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Основною метою освітньої діяльності Відокремленого структурного 

підрозділу «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ імені 

О. М. Бекетова» є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних 

кадрів для підприємств усіх форм власності зі сформованими національними, 

культурними й загальнолюдськими якостями. Додатковим напрямом освітньої 

діяльності коледжу є надання послуг з набуття повної загальної середньої 

освіти. 

Згідно з планом роботи педагогічний колектив працював над основною 

методичною проблемою: «Удосконалення змісту і методів навчання шляхом 

застосування інноваційних технологій (у тому числі й дистанційних) для 

формування професійних компетентностей студентів, розвитку їх творчих 

здібностей, соціальної адаптації». 

1. Навчальна робота 

Прийом студентів у 2020 році здійснювався відповідно до ліцензії за 

переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 за наступними 

спеціальностями: 

071 «Облік і оподаткування»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

201 «Агрономія»; 

206 «Садово-паркове господарство»; 

241 «Готельно-ресторанна справа». 

2.Законодавча база діяльності 

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», іншими нормативними актами з питань вищої та фахової передвищої 

освіти і Положенням «Про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова». 
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Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

на всіх спеціальностях підготовки «молодшого спеціаліста» та «фахового 

молодшого бакалавра» відповідає вимогам МОН України. 

Коледжем розроблені освітньо-професійні програми, навчальні плани для 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, навчальні плани 

загальноосвітньої підготовки студентів. 

3.Структура навчальної частини 

До структури навчальної частини коледжу входять 3 відділення, а саме: 

• «Економіка та підприємництво»; 

• «Зелене будівництво та промислове квітництво»; 

• «Готельне господарство». 

Форми навчання – денна та заочна. 

4.Формування контингенту студентів 

Контингент студентів формується згідно з планом і Правилами прийому 

до коледжу, які розробляються на підставі Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

На початок 2020/2021 навчального року загальний ліцензований обсяг 

підготовки здобувачів освіти складав 455 осіб. 

Результатами роботи у 2020 році є повне виконання обсягів державного 

замовлення щодо прийому та випуску за денною і заочною формами навчання. 

Усього було прийнято на навчання: 

• денна форма – 241 особа, у тому числі: 144 – за державним замовленням і 

97 за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб; 

• заочна форма – 63 особи, у тому числі: 44 – за державним замовленням і 

19 за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

Одним із основних завдань на наступний навчальний рік є продовження 

системної і цілеспрямованої роботи педагогічного колективу щодо повного 

виконання обсягів державного замовлення як прийому, так і випуску молодших 

спеціалістів і фахових молодших бакалаврів, а також виконання ліцензованого 

обсягу. 
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Загальний контингент студентів на 01.10.2020 становив 893 особи, із них: 

• за рахунок коштів державного бюджету – 565;  

• за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб – 328. 

Чисельність студентів за формами навчання склала: 

• денна – 759 осіб (у минулому навчальному році – 755), із них 477 осіб 

навчались за рахунок коштів державного бюджету (у минулому 

навчальному році − 458 ); за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб – 

282 особи (у минулому навчальному році – 297);  

• заочна – 134 осіб (у минулому навчальному році – 181), із них 88 осіб 

навчались за рахунок коштів державного бюджету (у минулому 

навчальному році – 82), 46 осіб − за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб (у минулому навчальному році 65). 

5. Якість підготовки молодших спеціалістів 

Результати успішності студентів за підсумками навчального року в 

цілому по коледжу склали: 

- денна форма навчання: абсолютна успішність – 91,1%, якісна – 50,8% 

(порівняно з минулим навчальним роком абсолютна успішність зменшилась на 

2,8 %; а якісна – на 2,6%); 

навчалися на «5» 27 студентів (3,6%). Незадовільні оцінки отримали 18 

студентів (2,4%), не атестовані з різних причин – 9 (1,2% ); 

- заочна форма навчання: абсолютна успішність – 100,0%, якісна – 77,2%.  

У 2021 році випущено 284 молодших спеціалісти, із них 214 – за денною 

(213 – у минулому навчальному році) та 70 – за заочною формою навчання (75 

у минулому навчальному році). 

