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ВИСНОВОК
експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами 

проведення чергової акредитаційної експертизи 
щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» у Державному 
вищому навчальному закладі «Харківський коледж будівництва,

архітектури та дизайну»

Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 р. № 978, з метою проведення чергової акредитаційної експертизи 
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» у Державному вищому навчальному 
закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» наказом 
МОН України від 07 лютого 2018 р. № 143-А призначена експертна комісія у 
складі:

Голова комісії -  Фамуляк Юрій Євгенович -  завідувач кафедри
технології та організації будівництва Львівського 
національного аграрного університету, кандидат 
технічних наук, доцент;

Член комісії -  Марчук Елла Юріївна -  завідувач відділення
архітектури та будівельного дизайну Кам’янець- 
ГТодільського коледжу будівництва, архітектури 
та дизайну, викладач вищої категорії.

Експертна комісія у період з 27 лютого по 01 березня 2018 року 
розглянула подану Державним вищим навчальним закладом «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну» акредитаційну справу та провела 
акредитаційну експертизу освітньої діяльності Коледжу щодо відповідності 
державним вимогам до акредитації спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн».

Експертна комісія зробила висновки на основі:
- перевірки засновницьких документів (Статуту коледжу, Свідоцтва про 

державну реєстрацію, Довідки про внесення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, ліцензії, сертифікатів);

- проведення аналізу матеріалів акредитаційної справи спеціальності
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», 
підготовленої Державним вищим навчальним закладом «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»;

- вивчення фактичного стану кадрового, матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців з 
акредитованої спеціальності;

Голова експертної комісії ^ Ю. Є. Фамуляк



з

- ознайомлення з фактичним станом навчальних приміщень, кабінетів 
та лабораторій;

- результатів проведених експертною комісією комплексних 
контрольних робіт з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 
професійної та практичної підготовки;

- ознайомлення з курсовими та дипломними проектами;
- ознайомлення з укладеними договорами між коледжем та 

підприємствами для проходження практик;
- ознайомлення зі звітами студентів з виробничої та переддипломної 

практик;
- наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами 

коледжу.

І Загальна характеристика 
Державного вищого навчального закладу 

« Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» є вищим навчальним закладом І рівня 
акредитації.

26 вересня 1933 року наказом № 847 Наркомату важкої промисловості 
СРСР Коледж був заснований як будівельний технікум. У листопаді 1933 року 
навчальний заклад було реорганізовано в Харківський архітектурно- 
будівельний технікум.

Наказом Наркомату з будівництва СРСР № 613 від 29 вересня 1943 року, 
після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, Коледж 
відновив свою діяльність як Харківський будівельний технікум. До 1975 року 
технікум був підпорядкований Міністерству промислового будівництва 
України, з 1975 р. по 1987 р. - Міністерству промислового будівництва СРСР, 
з 1987 р. по 1991 р. -  Міністерству будівництва України, а з липня 1991 р. -  
державній будівельній корпорації «Укрбуд» (Постанова Кабінету міністрів 
України від 01.07.1991 р. № 65 про перейменування Мінбуду України).

Відповідно до наказу Української державної будівельної корпорації 
«Укрбуд» від 30.11.2007 р. № 46 Харківський будівельний технікум 
перейменовано у ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну».

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.04.2011 р. 
№ 341 «Про передачу вищих навчальних закладів до сфери управління 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту» відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. № 283 «Про передачу деяких 
вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту» Харкірський коледж будівництва, архітектури та дизайну 
передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
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України.
Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну є юридичною 

особою, має самостійний баланс, розрахунки в установах банку, печатку зі 
своєю назвою і зображенням Державного Герба України та інші атрибути 
юридичної особи.

За 84 роки свого існування коледж підготував більше 33 тисяч 
висококваліфікованих випускників, які успішно працюють, обіймають керівні 
посади, є провідними спеціалістами підприємств, будівельних організацій, 
органів влади.

Структурними підрозділами Коледжу є відділення, циклові комісії, 
підготовчі курси, методичний кабінет, підрозділи, що забезпечують освітній 
процес, адміністративні та господарські підрозділи, що вирішують соціально- 
побутові проблеми, бібліотека.

Юридична адреса: вул. Квітки-Основ’яненка, будинок 4/6, м. Харків, 
61003, Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну».

Електронна пошта: hbd@hkbad.com.ua 
Адреса \¥еЬ-сайту: www.hkbad.com.ua

Директор коледжу -  Филипенко Ганна Іванівна викладач-методист, 
робочий телефон: (057) 731-24-31, мобільний: 0978440598. Дата народження: 
20.08.1958.

На сьогодні коледж готує фахівців за спеціальностями:
- 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
- 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»;
- 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 

систем теплопостачання»;
- 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».
Ліцензія та сертифікати засвідчують право на освітню діяльність,

пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
молодшого спеціаліста із вказаних спеціальностей. Загальний ліцензований 
прийом студентів коледжу складає 275 осіб. Ліцензований обсяг прийому 
студентів до Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» надано у таблиці 1.1.

Експертною комісією встановлено, що організація навчального процесу, 
оформлення та ведення навчально-методичної документації, самостійної 
роботи студентів, контроль знань, порядок проведення навчальної та 
виробничої практик здійснюється відповідно до нормативних документів, що 
регламентують навчально-виховний процес.

Усі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності 
коледжу і які необхідні для організації навчально-виховного процесу були 
надані комісії (ліцензія від 11.08.2014 р. серія АЕ №527101, сертифікат про 
акредитацію спеціальності, Статут, Положення щодо організації навчального 
процесу та інші.). Вони є’достовірними.

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Навчальний заклад здійснює фінансово-господарську діяльність за 
рахунок державного бюджету, коштів на підготовку фахівців за рахунок 
фізичних та юридичних осіб відповідно до укладених договорів.

Для вирішення основних питань діяльності коледжу діють такі органи: 
педагогічна рада, адміністративна рада, методична рада, циклові комісії, 
приймальна комісія, профспілковий комітет та студентська рада коледжу. 
Протоколи засідань є в наявності.

Для забезпечення навчально — виховного процесу в коледжі сформований 
досвідчений педагогічний коллектив, здатний забезпечувати якісну підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів. Адміністрацією коледжу кожного 
навчального року аналізується кадрове забезпечення спеціальностей, а також 
планується поповнення його новими викладацькими кадрами, ведеться підбір 
викладачів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і мають 
практичний досвід роботи, а також викладачів, які мають вчене звання.

Згідно зі штатним розкладом керівництво в коледжі здійснює директор, 
заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної 
роботи, заступник директора з навчально-виробничого навчання, заступник 
директора з адміністративно-господарської роботи, завідувачі відділень, 
керівник фізичного виховання.

Адміністративно-управлінський, навчально-допоміжний та
господарський персонал складає 126 співробітників.

Навчальний процес у коледжі забезпечують 73 викладачі, які працюють 
на постійній основі та один сумісник, з них:

- 31 -  викладач вищої категорії, що складає 42,4 % (6 з яких мають 
звання викладач-методист);

- 19 викладачів першої категорії, що складає 26%;
- 17 викладачів другої категорії, що складає 23,28%;
- 7 спеціалістів, що складає 9,58%.
Кількість викладачів відповідає навантаженню на навчальний рік і 

протарифіковано. Тарифікаційні списки щорічно складаються і затверджуються 
згідно з вимогами.

З метою координації навчально-виховної роботи, підвищення 
педагогічної майстерності та професійної кваліфікації в коледжі створено 10 
циклових комісій. Головами циклових комісій є найбільш досвідчені викладачі 
коледжу.

Циклові комісії працюють над удосконаленням та впровадженням до 
навчального процесу новітніх прогресивних технологій, написанням 
методичних рекомендацій та посібників для самостійної роботи студентів, 
розробкою методичних матеріалів, комп'ютерних програм та інше. Плани 
роботи циклових комісій та протоколи засідань є в наявності, вони ведуться 
відповідно до нормативних документів.

Творчий колектив педагогічних працівників коледжу забезпечує 
навчально-виховний процес на достатньому рівні.

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Матеріали статистичної звітності своєчасно надаються статистичному 
управлінню. Копії статистичних звітів є в наявності.

Загальна характеристика розвитку Державного вищого навчального 
закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» надано у 
таблиці 1.2.

Висновок: нормативні документи, що забезпечують правові основи 
діяльності ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є 
в наявності та відповідають акредитаційним вимогам.

Формування контингенту студентів спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» здійснюється 
відповідно до встановленого ліцензійного обсягу -  50 осіб денної форми 
навчання. Навчання студентів спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» здійснюється за бюджетні кошти та 
на умовах контракту, за кошти фізичних та юридичних осіб. Прийом студентів 
не перевищує ліцензовані обсяги прийому.

Прийом здійснюється відповідно до таких документів:
- Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
підвищення престижності шахтарської праці», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

- «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України», 
затверджених наказом МОНУ;

- Правил прийому до ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»;

- Положення про Приймальну комісію ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну».

Організацію прийому забезпечує Приймальна комісія, що працює 
відповідно до нормативно-правових документів, Положення про Приймальну 
комісію, Плану роботи та Правил прийому до навчального закладу.

Формування контингенту студентів коледжу базується на проведенні 
викладачами коледжу профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, 
професійно-технічних училищах Харкова та області.

Коледж тісно співпрацює з Харківським міським центром зайнятості 
щодо проведення зустрічей виїзних агітаційних бригад з випускниками шкіл 
Харкова та області; бере участь у міжрегіональній спеціалізованій виставці 
«Освіта Слобожанщини», яка проводиться щорічно. Крім того, планується 
широка рекламна кампанія з популяризації спеціальностей коледжу, як на веб- 
сайті коледжу так і в засобах масової інформації.

II Формування контингенту студентів

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк



Згідно з реалізацією заходів щодо прийому студентів педагогічний 
колектив коледжу працює над впровадженням різноманітних форм 
профорієнтаційної роботи. З цією метою викладачі коледжу:

- проводять дні відкритих дверей, на які запрошують абітурієнтів, їх 
батьків, студентів коледжу та випускників минулих років;

- планують роботу циклових комісій у закріплених за ними школах та 
ПТУ, художніх школах міста і області;

- проводять індивідуальну роботу з учнями шкіл та їх батьками;
- проводять спільні з учнями шкіл виховні заходи і спортивні змагання;
- разом зі студентами проводять презентацію діяльності коледжу;
- проводять спільні конференції з метою допомоги абітурієнтам 

зробити свідомий вибір спеціальності;
- щорічно здійснюють довузівську підготовку абітурієнтів на курсах 

поглибленого вивчення предметів: математика, українська мова та малюнок.
На 01.10.2017 року контингент студентів спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» складає 163 особи, з 
них: 91 особа навчається за рахунок державного бюджету, 72 особи -  за 
рахунок фізичних осіб, що складає 44,2% від контингенту студентів з даної 
спеціальності.

