Марина, 4-9-33а 

9. Федчук Вероніка, гр. 3-9-34а  

10.  Волинець Микита, гр. 3-9-34а  

11.  Лисак Нікіта, 2-9-127 

12. . 

13. .. 

   Ще пропозиції на студентів, які мають четвірки, але активно приймають 

участь в житті коледжу: 

1) Недільська Дар'я, гр.2-9-35а 

2) Скороход Данило, гр.3-9-34а 

3) Гензицький Михайло, гр.3-9-34а 

4) Василенко Леся, гр. 2-9-127 

5) Радзіховська Анастасія, гр. 3-9-9од 
 