Дипломи з відзнакою отримали: 

• на денній формі навчання − 17 осіб (7,9 % від загальної кількості 

випускників); 

• на заочній − 2 студенти (2,9 % від загальної кількості випускників). 
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6. Переможці конкурсів і олімпіад 

Студенти коледжу під керівництвом викладачів беруть активну участь у 

конкурсах і олімпіадах різних рівнів.  

У 2020/2021 навчальному році призерами турнірів і конкурсів стали: 

1. у ІІ-ому етапі онлайн-турніру «Цифрова економіка як новітній вектор 

реконструкції традиційної економіки» – студентка групи ОіО-11 

Половинко Анастасія і студент групи ОіО-31 Решетняк Єгор здобули 

почесне ІІ місце. Студент групи ОіО-21 Іванисенко Микола і студентка 

групи ОіО-22 Буяновська Марія посіли ІІІ місце ( керівники – циклова 

комісія бухгалтерського обліку);  

2. в обласному конкурсі зі спеціальності «Облік і оподаткування» серед 

студентів коледжів Харківського регіону, який відбувся у дистанційному 

форматі на базі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова студентка Попенадченко Марія здобула 

почесне ІІ місце, студентка Яцута Яна посіла ІІІ місце (керівник – 

Бухтєєва Н. В.). 

7. Кадрове забезпечення 

Освітній процес у коледжі забезпечує викладацький колектив, який 

складається з 58 педагогічних працівників, які об’єднані у 8 циклових комісій. 

На сьогодні кадрове забезпечення освітнього процесу наступне: 

• кандидатів наук – 6 (11%); 

•  «викладачів-методистів» – 9 (16 %), 

• викладачів вищої категорії – 37 (67 %), 

• викладачів І категорії – 7 (13 %), 

• викладачів ІІ категорії – 4 (7 %), 

• спеціалістів – 6 (11 %). 

Протягом 2020/2021 навчального року відповідно до перспективного та 

поточного планів методичний і практичний рівень підвищили всі педагогічні 

працівники коледжу на кафедрах ХНУМГ імені О.М. Бекетова, ХНАУ імені 

В. В. Докучаєва, ХНУ імені В. Н. Каразіна, в Інституті підвищення кваліфікації 
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педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а 

також у КВНЗ «ХАНО». Також педагоги брали участь у тренінгах, семінарах, 

науково-практичних конференціях. 

У 2020/2021 навчальному році атестувалися 10 педагогічних працівників. 

Результати атестації наступні:  

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 5 

викладачам; 

- підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» 1 викладачеві; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 3 

викладачам; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 2 

викладачам;  

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 3 

викладачам; 

- присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» 1 викладачеві. 

8. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

Організація освітнього процесу регламентується графіками навчального 

процесу на денній і заочній формах навчання, розкладами занять, робочими 

навчальними планами та програмами, планами роботи методичної ради, 

циклових комісій, наказами ректора та розпорядженнями директора. 

Графіки навчального процесу розроблені відповідно до навчальних 

планів спеціальностей. Розклади занять розробляються двічі на рік до початку 

семестру й відповідають робочим навчальним планам. Облікова документація 

(журнали навчальних занять, відомості обліку заміни відсутніх викладачів, 

журнал обліку роботи циклової комісії, журнали обліку пропущених занять 

студентів тощо) ведеться якісно і своєчасно. Усі викладачі мають індивідуальні 

плани роботи з навчальним навантаженням, методичною роботою, що 

затверджуються та контролюються цикловою комісією. 
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Методична робота коледжу спрямована на підвищення рівня професійної 

майстерності викладачів, ефективне впровадження в освітній процес 

передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій. 

У поточному навчальному році викладачами заплановано й укладено 140 

методичних розробок. Методична робота була спрямована на удосконалення й 

оновлення навчальних програм і навчально-методичних комплексів дисциплін, 

розробки відкритих занять, презентаційних матеріалів із різних дисциплін, 

дистанційних курсів, тестових завдань для поточного й підсумкового контролю 

знань тощо. 