Показники формування контингенту студентів, що навчаються за 
спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» наведено у таблиці 2.1.

У коледжі налагоджений контроль за дотриманням студентами 
навчальної дисципліни, а також налагоджена робота з батьками студентів.

Для збереження контингенту студенів та поглиблення їх знань з фахових 
дисциплін під керівництвом викладачів систематично проводяться 
консультації, індивідуальні та факультативні заняття, самостійна робота, 
працюють гуртки та спортивні секції.

Висновок: У результаті перевірки експертною комісією встановлено, що у 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» організація 
прийому студентів здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
Робота педагогічного колективу з питань формування та збереження 
контингенту студентів спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» здійснюється на належному рівні.

Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до 
встановлених державних вимог.

III Зміст підготовки фахівців

Зміст освіти у Коледжі обумовлений цілями і потребами суспільства, 
виражається у вимогах до системи знань, умінь і навичок, до громадських і 
професійних якостей, що формуються в процесі навчання з урахуванням 
перспектив розвитку науки, техніки, новітніх технологій, культури та
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визначається системою стандартів вищої освіти — державним стандартом вищої 
освіти, галузевим стандартом вищої освіти та стандартом вищої освіти вищого 
навчального закладу.

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель 
і споруд та будівельний дизайн» здійснюється згідно з вимогами Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію 
навчального процесу в ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» та у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти України: 
освітньо-каліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засобів 
діагностики вищої освіти.

Відповідно до акредитаційних умов у Харківському коледжі будівництва, 
архітектури та дизайну є в наявності та затверджені в установленому порядку 
освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма (їх 
варіативні компоненти), засоби діагностики вищої освіти спеціальності
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» розроблені 
на базі галузевих стандартів вищої освіти та погоджені в навчально- 
методичному кабінеті з напряму 6.060101 «Будівництво», у навчально- 
методичному центрі вищої освіти та в Департаменті вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) визначає галузеві 
кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників 
Коледжу з даної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула 
певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки молодших спеціалістів 
зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» є державним нормативним документом, в якому визначається 
нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня 
освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст».

Варіативні компоненти ОКХ та ОПП за даною спеціальністю затверджені 
в установленому порядку директором коледжу, визначають виробничі функції, 
типові задачі діяльності, зміст умінь та компетенцій фахівця та визначають 
цикл вибіркових дисциплін з урахуванням вимог до спеціалістів на сучасному 
етапі розвитку та потреб будівельного виробництва.

Основним нормативним документом, що регламентує навчальний процес 
є навчальний план, який складено на підставі освітньо-професійної програми, 
варіативної освітньо-професійної програми -  складової стандарту вищої освіти 
та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг 
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 
форми проведення підсумкового контролю знань та державної атестації.

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента, вивчення 
навчальних дисциплін в академічних годинах і кредитах.
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Враховуючи зауваження попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів навчальний план спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» на перспективний навчальний рік було 
перероблено з урахуванням п.п.14 п.1 Ст.1 «Закону України про вищу освіту» 
та затверджено педагогічною Радою коледжу протокол № 5 від 14 лютого 2018 
року. Кількість навчальних годин - 6480 год./ національних кредитів -120/ 
кредитів ЕСТ8 -216 (обсяг одного кредиту ЕСТ8 становить ЗО годин). Копія 
навчального плану додається.

У навчальному плані спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» дотримане співвідношення навчального часу 
між циклами підготовки молодшого спеціаліста відповідно до вимог освітньо- 
професійної програми.

Навчальний план спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» у коледжі розроблено на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми і затверджено директором коледжу.

Структура навчального плану за спеціальністю відповідає уніфікованій 
структурі і складається з таких циклів: гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, математичної та природничо-математичної підготовки, професійної 
та практичної підготовки, циклу вибіркових дисциплін.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 
навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується 
директором коледжу.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 
знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Експертною комісією відповідно до освітньо-професійної програми і 
навчального плану спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд 
та будівельний дизайн» встановлено, що викладачами спеціальності розроблені 
і затверджені належним чином навчальні програми з усіх дисциплін.

Програми визначають послідовність, організаційні форми вивчення 
дисципліни, форми і засоби поточного і підсумкового контролю знань. Зміст 
лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять відповідає вимогам 
навчальних програм Міністерства освіти і науки України та вимогам анотацій 
дисциплін в освітньо-професійній програмі спеціальності.

Види та тривалість практик визначені згідно із затвердженим навчальним 
планом спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн». У графіку навчального процесу відображаються всі види 
практик, їх тривалість і послідовність проведення. Основним організаційно- 
методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників 
практик за спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн», є наскрізна програма практик. Програми навчальних 
дисциплін та програми практик зі спеціальності розроблені викладачами 
коледжу і затверджені у встановленому порядку.

Програми розроблені викладачами на основі вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики спеціальності та розглянуті цикловими
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комісіями, методичною радою та отримали рецензію ВНЗ ІІІ-ІУ рівня 
акредитації і затверджені директором коледжу.

З метою методичного забезпечення виконання навчальних планів і 
програм у кожній лабораторії та кабінеті створені навчально-методичні 
комплекси, до складу яких входять: робочі навчальні програми, конспекти 
лекцій, інструктивно-методичні матеріали до лабораторних, практичних занять, 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, комплексні 
контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу, методичні матеріали для студентів з питань 
самостійного опрацювання фахової літератури, виконання курсових робіт, 
роздатковий матеріал, навчальні посібники, технічні засоби навчання, макети, 
моделі, стенди, прикладні комп’ютерні програми тощо.

Всі перелічені інструктивно-методичні матеріали виконані в паперовому 
варіанті та на електронних носіях.

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів. Для поглиблення 
інтересу до обраної спеціальності студенти беруть участь у конкурсах, науково- 
теоретичних та практичних конференціях ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації міста і 
області.

Викладачі, що забезпечують спеціальність 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» достатньою мірою володіють 
прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Викладачі постійно працюють над удосконаленням та модернізацією 
бази навчально-методичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін 
спеціальності. Ця база постійно поновлюється, вживаються заходи щодо 
ефективності використання методичних матеріалів і посібників.

Висновок: експертна комісія, перевіривши зміст підготовки фахівців у 
Харківському коледжі будівництва, архітектури та дизайну за спеціальністю
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», засвідчує 
наявність навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм 
та робочих навчальних програм та повну їх відповідність із освітньо- 
професійною програмою спеціальності. Наведені дані дозволяють 
стверджувати, що зміст підготовки спеціалістів за даною спеціальністю 
відповідає акредитаційним вимогам.

IV Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу

Організація навчального процесу спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» здійснюється на 
підставі нормативно-правових документів, які регламентують діяльність 
навчального закладу: Законів України «Про освіту», «Про вишу освіту», 
Концепції національного; виховання, та інших наказів Міністерства освіти і 
науки України, Положення «Про організацію навчального процесу в ДВНЗ
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«Харкіський коледж будівництва, архітектури та дизайну»», Статуту 
Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, Положення про 
педагогічну раду, Положення про циклову комісію, Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти в коледжі та інше.

Навчально-виховний процес спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» здійснюється за навчальним планом, 
графіком навчального процесу, єдиним планом виховної роботи, планом 
методичної роботи, графіки проведення позакласних заходів.

Забезпеченість навчального процесу спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» програмами 
навчальних дисциплін складає 100%, частина з яких розроблена викладачами 
коледжу і отримала рецензії відповідних спеціалістів ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації. Робочі навчальні програми складено на основі навчальних програм 
з усіх дисциплін. Навчальні програми та робочі навчальні програми містять 
назви змістовних модулів в логічній послідовності їх вивчення, що входять до 
відповідного блоку; в них передбачено міжпредметні зв’язки, завдання до 
самостійної роботи студентів, перелік нормативної, навчально-методичної 
літератури, засоби діагностики успішності, семестровий та поточний контроль.

Робота викладачів, що забезпечують спеціальність спрямована на 
удосконалення бази навчально-методичних матеріалів з усіх навчальних 
дисциплін, на застосування в навчальному процесі новітніх технологій 
навчання та інноваційних методів, на формування у студентів прагнення до 
пізнавальної діяльності.

Для допомоги викладачам у коледжі створена Методична рада, яка 
працює відповідно до Положення про методичну раду.

В методичному кабінеті коледжу зібрані методичні матеріали дисциплін, 
методичні рекомендації до проведення лабораторних та практичних робіт, 
курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, 
тестового контролю знань; методичні вказівки щодо впровадження передових 
педагогічних технологій тощо.

При методичному кабінеті працює Школа молодого викладача. 
Методичний кабінет організовує роботу викладачів у міських та обласних 
методичних об’єднаннях.

Постійний контроль за навчально-виховним процесом на спеціальності
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 
здійснюють директор коледжу, заступники директора з навчальної, виховної, 
навчально-виробничої роботи, завідуючий відділенням, голови циклових 
комісій, класні керівники.

З метою визначення успішності та якості знань студентів спеціальності, 
рівня теоретичної та практичної підготовки проводиться поточний та 
підсумковий контроль знань та вмінь студентів, результати якого 
розглядаються на засіданнях циклових комісій, що забезпечують спеціальність
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 
педагогічних радах, академічних комісіях.

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Комплексні контрольні роботи для перевірки залишкових знань 
студентів спеціальності складено з дотриманням усіх вимог щодо акредитації і 
дають змогу оцінити рівень знань та навичок студентів спеціальності. Пакети 
завдань комплексних контрольних робіт розроблено зі всіх дисциплін 
навчального плану спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд 
та будівельний дизайн», завдання відповідають вимогам ОКХ та ОПП 
підготовки молодших спеціалістів. Зауважень щодо їх змісту немає.

Викладачами циклової комісії дизайнерських дисциплін розроблена 
тематика курсових, дипломних проектів та методичні рекомендації щодо їх 
виконання. Вони містять загальні вимоги до виконання курсових проектів, 
список рекомендованої літератури та критерії оцінювання.