Викладачі і студенти коледжу беруть активну участь у підготовці 

матеріалів і доповідей до науково-практичних конференцій педагогічних 

працівників, а саме: 

• Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та 

право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (Центр фінансово-

економічних досліджень, м. Полтава, лютий 2021); 

• Обласна науково-практична конференція «Становлення громадянської позиції 

та національної свідомості як запорука формування життєвої компетентності 

майбутнього фахівця» (Харківський машинобудівний коледж, березень 2020); 

• ХVІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» 

(Національний технічний університет «ХПІ», січень 2021); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Наукові економічні дослідження: 

актуальні питання та інноваційні аспекти» (Наукова економічна організація 

«Перспектива», м. Дніпро, жовтень 2020); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові підходи до 

модернізації економіки та фінансової системи країни» (Ужгородський 

національний університет, жовтень 2020); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні тенденції в економіці, 

фінансах та управлінні» (Східноєвропейський центр наукових досліджень, 

м. Одеса, жовтень 2020); 
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• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, 

обліку, фінансів та права в Україні та світі» (Центр фінансово-економічних 

досліджень, м. Полтава, листопад 2020); 

• ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в обліково-

аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в 

умовах діджиталізації» (Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова); 

• ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 

(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, травень 

2021); 

• Всеукраїнська наукова конференція «Міжособистісна взаємодія. Обмін 

досвідом» (Громадська організація «Фонд підтримки інформаційного 

забезпечення студентів», м. Дніпро, квітень 2021); 

• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і 

професійна освіта: теорія, методика, практика» (Науково-методичний центр 

вищої і фахової передвищої освіти м. Київ, квітень 2021); 

• Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція «Фізика. Наука. 

Життя» (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба, Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Державного 

університету телекомунікацій, листопад 2020); 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом» (Спілка автомати заторів бізнесу, лютий 2021); 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших 

бакалаврів: стан, перспективи розвитку» (Економіко-технологічний технікум 

Херсонського національного технічного університету, грудень 2020);  

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми діяльності 

закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості» 
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(Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В. І. Литвиненка, листопад 

2020); 

• Всеукраїнська науково-методична конференція «Організаційно-методологічне 

забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення» 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, листопад 

2020); 

• Всеукраїнська наукова конференція «Змішаний та дистанційний формати 

навчання. Онлайн безпека» (Громадська організація «Фонд підтримки 

інформаційного забезпечення студентів, м. Дніпро , листопад 2020);  

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція особистісно 

орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» (Харківський 

державний автотранспортний коледж, грудень 2020); 

• ІV Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Безпека 

сучасного українця» (Харківський  гідрометеорологічний технікум Одеського 

державного екологічного університету, лютий 2020); 

• ІІІ Регіональна науково-практична студентська конференція «PRACTICEFEST-

2020» (Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну, жовтень 

2020); 

• ХХ обласна науково-практична конференція педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти Харківської області «Науково-педагогічні основи та 

шляхи розвитку і удосконалення освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання студентів» (Харківський машинобудівний коледж, лютий 2021). 

Щорічно затверджується план проведення відкритих і показових занять. Так, 

протягом 2020/2021 навчального року викладачами було проведено 9 відкритих 

занять. Усі заняття пройшли на високому та достатньому методичному рівнях 

(залежно від кваліфікації викладача).  

Важливим напрямком методичної роботи є організація роботи щодо 

формування, вивчення й поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Щорічно на рівні циклових комісій вивчається та узагальнюється досвід 

окремого викладача, узагальнені матеріали надаються до навчально-
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методичного кабінету. У цьому навчальному році вивчали педагогічний досвід 

7-ми викладачів, матеріали будуть рекомендовані для поширення по коледжу. 

У коледжі працює школа професійної адаптації викладачів-початківців, 

завдання якої − надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в 

оволодінні методикою викладання своєї дисципліни, розвиток умінь 

використовувати в роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, 

творчої активності молодих спеціалістів. Заняття школи у цьому навчальному 

році відвідували 4 викладачів. 

 Комплексний річний план роботи коледжу виконувався відповідно до 

визначених напрямків роботи: 

• проведено 6 засідань педагогічної ради, на яких розглядалися наступні питання: 

наслідки роботи у 2019/2020 навчальному році та завдання педагогічного 

колективу в новому навчальному році; результати прийому до коледжу у 2020 

році та завдання щодо формування контингенту на 2021/2022 навчальний рік; 

освітні технології у проектуванні ландшафтних об’єктів на спеціальності 

«Садово-паркове господарство»; стан загальноосвітньої підготовки та шляхи 

подолання проблем адаптації студентів нового прийому; особливості вступної 

кампанії 2021 року; роль літератури у формуванні особистості фахового 

молодшого бакалавра; застосування інтерактивних технологій при викладанні 

професійних дисциплін на спеціальності «Готельно-ресторанна справа»; робота 

в гуртожитках коледжу щодо забезпечення умов проживання та дотримання 

правил проживання; результати роботи екзаменаційної комісії з атестації 

здобувачів вищої освіти та Державної підсумкової атестації студентів; 

результати захисту курсових проектів і дипломних робіт на денній і заочній 

формах навчання; результати моніторингу якості проведення навчальних занять 

у 2020/2021 навчальному році та інші; 

• проведено семінар з питань підвищення педагогічної майстерності викладачів 

на тему «Дистанційне навчання із сервісами Google»; 

• проведено 8 засідань методичної ради, де розглядалися наступні питання: 

планування навчально-методичної документації; підвищення кваліфікації і 
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стажування педагогічних працівників; атестація педагогічних працівників; 

аналіз успішності студентів; якість проведення навчальних занять; організація 

освітнього процесу під час карантину, проведення екзаменаційної сесії 

дистанційно в умовах гострої респіраторної хвороби COVID-19 тощо. 

9.Технічне і програмне забезпечення освітнього процесу 

На заняттях викладачі активно використовують інформаційно-

комунікаційні технології, у тому числі з використанням сучасних 

мультимедійних проекторів з екранами. Застосування інноваційних технологій 

робить заняття сучасним, дозволяє підвищити у студентів мотивацію до 

навчання, що підвищує ефективність і якість освіти. 

Спеціалізовані навчальні лабораторії і кабінети обладнані комп'ютерною 

технікою і багатофункціональними пристроями. 

Студенти коледжу вивчають спеціалізовані прикладні комп'ютерні 

програми, а саме: «Парус-підприємство 7.40», «Парус – Готель», «Парус – 

Ресторан», «AutoCARD», «Realtime Landscape Architect», «Наш сад Рубін»; 

використовують сучасні системи на основі запрограмованих баз даних в 

електронних таблицях, базу даних Медок (версія демо), онлайн-сервіси для 

навчання; проводять пошук рослин із використанням електронних довідників і 

енциклопедій. 

Таким чином, формується практична база знань для ефективного 

використання сучасних інформаційних технологій і новітнього програмного 

забезпечення відповідно до специфіки майбутньої професійної діяльності. 

За допомогою дистанційної форми роботи студенти мають можливість 

отримати вільний доступ до навчальних матеріалів: лекцій; завдань 

лабораторних і практичних робіт; електронних підручників; посилань на освітні 

Інтернет-ресурси, завдань і електронних форм для оформлення результатів 

практики. 

На сьогодні 47 педагогів коледжу пройшли підготовку з організації 

роботи в системі дистанційного навчання Moodle в університеті. Створено 60 
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дистанційних курсів із різних дисциплін і практичного навчання. Дистанційний 

курс із фізики атестований. 

10.Практичне навчання 

Основне завдання коледжу – підготовка студентів до практичної 

діяльності на виробництві, яка включає в себе, з однієї сторони, озброєння 

основами знань, необхідними в роботі, з іншої – формування професійних 

умінь і навичок. Стимулом до зростання професійної майстерності студентів є 

проходження практики в умовах виробництва. Із цією метою між навчальним 

закладом і провідними підприємствами були оформлені договори на 

проведення навчально-виробничої, технологічної, виробничої та 

переддипломної практик. Студенти проходять практику на таких 

підприємствах: СКП «Харківзеленбуд», КП «Ритуал», ЦПК імені Горького, 

готелі «Мир», «Вікторія», «Харків-Палас», супермаркети «Рост» і «Сільпо», 

ПАТ «Укрпошта», пансіонатах «Миколаїв» у Миколаївській області та «Блік» в 

Одеській. 

У 2021 році студенти коледжу були направлені для проходження 

практики до Болгарії . 

Практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду 

навчання і мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання 

студентами необхідного й достатнього обсягу практичних знань і умінь 

відповідно до майбутньої спеціальності. 