Виконання курсових і дипломних проектів проводиться у терміни, 
передбачені навчальним планом. Тематика курсових та дипломних проектів, що 
затверджується наказом директора по коледжу, передбачає виконання 
самостійних та індивідуальних завдань на основі знань, умінь і навичок, 
отриманих в процесі вивчення відповідних навчальних дисциплін.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» проходять практичну 
підготовку. На основі Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України та відповідно до вимог ОПП, ОКХ і навчального 
плану цикловою комісією дизайнерських дисциплін розроблена та затверджена 
в установленому порядку «Наскрізна програма практики», яка розрахована на 
весь період навчання і забезпечує взаємозв'язок усіх видів практик, 
передбачаючи безперервність формування та розвиток у студентів професійних 
навичок.

На всі види практик згідно навчального плану розроблено навчальні 
робочі програми. Програми практик відповідають змісту ОПП і ОКХ. Терміни 
проведення та послідовність практик визначаються навчальним планом і 
графіком навчального процесу, що складається щорічно і затверджується 
директором коледжу. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях 
циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних 
радах коледжу.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна 
екзаменаційна комісія. Нормативною формою державної атестації, відповідно 
до засобів діагностики вищої освіти, є виконання та захист дипломного 
проекту. Дипломне проектування і захист дипломних проектів зі спеціальності
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 
проводяться в терміни, що встановлені навчальним планом. Теми дипломних 
проектів є актуальними та відповідають вимогам виробництва, освітньо- 
кваліфікаційної характеристики спеціальності, сучасному науково-технічному 
рівню. При виконанні дипломних проектів використовується сучасне 
програмне забезпечення та комп’ютерна техніка.

Студенти Коледжу, достатньо забезпечені навчальною літературою з 
дисциплін, які передбачені навчальним планом. У читальній залі наявні фахові
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періодичні видання зі спеціальності, а саме: журнал «Безпека життєдіяльності», 
«Довідник спеціаліста з охорони праці», журнали: «Ідеальний будинок», 
«Затишна оселя», «Приватний будинок», «Будівництво та реконструкція», 
«Будмайстер», «Домус-дизайн». Працівники бібліотеки постійно проводять 
літературні виставки, знайомлять студентів з наявним книжковим фондом та 
новинками видань в галузі будівництва.

Аналіз семестрової і поточної навчальної документації свідчить, що всі 
дисципліни навчального плану викладаються в належному обсязі, уся робоча 
навчально-методична документація затверджена у відповідності до 
встановлених вимог.

Згідно з наказом від 02.10.2017 року № 39 про підготовку до акредитації 
спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» було проведено самоаналіз освітньої діяльності коледжу щодо 
підготовки фахівців спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд 
та будівельний дизайн» за підсумками самоаналізу сформовано акредитаційну 
справу, яку було розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної Ради 07 
листопада 2017 року, протокол № 2.

Аналіз звіту про виконання планів роботи циклових комісій, 
індивідуальних планів роботи викладачів, які забезпечують підготовку фахівців 
спеціальності, поточних планів роботи коледжу свідчить про те, що робота, яка 
проводиться в і коледжі щодо створення навчально-методичного, 
інформаційного забезпечення, система виховної роботи знаходяться на 
достатньо високому рівні.

При перевірці навчально-методичного забезпечення з навчальних 
дисциплін спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» була встановлена наявність документації:

- навчальні та робочі плани спеціальності -  100%;
- навчальні і робочі програми з навчальних дисциплін, передбачених 

навчальним планом -  100%;
- дидактичні та методичні матеріали для організації і проведення 

за н я т ь -100%;
- методичне забезпечення контролю знань студентів (поточний та 

підсумковий контроль -  100%;
- рівень забезпеченості навчальною, навчально-методичною, 

довідковою літературою складає 100%;
- лабораторні, практичні заняття, курсові проекти орієнтовані на 

використання сучасного програмного забезпечення та мають необхідний інструктивно- 
методичний матеріал у повному обсязі. Практичні, лабораторні заняття забезпечені 
методичними вказівками, ж  у друкованому, так і в електронному варіанті.

Висновок: експертна комісія зазначає, що стан організаційного та навчально- 
методичного забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель, і споруд та будівельний дизайн» відповідає 
акредитаційним вимогам.

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк



V Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Для забезпечення навчально -  виховного процесу спеціальності 
сформовано досвідчений педагогічний коллектив, здатний забезпечувати якісну 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Адміністрацією коледжу 
кожного навчального року аналізується кадрове забезпечення спеціальностей, а 
також планується поповнення його новими викладацькими кадрами, ведеться 
підбір викладачів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і 
мають практичний досвід роботи, а також викладачів, які мають вчене звання.

Згідно зі штатним розкладом керівництво в коледжі здійснюють 
директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з 
виховної роботи, заступник директора з навчально-виробничого навчання, 
заступник директора з адміністративно-господарської роботи, завідувачі 
відділень, керівник фізичного виховання.

Адміністративно-управлінський, навчально-допоміжний та
господарський персонал складає 126 співробітників.

Навчальний процес у коледжі забезпечують 73 викладачі, які працюють 
на постійній основі та один сумісник, з них:

- 31 -  викладач вищої категорії, що складає 42,4 % (6 з яких мають 
звання викладач-методист);

- 19 викладачів першої категорії, що складає 26%;
- 17 викладачів другої категорії, що складає 23,28%;
- 7 спеціалістів, що складає 9,58%.
Творчий колектив педагогічних працівників коледжу забезпечує 

навчально-виховний процес спеціальності на достатньому рівні.
Підвищення ефективності навчальних занять, впровадження нових 

активних форм навчання є основними напрямками в роботі викладачів з 
удосконалення якості викладання. Єдність навчального та виховного процесу -  
невід’ємний, пріоритетний принцип у діяльності педагогічного колективу.

Навчально-виховну і методичну роботу на спеціальності здійснює 44 
викладачі, які працюють на постійній основі. Із вказаної кількості викладачів, 
мають:

- вищу категорію -  16 (36,4%), із них звання викладача-методиста -  5 
(11,6%), І категорію -  14 (31,8%), II категорію -  11 (25,0%), категорію 
«спеціаліст» -  3 (6,8%).

До складу циклової комісії дизайнерських дисциплін входять 7 
викладачів, із них: один викладач вищої категорії, 4 викладачі першої категорії; 
один викладач другої категорії і один викладач- спеціаліст.

Всі викладачі майстерно та повно використовують усі можливості 
педагогічної взаємодії для надання студентам глибоких знань, роблять значний 
внесок у формування їхнього світогляду, моральних принципів та норм 
поведінки. Беруть участь у щорічних обласних науково-практичних 
конференціях, у навчальцо-методичних семінарах, що проводяться в коледжі. У 
2014 році взяли участь у XII обласній науково-методичній конференції
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«Удосконалення навчання іноземним мовам як запорука забезпечення якості 
підготовки молодших спеціалістів та їх конкурентоспроможності на ринку 
праці», у 2016 році -  у XIV обласній науково-методичній конференції «Сучасні 
методи та навчальні технології фундаментальної підготовки молодших 
спеціалістів», у 2017 році -  у XV Міжнародній школі-семінарі на тему «Сучасні 
педагогічні технології в освіті», яка відбулась на базі Харківського 
національного технічного університету «Харківський політехнічний 
університет» та у XVI обласній науково-методичній конференції 
«Удосконалення освітнього процесу на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій».

Базова підготовка викладачів відповідає профілю навчальних дисциплін. 
Якісний склад викладачів відповідає нормативним вимогам. З викладачами 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін ведеться робота, яка 
спрямована на удосконалення методики підготовки майбутніх фахівців, 
моделювання проблемних ситуацій, вдосконалення лекційно-семінарської 
системи занять, реалізацію педагогічної майстерності через впровадження 
освітніх інноваційних технологій.

Характеристика педагогічного складу, що забезпечує спеціальність
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» наведено 
в Таблиці 5.1.

До складу циклової комісії дизайнерських дисциплін входять 7 
викладачів, із них: один викладач вищої категорії, 4 викладачі першої 
категорії; один викладач другої категорії і один викладач- спеціаліст.

Відповідно до педагогічних задач на навчальний рік, для систематизації 
роботи циклової комісії складаються індивідуальні плани роботи викладачів, 
план роботи циклової комісії. Звіт комісії заслуховується на засіданнях 
педагогічної Ради коледжу, де визначається оцінка роботи циклової комісії і 
окремо кожного викладача.

На всіх вказаних працівників у наявності є відповідні накази про 
призначення їх на посаду, особові справи та трудові книжки.

Аналіз педагогічного складу спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» свідчить, що за рівнем кваліфікації, 
педагогічним досвідом колектив викладачів відповідає необхідним вимогам 
щодо забезпечення підготовки фахівців з даної спеціальності. У коледжі 
створена атмосфера, яка сприяє постійному зростанню кваліфікаційного рівня 
викладачів.

Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 
здійснюється за планом, який складається щорічно та передбачає обов’язкове 
проходження викладачами підвищення кваліфікації та стажування не менше 
ніж один раз на 5 років та ведеться в таких напрямках:

- навчання на факультетах підвищення кваліфікації ВНЗ III -  IV рівнів 
акредитації;

- стажування на кафедрах ВНЗ III -  IV рівнів акредитації;
- навчання в магістратурі Української інженерно-педагогічній академії;
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- навчання в Харківській академії неперервної освіти;
- участь у роботі обласних методичних об’єднань;
- участь у роботі методичної Ради та циклових комісій коледжу;
- виконання методичних робіт, проведення відкритих занять, майстер-

класів;
- самостійне підвищення професійного рівня та педагогічної 

майстерності.
Кожному викладачу, який направляється на факультет підвищення 

кваліфікації чи стажування, встановлюється план навчання, тема методичної 
роботи. Звіт про виконану роботу заслуховується на засіданні циклової комісії 
та методичної Ради коледжу.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників України, перспективного 
плану атестації педагогічних працівників та графіка атестації на рік. Підготовка 
до атестації проходить в атмосфері гласності, аналізується робота кожного 
викладача за п’ять років. Характеристики, дані атестаційних листів 
обговорюються на засіданнях циклових комісій, педагогічної Ради коледжу. 
Оцінка діяльності педпрацівників, які проходили атестацію, доводиться до їх 
відома, про що свідчать їх підписи про ознайомлення.

Підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують підготовку 
фахівців спеціальності спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» підтверджено відповідними документами.

Аналіз та якісні характеристики педагогічного складу свідчать, що 
штатна чисельність педагогічного персоналу відповідає акредитаційним 
вимогам. Базова освіта всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними 
викладаються.

Експертна комісія перевірила питання підвищення кваліфікації та 
встановила, що робота щодо підвищення фахової кваліфікації викладачів 
здійснюється відповідно до щорічних планів, які затверджуються директором.

Аналіз кадрового забезпечення спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» засвідчив достатній кадровий 
потенціал на спеціальності. Якісний склад педагогічних працівників є 
достатнім та відповідає нормативним вимогам, наведено в таблиці 5.2.

Висновок: експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення 
навчально-виховного процесу спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» відповідає акредитаційним вимогам.

VI Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для здійснення підготовки фахівців спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» коледж має 
матеріально-технічну базу, що відповідає вимогам навчального плану. 
Матеріально-технічна база складається з навчально-лабораторного корпусу,
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навчально-виробничих майстерень, гуртожитку, спортивної зали, бібліотеки, 
актової зали, їдальні, медичного пункту та музею.

Загальна площа приміщень складає -  16 394 м2, навчально-лабораторні -  
12006 м2, гуртожиток -  4 059 м2, бібліотека (з читальною залою на 50 місць) -  
218,2 м2, актова зала -  291,7 м2, спортивна зала -  999,7 м2, їдальня -  212,0 м2, 
буфет -  12,7 м2, медичний кабінет -  24 м2.

Гуртожиток забезпечує 100% проживання усіх бажаючих студентів, в 
тому числі студентів спеціальності. В гуртожитку створені комфортні умови 
для проживання студентів, самопідготовки та проведення дозвілля.

Матеріальна база коледжу дозволяє забезпечити ефективне проведення 
навчального процесу для студентів спеціальності і відповідає встановленим 
вимогам.

Навчальний процес спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» відбувається в спеціалізованих кабінетах, 
лабораторіях і майстернях відповідно до вимог навчальних планів і освітньо- 
професійних програм. В навчально-лабораторному корпусі розміщено і 
належним чином обладнано 37 кабінетів, 5 лабораторій, 4 комп’ютерні класи 
(на всі кабінети та лабораторії є паспорти). Постійно ведеться робота з 
переоснащення кабінетів і лабораторій.

Для підвищення якості викладання у кабінетах використовуються 
плакати, стенди, моделі, мультимедійні засоби.

Навчальні лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, 
меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, які відповідають вимогам 
щодо організації навчального процесу спеціальності. Всі кабінети та 
лабораторії мають паспорти, інструкції з охорони праці та техніки безпеки та 
іншу передбачену документацію.

Наявні кабінети, лабораторії та майстерні відповідають вимогам 
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн».

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності 
здійснюється бібліотекою з читальним залом загальною площею 218,2 кв.м (з 
книгосховищем). Кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу

Бібліотека із загальним книжковим фондом 80058 примірників має 
необхідну навчальну, методичну і художню літературу, що в повній мірі 
забезпечує якісну підготовку студентів спеціальності до навчальних занять.

Для користування нормативною галузевою літературою коледжем 
придбано програмний комплекс «Будстандарт», який встановлено у 
комп’ютерному класі, доступ до якого мають всі бажаючі.

Комп’ютерне забезпечення коледжу -  86 комп’ютерів, (що складає 1,2 
комп’ютери на 10 студентів) 57 з яких підключено до мережі Інтернет.

Персональні комп’ютери застосовуються викладачами коледжу, 
студентами при проведенні навчальних занять, заліків, іспитів, курсовому та 
дипломному проектуванні. Усі методичні матеріали та інформаційна база

— 50.
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своєчасно оновлюються, доопрацьовуються у відповідності до сучасних вимог 
професійної підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Для підвищення оперативності комп’ютери в окремих структурних 
підрозділах об’єднані в єдину мережу.

Харчове забезпечення студентів спеціальності відбувається в їдальні 
коледжу і буфеті.

Для занять фізичною культурою та участі студентів спеціальності у 
спортивних секціях в коледжі функціонує спортивна зала.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення спеціальності 
надано в таблиці 6.1. Інформація про соціальну інфраструктуру Державного 
вищого навчального закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» надано в таблиці 6.2.

Дані про стан матеріально-технічного забезпечення представлені в 
акредитаційній справі, відповідають дійсності.

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну забезпечує 
навчання студентів за спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» у повному обсязі.

Висновок: експертна комісія вважає, що рівень матеріально-технічної 
бази, інформаційного забезпечення, стан соціального побуту забезпечення 
студентів спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» відповідає акредитаційним вимогам.

З метою контролю якості підготовки студентів спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» експертами були 
проаналізовані результати виконання комплексних контрольних робіт з 
дисциплін, що входять до циклу гуманітарної та соціально-економічної, 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, перевірені курсові 
проекти, передбачені навчальним планом, тематики дипломних проектів, 
результатів їх захисту та вибірково перевірено виконання дипломних проектів, 
програм навчальних практик, звітів з технологічної та переддипломних 
практик.

Було визначено, що комплексні контрольні роботи охоплюють навчальний 
матеріал з відповідних дисциплін навчального плану спеціальності, носять 
інтегрований характер, дають змогу перевірити не тільки теоретичні знання, а й 
практичні навички та вміння застосовувати ці знання під час майбутньої 
професійної діяльності.

Експертною комісією було проведено комплексні контрольні роботи з 
наступних навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

VII Якість підготовки і використання фахівців
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- «Історія України»: абсолютна успішність складає 100 %, якісна -
60 %;
Цикл природничо-наукової підготовки:
- «Комп’ютерна техніка та основи комп’ютерного моделювання»: 

абсолютна успішність складає 100 %, якісна -  59,1%;
Цикл професійної підготовки:
- «Конструкції будівель і споруд»: абсолютна успішність складає 100 

%, якісна -  52,2 %;
- «Основи технології і організації будівельного виробництва»: 

абсолютна успішність складає 100 %, якісна -  54,2 %.
Пакети комплексних контрольних робіт відповідають кваліфікаційним 

вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Графік та результати комплексних контрольних робіт наведені в 
таблиці 7.1.

Аналіз комплексних контрольних робіт показав, що студенти 
спеціальності мають достатню теоретичну підготовку, практичні вміння і 
навички для самостійного виконання практичних завдань.

Разом із тим, у роботах деяких студентів незначні недоліки, а саме: не 
завжди чітко викладено послідовність рішень, наявність помилок та 
неточностей у розрахунках, неповні обґрунтування відповідей.

Порівняння результатів комплексних контрольних робіт при самоаналізі і 
під час проведення акредитаційної експертизи засвідчує, що значних відхилень 
між результатами немає. Якісні характеристики підготовки фахівців 
відповідають акредитаційним вимогам.

Навчальним планом спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» передбачено виконання курсових проектів та 
робіт з дисциплін:
- «Конструкції будівель і споруд»;«Економіка будівництва»;
- «Основи архітектурного проектування»;
- «Кольоровий та просторовий дизайн»;
- «Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд».

Тематика курсових проектів розробляється з урахуванням вимог 
навчальної програми, розглядається і затверджується на засіданнях циклових 
комісій. Наказом директора призначаються керівники курсових проектів та 
затверджуються теми курсових проектів. Відповідно до вимог МОНУ 
складаються графіки виконання курсового проекту та видаються завдання 
студентам. Викладачами коледжу розроблені відповідні методичні 
рекомендації до курсових проектів та курсової роботи.

При виконанні курсового проекту студенти використовують навчальну і 
довідкову літературу, нормативно-технічну документацію, комп’ютерну 
техніку, інформаційні ресурси мережі Інтернет та інше.
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Захист курсових проектів та курсової роботи оцінюється комісією у 
складі трьох викладачів циклової комісії. У коледжі практикується відкритий 
захист курсових проектів.

Результати захисту оформлюються в окрему відомість.
Під час експертизи експертною комісією здійснена вибіркова перевірка 

курсових проектів та робіт. Результати перевірки наведено в таблиці 7.2.;7.4.
Тематика курсових проектів актуальна.
Навчальним планом спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» передбачено виконання дипломного проекту.
Дипломний проект є завершальним етапом навчання студентів 

спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн». Він дає можливість перевірити ступінь засвоєння раніше вивченого 
теоретичного матеріалу та практичних навиків і має важливе значення у 
підготовці майбутнього спеціаліста до самостійної роботи у будівельній галузі.

Експертною комісією встановлено, що дипломний проект виконується на 
підставі тематики, яка розробляється до початку переддипломної практики, 
розглядається на засіданні циклової комісії і затверджується наказом по 
коледжу.

Виконання дипломного проекту контролюється безпосередньо 
керівником проекту, адміністрацією коледжу.

Під час експертизи здійснена вибіркова перевірка виконання дипломних 
проектів. Результати перевірки наведено в таблиці 7.3.

Тематика дипломних проектів та самі дипломні проекти відповідають 
змісту і вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики стандартів освіти і 
складені у відповідності до сучасних напрямків у галузі будівництва та 
архітектури з використанням сучасних технологій, матеріалів та обладнання, 
новітніх енергозберігаючих технологій.

Навчальним планом спеціальності передбачені такі практики:
- навчальні практики;
- технологічна;
- переддипломна.

Навчальні практики проходять у спеціально обладнаних аудиторіях, 
майстернях коледжу, геодезична практика на навчальному полігоні та 
будівельних майданчиках.

З метою проходження технологічної, переддипломної практик та 
подальшого працевлаштування випускників коледж уклав договори з такими 
підприємствами: АТ «Трест Житлобуд-1»; ТДВ «Житлобуд-2»; ТОВ 
«Стальконструкція ЛТД»; АТ «КДБК»; ТОВ «Інститут Харківпроект»; ДП 
УДШ «Укрміськбудпроект»; ТОВ «ПКБ Проектстрой» та інші.

Студенти спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» під час практичної підготовки проходять навчання та 
отримують сертифікати з професій «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», 
«Декоративні настінні*, покриття та техніки нанесення», «Декоративне 
опорядження фасадів з використанням матеріалів TM Ceresit та технологій від
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компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», а також отримують посвідчення та 
розряди.

Після проходження всіх видів практики студенти складають відповідні
звіти.