Якість захисту звітів з практики відображено в таблиці: 

Спеціальність  Абсолютна 

успішність, % 

Якісна 

успішність, % 

Середній бал 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

100 73,2 3,9 

«Облік і оподаткування» 100 63,2 3,8 

«Готельно-ресторанна 

справа» 

100 71,1 4,0 

«Садово-паркове 

господарство» 

100 76,1 4,0 

«Агрономія» 100 68,1 4,0 
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Усі показники відповідають вимогам МОН України щодо якісної 

підготовки здобувачів освіти.  

За результатом практики студенти продемонстрували знання на 

достатньому рівні. Особисто дослідили визначенні підприємства, дали їх 

основні характеристики,  потужність виробництва, конкурентоспроможність на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Практика – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього 

фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим 

місцем роботи нашого майбутнього випускника. Саме тому пріоритетним 

напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики. 

11. Виховна робота та робота ради студентського самоврядування 

Метою виховної роботи у коледжі є формування цілісної особистості, 

усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною 

позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати 

відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, 

розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.  

У виховній роботі зі студентами коледжу використовуються різні форми: 

навчальні заняття, практична підготовка, гуртки, екскурсії, різноманітні  види 

суспільно корисної праці, волонтерська діяльність, студентське 

самоврядування. 

Систему планування виховної роботи складають плани роботи в цілому по 

коледжу, плани керівників груп, завідувачів відділень, вихователя гуртожитків. 

 У 2020/2021 навчальному році були проведені просвітницькі заходи 

фахівцями системи надання безоплатної правової допомоги спільно з 

представниками Управління патрульної поліції в Харківській області «Права 

дитини, захист прав дитини, дії дитини при затриманні працівниками поліції», 

«Запобігання та протидія булінгу».  

 Проведені лекції про гендерну рівність, попередження насилля в сім’ї, 

девіантну поведінку підлітків.  
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 Студенти другого курсу взяли участь у проєкті «Разом до вільного життя. 

Зупинимо торгівлю людьми», який реалізує громадська організація «Центр 

психологічного розвитку «РАЗОМ» за підтримки німецького уряду. У 

наступному навчальному році тренінги будуть проведені для старшокурсників 

та викладачів. 

Для студентів були проведені відкриті виховні заходи : «Толерантність 

врятує світ», «Толерантність як одна з головних характеристик сучасного 

суспільства» «Екологічні проблеми людства», «До Дня захисника Вітчизни та 

визволення України від нацизму», «Харків туристичний», «Вечір вшанування 

пам’яті жертв голодомору», до Дня Небесної Сотні,  до Дня Гідності та 

Свободи, до 120 річчя від дня народження М.М.Гришка, видатного вченого, 

академіка і творця ботанічного саду НАН України. Також було проведено 

поетичний вечір «Поезія – це завжди неповторність», «Поетичні хвилинки» до 

дня народження Т.Г. Шевченка, «Поетична кав’ярня», де студенти декламували 

поезію на різних мовах світу. Студенти організували та провели флешмоб  

«Подяка лікарям» та «Мій улюблений світ без насильства».  

Велика увага у коледжі приділяється формуванню безпечного освітнього 

середовища. Так, для викладачів були проведені дводенні тренінги з 

толерантності, на яких були заслухані міні-лекції про різноманітність, гендерну 

ідентичність, виконані вправи  в групах, переглянуто відео-роліки та отримані 

сертифікати. 

Педагогічний колектив проводить значну роботу щодо формування 

здорового способу життя. Студенти коледжу брали участь у обласній 

спартакіаді «Спорт протягом життя» з настільного тенісу (4 місце) та міні-

футболу (1 місце)  серед команд коледжів м. Харкова. Протягом навчального 

року працювали гуртки з волейболу, баскетболу, настільного тенісу та міні-

футболу. 

Студенти систематично відвідують виставки, музеї, театри.  

 Щорічно студенти коледжу беруть участь у районному етапі міського 

конкурсу «Молода людина року», який проводить комітет у справах сім’ї, 
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молоді та спорту по Київському району з метою виховання активної 

громадянської позиції у молоді, підтримки обдарованої  молоді міста Харкова. 

Лауреатом у номінації «Студенти закладів фахової передвищої освіти» став 

першокурсник Шалак Єгор.  