За підсумками технологічної практики проводяться студентські технічні 
конференції, до яких студенти готують кольорові альбоми «Бази практик», 
відеозвіти, виступають з доповідями. За підсумками конференцій публікуються 
збірники статей.

Всі звіти з практики оформлені належним чином. Зміст звітів про 
проходження практики відповідає вимогам програми переддипломної практики 
і формується шляхом описання діяльності установи з додаванням 
підтверджуючих документів, технічних креслень, звітної документації.

Перевірка комісією звітів про практику показала об'єктивність оцінки 
викладачами звітів про практику студентів. Результати перевірки наведені у 
таблиці 7.5.

За результатами виробничих практик відгуки керівників підприємств 
позитивні, теоретичний і практичний рівень підготовки студентів спеціальності 
відповідає державним вимогам.

З аналізу якості підготовки фахівців спеціальності експертна комісія 
зробила висновки:

- тематика курсових та дипломних проектів є актуальними, мають 
практичну спрямованість, оновлюються відповідно до сучасних вимог;

- перегляд курсових проектів і робіт, дипломних проектів, звітів з 
практик підтверджують обґрунтованість оцінок, отриманих студентами під час 
їх захисту;

- результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
спеціальності, проведенні під час акредитаційної експертизи свідчать про 
достатній рівень знань із навчальних дисциплін;

- практика студентів проводиться на базах, які відповідають вимогам 
програм практики. Договори про проходження практик укладаються вчасно та є 
в наявності.

Висновок: на підставі аналізу результатів проведення контрольних 
робіт, виконання курсових проектів і робіт, звітів практичної підготовки 
експертна комісія зазначає, що якість підготовки фахівців спеціальності 
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» відповідає 
акредитаційним вимогам.

VIII Перелік зауважень контролюючих органів та заходи їх усунення

Попередня акредитація спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» Державного вищого навчального 
закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», що 
проходила в період з 15 квітня по 17 квітня 2013 року, суттєвих зауважень не
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виявила. З метою вдосконалення навчального процесу експертна комісія 
рекомендувала керівництву коледжу:

- поповнити бібліотеку спеціальною літературою, що надрукована 
українською мовою;

- поширити співпрацю з підприємствами для проходження стажування 
викладачами випускової комісії;

- проводити роботу по залученню на викладацьку діяльність 
представників виробництва.

Працюючи над вищенаведеними рекомендаціями адміністрація коледжу 
для користування спеціальною та нормативною галузевою літературою 
придбала програмний комплекс «Будстандарт» - професійну електронну 
бібліотеку нормативних документів у галузі будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів.

Типовим положенням про атестацію педагогічних кадрів не передбачено 
проходження стажування викладачів на підприємствах. З метою ознайомлення 
з технологіями виробництва в коледжі широко практикуються екскурсії та 
уроки на будівельних майданчиках та підприємствах Харкова та України, 
зокрема у м. Дніпро. Для ознайомлення з інноваційними технологіями у 
будівництві представники будівельних підприємств запрошуються до коледжу 
де проводять майстер-класи та надають експонати, спеціальну літературу, 
беруть участь у проведенні студентських технічних конференцій, є головами 
Державної екзаменаційної комісії спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн».

За період з 2013 по 2017 рік проводилися наступні перевірки:

№
з/п

Дата
перевірки Організація Мета перевірки Зауваження

2 14.02.2014-
15.02.2014

Фонд Державного 
майна України в 
Харківській області

Перевірка додержання 
законодавства при передачі в 
оренду державного майна та 
виконання умов договорів оренди

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

3
17.09.2013

Прокуратура 
Шевченківського 
району м. Харкова

Перевірка додержання 
законодавства при передачі в 
оренду державного майна та 
виконання умов договорів оренди

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

4 19.09.2013 Управління праці та 
соціального захисту 
населення м. Харкова

Перевірка видачі довідок про
ДОХОДИ

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

5 21.11.2013 Архівний відділ 
Харківської міської 
ради

Перевірка ведення архіву 
відповідно до номенклатури справ

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

6. 23.01.2014-
27.01.2014

Державна інспекція 
навчальних закладів 
України

Перевірка нормативно- 
методичного забезпечення 
навчального процесу в коледжі

Складено
акт.

Розроблено
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заходи
ЩОДО

усунення
зауважень

7 31.03.2014 Державна інспекція 
України з питань праці

Проведення планової перевірки 
додержання законодавства про 
працю та загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування з 
тимчасової втрати працездатності

Складено 
акт 

Рішення про 
Повернення 

коштів 
Фонду в 

сумі 
358.00 грн.

8 02.03.2014-
03.03.2014

Державна фінансова 
інспекція України в 
Харківській області

Перевірка державних закупівель Складено 
акт. 

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

9 29.06.2014 Управління пенсійного 
фонду України в 
Шевченківському 
районі м. Харкові

Дотримання законодавства щодо 
правильності нарахування, 
обчислення та сплати страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

10 06.06.2016-
10.06.2016

Державна служба 
України з
надзвичайних ситуацій

Перевірка додержання та 
виконання вимог законодавства у 
сферах цивільного захисту, 
пожежної і техногенної безпеки

Отримано
припис.

Розроблено
заходи
ЩОДО

усунення
зауважень

11 25.08.2016 Головне Управління 
Держсанепідслужби у 
Харківській області

Перевірка готовності навчального 
закладу до нового навчального 
2016-2017 року

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

12 04.11.2016 Головне управління 
Держпраці у 
Харківській області

Перевірка роботи навчального 
закладу щодо відповідності 
вимогам з питань охорони праці

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

13 18.10.2016-
07.11.2016

Фонд соціального 
страхування з 
тимчасової втрати 
працездатності

«

Перевірка нарахування та виплати 
лікарняних листів

Складено
акт.

Проведено
внутрішній

аудит
ЩОДО

правильност
інарахуван-

ня
соціального
страхування
зтимчасової
непрацездат

ності
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14 08.12.2016 Національна поліція 
України
Департамент захисту 
економіки

Надання інформації про структуру 
коледжу, наказами про 
призначення, посадовими 
інструкціями, деклараціями про 
майно, витратами та 
зобов’язаннями фінансового 
характеру за 2014 та 2015 роки

Складено 
акт 

Постанова 
про 

повернення 
коштів 

Фонду в 
сумі 

683,15 грн.
15 01.03.2017 Управління пенсійного 

фонду України в 
Шевченківському 
районі м. Харкові

Дотримання законодавства щодо 
правильності нарахування, 
обчислення та сплати страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

16 27.07.2017-
07.09.2017

Північно-східний офіс 
держаудит служби

Ревізія фінансово-господарської 
діяльності

Складено
акт

перевірки
17 09.08.2017-

15.08.2017
Шевченківській РВ у 
м. Харкові ГУДСНС 
України в Харківській 
обл..

Дотримання законодавства у 
сферах цивільного захисту та 
пожежної та техногенної безпеки

Складено
акт

18 04.10.2017 ГУ ПФУ в Харківській
обл..

Зустрічна перевірка довідки Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було
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IX Зауваження що були зроблені під час попередньої експертизи
акредитаційної справи

Зміст зауважень Інформація щодо усунення
1. Порушено вимоги 

Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (додаток 13 
п.2) в частині забезпеченості 
навчальних приміщень 
мультимедійним обладнанням 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій -  10%) -  відсутнє

Оглянувши матеріально-технічну базу 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну» експертна комісія 
зробила висновки, що матеріально- 
технічна база відповідає технологічним 
щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти.

Забезпеченість мультімедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
становить 10,8%. Дані наведена в таблиці 
6.3 висновків.

2. В ЄДЕБО відсутня 
інформація про наявність 
документів, що засвідчують 
відповідність санітарним нормам 
та правилам пожежної безпеки, 
що порушує вимоги Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності.

Експертна комісія підтверджує 
наявність документів, що засвідчують 
відповідність санітарним нормам та 
правилам пожежної безпеки. Інформація 
відображена в ЄДЕБО. Копії документів 
додаються.

3. Порушено вимоги 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності відсутня 
інформація про соціальну 
інфраструктуру навчального 
закладу.

Експертна комісія ознайомилася з 
акредитаційною справою ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну» спеціальності 
5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» та 
зазначає, що інформація про соціальну 
інфраструктуру наведено в таблиці 6.3 
акредитаційної справи.

Повторно інформація про соціальну 
інфраструктуру наведено в таблиці 6.2 
висновків.

4. Відсутня інформація про 
курси підвищення кваліфікації 
Байбак Д.О.

«
•

Байбак Д.О. працює в коледжі з 
09.11.2017 року.

30.06.2017 року Байбак Д.О. 
закінчила Харківський університет 
міського господарства ім. О.М. Бекетова, 
здобула кваліфікацію ступень вищої 
освіти магістр, спеціальність
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«Архітектура будівель і споруд». Копія 
диплому про освіту надається.

5. Порушено вимоги 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (п.6 додаток 
12) в частині -  Гірко Ю.В., 
Нікуліна К.В., Надточей В.П., 
Кириленко О.Ю., Лахматова
H.О., Ковальова Д.В., Ольховик
I.М., Прокопенков О.В., Волкова 
Г.С., Романюк М.О., Самусенко
H.С., Черкасов Ю.А., Божко 
В.П., Москаленко М.М., 
Скориніна І.С., Кравець О.В., 
Аверін В.В., Грузін В.М., Спутай
I.A., Нарва Н.В., Ширяева Л.А., 
Чорнобай Н.І., Дуняшева Л.І., 
Бабак Д.О., Осетрова A.B., 
Александрова В.П., Шепелева 
І.О., Горячева Ю.В., Кравець 
О.В.

Експертна комісія ознайомилась з 
якісним складом педагогічних працівників 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну». 3 метою 
визначення рівня професійної активності 
педагогічних працівників Коледжу було 
оглянуто збірники публікацій, плани 
роботи гуртків, навчально-методичне 
забезпечення дисциплін, накази про 
призначення викладачів кураторами груп. 
Експертна комісія ? підтверджує 
відповідність вимогам Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності п.6 
додатку 12. Якісний склад педагогічних 
працівників наведено в таблиці 5.2 
висновків.

Копії трудових книжок Шепелевої 
І.О. та Ковальової Д.О. надаються.

6. Порушення вимог 
Наказу МОН молодь спорту 
України від 13 червня 2012 року 
№ 689 показники якості менші за 
норматив табл. 4.4.; 4.6.