Невід’ємною частиною студентського середовища є студентське 

самоврядування, яке має чіткі завдання та стратегію роботи.  

Сектори ради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери студентського 

життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав студентів та 

виконання ними своїх обов’язків, налагоджена співпраця студентської ради 

коледжу та студентської ради гуртожитків. Студенти, які входять до Ради 

коледжу, розподілені за секторами: навчально-науковий, побутовий, культурно-

масовий, сектор соціологічних досліджень і сектор з питання здоров’я та 

спорту. У гуртожитках працює житлово-побутова, культурно-масова комісії та 

редакційна колегія. Кожний сектор і комісія мають свої обов’язки. 

Студентське самоврядування бере активну участь у волонтерській 

діяльності з громадською організацією «РАЗОМ» та фондом «Заради життя». 

Одним із основних завдань на наступний навчальний  рік є забезпечення 

подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого залучення його 

до вирішення питань організації освітнього та виховного процесів, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя, брати активну 

участь у молодіжних проєктах для особистісного розвитку, у благодійних 

акціях та активно співпрацювати з органами студентського самоврядування 

інших закладів освіти з метою вироблення концептуальних напрямків роботи. 

Завданням педагогічного колективу на наступний навчальний рік є 

посилення морально-духовної освіти, організація змістовного дозвілля 

студентської молоді у вільний від навчання час, проведення тематичних 

зустрічей, культурно-мистецьких заходів з метою залучення студентів до 

кращих зразків української та світової культури, виховання громадської 

активності.  
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12.Розвиток матеріально-технічного забезпечення 

Для ефективного проведення освітнього процесу у ВСП «Житлово-

комунальний фаховий коледж Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова» створена достатня матеріально-

технічна база, яка постійно розвивається та вдосконалюється, що дозволяє 

забезпечити необхідні умови для підготовки фахівців з ліцензованих 

спеціальностей згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. 

Матеріально-технічну базу складають 38 кабінетів і лабораторій, 

бібліотека, читальна, актова та спортивна зали, 2 гуртожитки, їдальня, 

спортивний майданчик. 

Із метою збереження та оновлення матеріально-технічної бази 

систематично проводяться поточні та капітальні ремонти приміщень.  

Так, у 2020/2021 навчальному році в навчальному корпусі проведений 

капітальний ремонт вхідної групи із заміною сходів та влаштуванням клумб. 

Модернізована система опалення в бібліотеці на першому поверсі. 

У лабораторії дендрології проведений капітальний ремонт фасадів 

будівель і фундаменту оранжерей №3 та №4.  

У лабораторії готельного господарства проведений капітальний ремонт 

кухні на 1-му поверсі із заміною віконного блоку, ремонт душової кімнати із 

заміною дверей, капітальний ремонт санітарного вузла на першому поверсі, 

капітально відремонтовані кімнати із заміною віконних і дверних блоків: №93, 

№94, №97, №102, №103, №104, №106, №112, №113, №115, №116. 

Виконаний капітальний ремонт кабінету із заміною дверного блоку 

завідувачки навчальної лабораторії. Проведений поточний ремонт у кімнатах 

№94, №124 та №108.  

Замінено вікна на сходах другого та третього поверхів. Установлено 

водонагрівач та замінена сантехніка в душовій кімнаті на 2-му поверсі. 

У гуртожитку №7 проведений капітальний ремонт в ізоляторі, слюсарні 

та коморі.  
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У гуртожитку №8 проведений капітальний ремонт душових кімнат і 

туалетів на 3-му і 4-му поверхах, також капітально відремонтовані 

умивальники на 4-му поверсі.  

Проводиться поточній ремонт м’якої покрівлі всіх будівель закладу. 

Поповнений асортимент дендрологічного парку декоративними та 

рідкісними рослинами. На території коледжу висаджено близько 5-ти тисяч 

однорічних, 1500 багаторічних і 100 дворічних рослин, 10 листяних дерев і 120 

кущів. Також на клумбах висаджено більше 100 кущів троянд. 

Згідно з планом у коледжі проводиться повна інвентаризація майна, 

налагоджено його облік. Усе майно закріплено за матеріально-відповідальними 

особами. 

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                     В. І. Лук’янов  