«
«

Експертною комісією було перевірено 
якість виконання курсових проектів 3 
навчальних дисциплін: «Конструкції 
будівель і споруд» за 2013-2014; 2014- 
2015 навчальні роки та «Основи 
архітектурного проектування» за 2013- 
2014; 2014-2015 навчальні роки, а також 
протоколи захисту курсових проектів. 
Експерти встановили що якість виконання 
п’яти курсових проектів з навчальної 
дисципліни «Конструкції будівель і 
споруд» за 2013-2014 навчальний рік, та 
чотирьох проектів за 2014-2015 
навчальний рік, чотирьох проектів з 
навчальної дисципліни «Основи 
архітектурного проектування» за 2013- 
2014 навчальний рік; та двох проектів за 
2014-2015 навчальний рік занижена. Отже 
якість виконання курсових проектів 
становить: з навчальної дисциплін 
«Конструкції будівель і споруд» за 2013- 
2014 навчальний рік 51,06 %, за 2014-2015 
навчальний рік 50,0%; з навчальної
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дисципліни «Основи архітектурного 
проектування» за 2013-2014 навчальний 
рік 51,06 %, за 2014-2015 навчальний рік 
50,0 %.

Експертною комісією було перевірено 
відомості обліку успішності 3 всіх видів 
практики за 2012-2013 навчальний рік та 
встановлено, що при формуванні 
акредитаційної справи у табл. 4.6 було 
допущено технічну помилку. Показники 
успішності з практичного навчання 
наведені в табл. 7.2 висновків.

Враховуючи зазначені причини 
вважаємо, що показники якості та 
успішності навчання відповідають вимог 
Наказу МОН молодь спорту України від 
13 червня 2012 року № 689.

7. Порушено вимоги Наказу 
МОН молодь та спорту України 
від 13 червня 2012 року № 689 
відсутня зведена відомість 
дотримання вимог щодо якісних 
характеристик підготовки 
фахівців.

Експертною комісією перевірено 
відповідність вимогам Наказу МОН 
молодь та спорту України від 13 червня 
2012 року № 689 щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців та 
встановлено відповідність показників. 
Показники наведені в таблиці 8 висновків.

8. Навчальний план на 
перспективний навчальний рік 
не відповідає п.п. 14 п.1 Ст. 1 
Закону України «Про вишу 
освіту» в частині -  кількості 
кредитів (36) стор. 24.

Враховуючи зауваження 
попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів навчальний план спеціальності 
5.06010115 «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» на 
перспективний навчальний рік було 
перероблено з урахуванням п.п. 14 п.1 Ст.1 
«Закону України про вищу освіту» та 
затверджено педагогічною Радою коледжу 
протокол № 5 від 14 лютого 2018 року. 
Кількість навчальних годин - 6480 год./ 
національних кредитів -120/ кредитів 
ЕСТ8 -216 (обсяг одного кредиту ЕСТ8 
становить 30 годин). Копія навчального 
плану додається.

Г олова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк



28

X Загальні висновки

Заклад освіти: ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну».

Напрям підготовки: 6.060101 «Будівництво»
Галузь знань: 0601 «Будівництво та архітектура»
Спеціальність: 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн».
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.
Експертна комісія у складі:
Голова експертної комісії -  Фамуляк Юрій Євгенович -  завідувач

кафедри технології та організації 
будівництва Львівського національного 
аграрного університету, кандидат технічних 
наук, доцент;

Член експертної комісії -  Марчук Елла Юріївна -  завідувач відділення
архітектури та будівельного дизайну 
Кам’янець-Подільського коледжу
будівництва, архітектури та дизайну, 
викладач вищої категорії 

розглянула подані на акредитаційну експертизу матеріали, перевірила рівень 
підготовки фахівців за заявленою спеціальністю і у підсумку експертного 
оцінювання дійшла висновку:

1. Подана на акредитаційну експертизу документація є достовірною, 
повною за обсягом та відповідає акредитаційним вимогам за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

2. Завдання та напрямки діяльності, матеріально-технічне, кадрове, 
навчально-методичне забезпечення, соціальна інфраструктура, фінансово- 
майнові гарантії Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» відповідають заявленому рівню 
підготовки «молодших спеціалістів» спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн».

3. Освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, навчальний план та якість знань студентів за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст спеціальності 5.06010115 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» відповідають 
акредитаційним вимогам і забезпечують державну гарантію якості вищої 
освіти.

4. Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» відповідає державним стандартам вищої освіти .

Голова експертної комісії Ю.Є. Фамуляк
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5. Матеріально-технічна база, якісний склад педагогічних кадрів, які 
здійснюють підготовку спеціалістів даної спеціальності, організація 
навчального процесу відповідають нормативним вимогам та вимогам 
«Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» 
спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

6. Організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного 
контингенту, яке здійснюється за Умовами прийому відповідно до Правил 
прийому до вищих навчальних закладів, рекомендованого Міністерством освіти 
і науки України.

З метою вдосконалення навчального процесу в Державному вищому 
навчальному закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» експертна комісія вважає рекомендувати адміністрації 
Коледжу:

поповнити матеріально-технічну базу коледжу сучасними 
технічними засобами навчання для викладання фахових дисциплін;

- продовжувати роботу щодо вдосконалення методичних розробок для 
самостійної роботи студентів з фахових дисциплін;

- розширити використання сучасних технічних засобів навчання під час 
викладання спеціальних дисциплін;

продовжити поповнення фонду ліцензованих пакетів і прикладних 
програм для використання в навчальному процесі під час вивчення дисциплін 
професійної та практичної підготовки.

Голова експертної комісії - завідувач кафедри 
технології та організації будівництва 
Львівського національного аграрного 
університету, кандидат технічних 
наук, доцент гС— Ю. Є. Фамуляк

Член експертної комісії -  завідувач відділення 
архітектури та будівельного дизайну 
Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну, викладач вищої категорії

З експертними висновками ознай 
директор ДВНЗ «Харківський ко. 
будівництва, архітектури та диз;

Е.Ю. Марчук

'лио- І Г.І.Филипенко

Голова експертної комісії Ю. Є. Фамуляк
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Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей

Таблиця 1.1

Шифр і назва 
напряму підготовки 

фахівців
Шифр і назва спеціальності

Ліцензія Сертифікат про акредитацію Ліцензований обсяг 
прийому

Рі
ве

нь
 

ак
ре

ди
та

ці
ї

серія номер дата видачі серія номер дата видачі денне заочне

0305 
Економіка і 

підприємництво

5.03050901 
Бухгалтерський облік АЕ 527101 11.08.14 НД-1 2171963 01.09.2014 25 - 1

« *

0601 
Будівництво та 

архітектура

5.06010101 
Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд
АЕ 527101 11.08.14 нд-і 2171964 01.09.2014 100 50 1

5.06010115 
Опорядження будівель і споруд та 

будівельний 
дизайн

АЕ 527101 11.08.14 НД-1 2125183 02.08.2013 50 - 1

5.06010201 
Архітектурне проектування та 

внутрішній інтер’єр
АЕ 527101 11.08.14 НД-1 2171965 01.09.2014 50 - 1

0506 
Енергетика та 
енергетичне 

машинобудування

5.05060103 
Монтаж і обслуговування 

теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання

АЕ 527101 11.08.14 НД-1 02.03.2017 50

-

1

Голова експертної комісії

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Ю.Є.Фамуляк 

д_ Е.Ю. Марчук 

Г.І.Филипенко

Голова експертної комісії
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ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

на 01.10.2017 р.
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Спеціальність 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн».

______________________________________________________ Таблиця 1.2.
№
з/п Показники Значення

показника
1. Рівень акредитації ВНЗ І
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 5
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за: 

І рівнем 
- II рівнем

III рівнем
IV рівнем

5

4. Кількість студентів на всіх курсах навчання:
- на денній формі навчання
- на заочній формі навчання

688
663
25

5. Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі 
% від загальної кількості

166
24,1

6. Кількість циклових комісій 10
з них випускових 6

7. Кількість відділень: 2
- будівельне 1

архітектурно-дизайнерське 1
8. Скільки співробітників (всього) 

у т.ч. педагогічних
126
73

9. Серед них:
докторів наук, професорів (осіб, %) -
кандидатів наук, доцентів (осіб, %) 1/1,4
викладачів вищої категорії (осіб, %) 24 / 33,0%

10. Загальна/навчальна площа будівель, кв.м 16394/12006
11. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн)
12. Кількість посадочних місць у читальних залах 50

13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів, у тому числі 3 
виходом в Інтернет 86/57

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж буді, 
архітектури та дизайну»

Ю.Є.Фамуляк

Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко

Голова експертної комісії Ю.Є. Фамуляк
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ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

спеціальність 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»
Таблиця 2.1.

№  п/п Показник Роки
2013 2014 2015 рік 2016 рік 2017 рік

1 2 3 4 5 6 7

1 Л іцензований обсяг підготовки (очна форма) 50 50 50 50 50
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 48 38 50 39 49

• денна форма 48 38 50 39 49
в т. ч. за держ замовленням 20 20 22 24 20
• заочна форм а - - - - -
в т. ч. за держ замовленням - - - - -
• нагородж ених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою 2 1 1 1
• таких, які пройш ли довгострокову підготовку і профорієнтацію

. _ _ _ _
• зарахованих на пільгових умовах, з якими 
укладені договори н а  підготовку _ _ _ _ _

3 Подано заяв на одне місце за  формами навчання 135 104 142 112 145
• денна 135 104 142 112 145
• інші форми навчання (заочна форма) - - - - -

4 К онкурс абітурієнтів на місця держ авного замовлення
• очна форма 4,9 2,6 5,7 4,7 6,6
• інші форми навчання (заочна форма) - - - - -

5 К ількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання на

- ■ ' * ■

• денну форму - - - - -
• інші форми (заочна форма) - - - - -

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Голова експертної комсії
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Характеристика педагогічного складу, що забезпечуєспеціальність 
5.06010115 «Опорядження будівель і спору та будівельний дизайн»

Таблиця 5.1.

33

№
з/п Показники Роки

2013 2014 2015 2016 2017

1 Загальна чисельність викладацького 
складу, що працює на спеціальності (осіб) 37 45 52 45 44

з них:
- кандидатів наук, доцентів - - - - -

викладачів вищої категорії 13 14 15 15 16
мають звання: - викладач-методист 3 3 3 3 5
- старший викладач - - - 3 3

2 Штатна укомплектованість: всього (%) 100 100 100 100 100
з них:
- кандидатів наук, доцентів (%) - - - 1,4 1,4

викладачів вищої категорії (%) 35,1 31,1 28,8 33,3 36,4
3 Кількість сумісників: всього - - - - 1

з них:
- кандидатів наук, доцентів - - - - -

- викладачів вищої категорії - - - - 1
4 Середній вік штатних викладачів: 49 54 56 55 54

у т.ч.:
- кандидатів наук, доцентів 50 50

викладачів вищої категорії 59 60 64 64 63
5 Кількість викладачів пенсійного віку 10 11 12 13 12

з них:
- кандидатів наук, доцентів - - - - -

викладачів вищої категорії 8 8 8 11 11

6
Частка викладачів, базова освіта яких не 
відповідає дисципліні, що викладається 
(%)

- - - - -

7 Середньорічне педагогічне навантаження 
викладачів (год.) 986 971 972 949 947

8 Випускаючу циклову комісію очолює 
фахівець відповідної спеціальності

так так так так так

- кандидат наук, доцент - - - - -
- викладач вищої категорії так так так так так

9 Загальна кількість аспірантів за 
спеціальністю - - - - -

10
Загальна частка викладачів, які пройшли 
підвищення кваліфікації за останні 5 років 
(%)

100 100 100 100 100

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівн 
архітектури та дизайну»

Ю.Є.Фамуляк

Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко
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Якісний склад педагогічних працівників ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», які забезпечують 
навчальний процес зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Таблиця 5.2

№
з/п

Найменуваннядис 
ципліни 

(кількість 
лекційних годин)

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача

Найменування 
посади 

(для сумісників 
-  місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту

Категорія, 
педагогічне 
звання (за 

наявності -  
вченезвання, 
науковийступ 

інь)

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 
вид документа, тема, дата 

видачі)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

І. Особи, що працюють за основним місцем роботи:

1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Історія України 
(24 год)

Порохня
Ольга

Василівна

Викладач Харківський 
державний 

університет, 1977, 
історик

Спеціаліст
вищої

категорії,
старший
викладач

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: «Історія», 
тема: «У країна на 
сучасному етапі 

розвитку», свідоцтво № 
33/31-ін. від 04.03.2016

п.14:Методичні розробки:
100-річчя Першої світової війни (2015), 
Структурно-логічні схеми з курсу «Історія 
України» (2016),
Революція гідності -  шлях до Європи (2017), 
конспекти лекцій 

п. 16:Обов’язки куратора групи 
Керівництво постійно діючим гуртком 

п.18: Статті: «Сучасні уроки історії: загально- 
дидактичні поради «(2013), «Сучасні підходи до 
вивчення історії» (2015),
«Використання засобів ІКТ на уроках історії» 
(2016)

2 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

Власова
Ольга

Василівна

Викладач, 
заступник 

директора з

Харківський 
державний 

університет ім.

Спеціаліст
вищої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям:

п.10: Заступник директора з виховної роботи, 
голова обласного методичного об’єднання 
заступників директорів з виховної роботи ВНЗ І-

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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(ЗО год) 

* *

виховної
роботи

Каразіна, 1993, 
філолог, викладач 
української мови і 

літератури

«У країнська мова і 
література», тема: 

«Використання ІКТ 
вчителем філологічних 

дисциплін у професійній 
діяльності», свідоцтво 
№56/31 від 11.04.2014; 
стажування: Харківська 
гуманітарно-педагогічна 

академія, кафедра 
української та російської 

філології, тема: 
«Комплексне застосування 

методичних прийомів на 
заняттях з української 

мови», довідка №178 від 
12.03.2014

II рівнів акредитації;
п.14: Конспекти лекцій з предметів: 

«Українська мова», «Українська література», 
«Українська мова за профспрямуванням» 
Завдання до практичних робіт з предметів: 
«Українська мова», «Українська література», 
«Українська мова за профспрямуванням» (2015- 
2016)

п.18:Статті:«Психолого-педагогічний супровід 
адаптації студентів першого року навчання»
(2016), «Інформаційно-комунікаційні технології 
як засоби навчання при вивченні предметів 
«Зарубіжна література», «У країнська література»
(2017), «Ефективне студентське самоврядування 
-  запорука успіхів в освіті та вихованні» (2017)

3 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням 

(ЗО год)

Черенкова
Інна

Василівна

Викладач Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. Г.С. 

Сковороди, 1987, 
українська мова та 
література, вчитель 
української мови і 

літератури

Спеціаліст
вищої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 
освіти» за напрямами: 
«Українська мова та 

література», «Українська 
мова за 

профспрямуванням», тема: 
«Використання ІКТ при 
викладанні гуманітарних 

дисциплін», 03.10- 
11.11.2016, сертифікат №

180/28/02-ін від 
28.10.2011; 

стажування - КЗ 
«Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія», 
кафедра української та 

російської філології, тема: 
«Інноваційні технології 

при вивченні української 
літератури», довідка №01 - 

12/177 від 12.03.2014

п. 14:Методичні рекомендації з викладання 
української мови та української мови за 
профспрямуванням (2014),Комплект 
самостійних, контрольних і практичних робіт з 
української мови та української мови за 
профспрямуванням (2016),
Літературні диктанти для вивчення окремих тем 
з української літератури (2017)
Конспекти лекцій з предметів: «Українська 
мова», «Українська література»,
«Українська мова за профспрямуванням» 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Дидактичне забезпечення 

навчальних занять на уроках української мови та 
літератури» (2013), «Диференційоване навчання 
у сучасному навчальному закладі» (2014), 
«Сучасні технології навчання» (2014)

Голова експертної комісії --------——'  Ю.Є.Фамуляк

І
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4 Основиекономічн
ихтеорій

(Економічна
теорія)
(32 год)

Основи 
філософських 

знань 
(ЗО год)

• *

Третьякова
Наталія

Михайлівна

Викладач Харківський 
державний 
університет 

ім. О.М. Горького, 
1978, політична 

економія, викладач 
політекономії, 

економіст

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування -  ХНУБА, 
кафедра філософських 

наук, тема: «Використання 
тестового контролю при 

вивченні основ 
філософських знань», 

08.04-08.05.2015, протокол 
№9 від 12.05.2015 

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: «Людина 
і світ», тема: 

«Використання ІКТ при 
викладанні географії та 

економічної теорії», 
свідоцтво №23/27ф 

від 12.06.2015.

п.14:Методичні рекомендації до виконання 
самостійних робіт з дисципліни «Основи 
філософських знань» (2015), «Філософський 
словник» (2016). Конспекти лекцій з предметів: 
«Основи філософських знань», 
«Основиекономічнихтеорій», «Географія» 

п. 16: Обов’язки куратора групи 
п.І8:Статті: «Тестовий контроль та його 

використання для оцінки знань студентів з 
економічної теорії» (2013), «Дидактичні 
матеріали і їх використання для активізації 
роботи студентів при викладанні географії» 
(2013), «Проблемна лекція як шлях активізації 
пізнавальної діяльності студентів» (2014)

5 Культурологія 
(Художня 
культура) 
(32 год)

Осетрова
Олена

Миколаївна

Викладач,
голова

циклової
комісії

соціально-
гуманітарних

дисциплін

Бєлгородський 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім. Ольмінського, 
1978, російська 

мова та література, 
вчитель російської 
мови і літератури

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист

Факультет підвищення 
кваліфікації -  КВНЗ 

«Харківська академія 
неперервної освіти», 
напрям: зарубіжна 

література та російська 
мова, тема: «Використання 

ІКТ вчителем 
філологічних дисциплін у 
професійній діяльності», 

17.10,- 25.11.2016, 
свідоцтво №189/25/01-ін 

Стажування -  
Міжгалузевий інститут 
післядипломної освіти 
НТУ «ХПІ», кафедра 

філології, тема: «Методика 
викладання та методичне 
забезпечення дисципліни 
«Культурологія» з теми 

«Архітектура світу», 
14.09-13.10.2016, 

свідоцтво №291-05/12 від 
13.10.2016

п.14:Конспекти лекцій з культурології, 
зарубіжної літератури 

Завдання до практичних робіт з предмету 
«Зарубіжна література» (2015), Методична 
розробка «Ефективність тематичного контролю 
при вивченні предметів загальноосвітньої 
підготовки» (2017) 

п.16:Обов’язки куратора групи, 
керівництво постійно діючим гуртком 

п. 18:Статті:«Духовність у сучасному світі» 
(2013), «Психолого-педагогічний супровід 
адаптації студентів першого року навчання»
(2016),«Інформаційно-комунікаційні технології 
як засоби навчання при вивченні предметів 
«Зарубіжна література», «Українська література»
(2017)

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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6 Соціологія 
(22 год)

Гірко
Юлія

Віталіївна

Викладач, 
старший 
інспектор 

відділу кадрів

Чернігівський 
державний інститут 

права, соціальних 
технологій та праці,
2009, спеціальність: 

«Соціологія», 
Чернігівський

державний інститут 
права, соціальних 

технологій та праці,
2010, спеціальність: 
«Соціальна робота»

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування Харківський 
національний університет 
міського господарства ім. 
О.М. Бекетова, кафедра 
філософії та політології, 
тема: «Якісні методи в 

соціологічних 
дослідженнях», наказ 

№156-02 від 17.02.2016

п. 10: Старший інспектор з кадрів 
п. 14:Конспекти лекцій з дисципліни 

«Соціологія»,Завдання до виконання самостійної 
роботи студентів (2015),
Тестові завдання для перевірки засвоєння 
студентами тем з дисципліни «Соціологія» 
(2017)

п.18:Статті: «Інтерактивні технології на 
заняттях з соціології: наукові підходи і 
практична реалізація» (2014), «Вплив мотивації 
на якість навчальної діяльності студентів» 
(2015), «Роль самоосвіти у підвищенні 
професійної майстерності педагога» (2016)

7 Правознавство 
(Основи права) 

(24 год)

Нікуліна
Катерина
Ваперіївна

Викладач,
юрисконсульта

нт
Міжнародний 

науково-технічний 
університет, 2004, 

лінгвістика та 
право, 

правознавство

Спеціаліст Планується у січні 2018 п.Ю: Юрисконсульт коледжу 
п.14:Конспект лекцій з дисципліни 

«Правознавство», Завдання до виконання 
самостійної роботи студентів (2016),Тестові 
завдання для перевірки успішності засвоєння тем 
з дисципліни «Правознавство» (2017) 

п. 18:Статті: «Чому падає мотивація студентів 
вищої школи для подальшого навчання у вузах 
та як стимулювати студентів до навчання» 
(2015), «Інноваційні методи викладання у вищій 
школі» (2016), «Роль вищої освіти в умовах 
формування правової держави» (2017)

8 Іноземнамова(Іно 
земнамова за 

профспрямуван- 
ням)

(ЗО год)

Надточей
Валентина
Павлівна

Викладач, 
голова 

предметної 
комісії 

іноземних мов

Єлецький 
державний 

педагогічний 
інститут, 1964, 
спеціальність: 

російська мова і 
література та 

німецька мова, 
вчитель російської 
та німецької мови

Спеціаліст
вищої

категорії,
старший
викладач

Стажування Комунальний 
заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна 
академія», тема: 

«Проектна технологія як 
засіб реалізації 

компетентністно- 
орієнтованого підходу у 

навчанні німецької 
мови»,2016, довідка №01- 

12/802 від 16.12.2016

п. 14: Методичні вказівки до виконання 
практичних завдань з німецької мови (2016), 
Методична розробка студентської технічної 
конференції з теми «Інновації у будівництві, 
теплотехніці, архітектурі» (нім. мова) (2017), 
Методичні вказівки до виконання самостійних 
завдань з німецької мови (2017) 
п.16:Керівництво постійно діючим гуртком 
німецької мови, обов’язки куратора групи 

п. 18:Сіаггі:«Професійна орієнтація ж  один з чинників 
формування мошвавд' з навчання іноземних мов» 
(2014Х«Гургкова та пошудигоріи робота з предмету 
«Німецька мова за профспрямуванням» (2016),«! Цдвищення 
ефеюивності навчально-виховного процесу шляхом 
впровадження інноваційних освіттгіх технологій» (2016)

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк

І
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9 Іноземнамова(Іно 
земнамова за 

профспрямуван- 
ням)

(ЗО год)

« *

Кириленко
Оксана
Юріївна

Викладач Харківський 
національний 
педагогічний 

університет ім. Г.С. 
Сковороди, 2012, 
магістр, викладач 
української мови і 

літератури; 
факультет 

післядипломної 
освіти за спец. 
«Філологія», 

вчитель англійської 
мови, диплом 

12ДСК №247224 від 
30.04.2013

Спеціаліст
другої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», англійська мова, 
тема: «Фразеологічні 
одиниці в англійській 

мові», 07.11 -16.12.2016, 
свідоцтво№ 199/28/01 -ін 

від 16.12.2016

п. І4:Методичні вказівки та завдання до 
практичних занять з англійської мови для 
студентів-дизайнерів (2015),Г раматичний 
посібник для студентів 3 курсу «Англійська мова 
за профспрямуванням» (2016),Тексти для 
самостійного читання для студентів 
архітектурно-дизайнерського відділення (2017) 
Конспекти лекцій з англійської мови 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.І8:Статті: «Дидактичні основи організації 

навчально-виховного процесу» (2013), «Сучасне 
заняття і методи навчання» (2014), «Педагогічна 
майстерність і особисте зростання викладача» 
(2016)

10 Іноземнамова(ІнО 
земнамова за 

профспрямуван- 
ням)

(30 год)

Лахматова
Наталія

Олександрівна

Викладач Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. Сковороди, 
2003, вчитель 

англійської мови

Спеціаліст
першої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», англійська мова, 
31.10-09.12.2016, 

свідоцтво №197/20/02-ін 
від 09.12.2016. Спецкурс 

«Підвищення 
компетентності вчителів 

щодо підготовки до ЗНО», 
теми: «Організація 

диференційованої роботи 
на заняттях з англійської 

мови», «Ефективність 
використання інтернет- 

ресурсів для підвищення 
рівня навчально- 

пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні 

іноземної мови за 
профспрямуванням», 
довідка №196/09 від 

04.12.2016

п.14:Методичні розробки:«Англійська поезія у 
перекладах» (2015),«Застосування сучасних 
технологій при викладанні іноземних мов» 
(2016),«Нові підходи до вивчення іноземної 
мови» (2017), Конспекти лекцій з англійської 
мови

п.16:Обов’язки куратора групи 
п. 18:Статті: «Інтерактивні технології та методи 

професійно спрямованого навчання іноземній 
мові студентів у немовних ВНЗ» (2014), 
«Удосконалення навчання іноземним мовам як 
запорука забезпечення якості підготовки 
молодих спеціалістів» (2014), «Формування 
професійної компетенції викладачів в умовах 
закладу освіти» (2017)

11 . Іноземнамова(Іно 
земнамова за 

профспрямуван-

Хажевська
Євгенія

Миколаївна

Викладач Харківський
державний

педагогічний

Спеціаліст
першої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», англійська мова,

п.14:Методичні розробки:
«Герундій в англійській мові: функції та форми» 
(2015),«Впровадження мовного портфоліо»

Голова експертної комісії С---------- — Ю.Є.Фамуляк
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ням) 
(ЗО год)

університет 
ім. Г.С. Сковороди, 

2011, викладач 
англійської мови, 

магістр

07.11-16.12.2016, 
тема:«Володіння 

іноземною мовою — 
запорука формування 

висококваліфікованого 
фахівця», свідоцтво 
№199/30/03-ін від 

16.12.2016

(2016), «Навчання аудіюванню у вищих 
навчальних закладах» (2016), «Використання 
інтерактивних методик при вивенні лексичного 
матеріалу на заняттях з англійської мови» (2017) 
Конспекти лекцій з англійської мови 

п.І6:Обов’язки куратора групи 
п. 18: Статті: «Застосування сучасних 

педагогічних технологій при викладанні 
іноземних мов» (2014), «Мотивація вивчення 
іноземної мови як фактор підготовки 
висококваліфікованих фахівців» (2015), 
«Організація та методичне забезпечення занять з 
іноземної мови (англійська)», (2017)

12 Інозем намова(Іно 
земнамова за 

профспрямуван- 
ням)

(ЗО год)

Ковальова 
Дар’я 

Вікторівна

Викладач Харківський 
національний 
університет 

ім. В.Н. Каразіна, 
2013, англійська 

мова і література, 
викладач 

англійської та 
німецької мови та 

літератури, 
перекладач 

англійської та 
німецької мов

Спеціаліст Працює викладачем з 
1.09.2015 

Планується у січні 2018

п. 14: Конспекти лекцій з англійської мови 
методична розробка «Формування мотивації 

майбутнього спеціаліста для удосконалення 
володіння іноземною мовою» (2016) 

п. 16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п. 18:Статті:«Підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців засобами 
іноземної мови» (2015), «Роль іноземної мови в 
процесі підготовки молодшого спеціаліста»
(2016), «Сучасні підходи до вивчення іноземних 
мов у технічному вищому навчальному закладі»
(2017)

13 Фізичне 
виховання 
(140 год)

Ольховик
Ігор

Миколайович

Викладач Київський 
державний інститут 
фізичної культури 
(Харківська філія), 

1990, фізична 
культура і спорт, 

викладач-тренер з 
легкої атлетики

Спеціаліст
вищої

категорії

Стажування -  Харківська 
державна академія 
фізичної культури, 

кафедра теорії та методики 
фізичного виховання, 

тема: «Розширення знань, 
умінь і навичок під час 
викладання дисципліни 
«Фізичне виховання», 

04.05-08.06.2016, 
посвідчення №284 від 

09.06.2016

і-------------------------------------

п. 14:Методичні розробки: «Заняття 
атлетичною гімнастикою з групами початківців» 
(2016), «Самостійні заняття студентів 
атлетичною гімнастикою» (2017), Методичні 
рекомендації для занять волейболом (2017), 
Конспекти лекцій з фізвиховання 

п. 16:Керівництво постійно діючим гуртком 
(волейбол)

п. 18:Статті: «Вплив педагогічної технології 
фізичної культури на особистість студента» 
(2013), «Мотивація до занять фізичним 
вихованням студентів коледжу» (2015), 
«Технологія навчальної та науково-дослідної 
роботи як засіб формування професіоналізму

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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вчителя фізичної культури» (2017)

14 Фізичне 
виховання 
(140 год) 

« *

Селезньова
Віталіна
Юріївна

Викладач Харківська 
державна академія 
фізичної культури, 

2004, фізичне 
виховання, 

викладач фізичного 
виховання та спорту 

в навчальних 
закладах,

2006 - магістр 
спортивної 
психології

Спеціаліст
першої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», 11.11-11.12.2013, 
напрям: фізична культура, 

свідоцтво 192/24 від 
06.12.2013 

Стажування -  Харківська 
державна академія 
фізичної культури, 

кафедра теорії та методики 
фізичного виховання, 

тема: «Розширення знань, 
умінь і навичок під час 
викладання дисципліни 
«Фізичне виховання». 

Аналіз державних програм 
з фізичної культури для 

різних навчальних 
закладів», 04.05- 

08.06.2016, посвідчення 
№286/15 від 09.06.2016

п.14:Методичні розробки: 
«Психолого-педагогічні особливості розвитку 
дитини підліткового віку» (2015),
«Способи та методи тренувального процесу з 
баскетболу» (2016),«Психологія спорту» (2017) 
Конспекти лекцій з фізвиховання 

п.16:Керівництво постійно діючим гуртком 
(баскетбол)

п. 18:Статті: «Сучасне заняття фізичною 
культурою та фізичним вихованням і методи 
навчання» (2014), «Формування здорового 
способу життя у коледжі - мотивація до 
навчання студентів» (2015),
«Педагогічна майстерність і особисте зростання 
викладача з предмету фізичного виховання» 
(2016)

15 Фізичне 
виховання 
(140 год)

Прокопенков
Олексій

Валерійович

Викладач Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Г.С. Сковороди, 
педагогіка і 

методика середньої 
освіти, фізична 

культура

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», 01.02-01.03.2013, 
напрям: фізична культура, 
тема: «Розширення знань, 

умінь і навичок під час 
викладання дисципліни 
«Фізичне виховання», 
свідоцтво №36/22 від 

01.03.2013 
Стажування -  Харківська 

державна академія 
фізичної культури, 

кафедра теорії та методики 
фізичного виховання, 

тема: «Аналіз змісту та 
структури занять з 

фізичного виховання», 
04.05-08.06.2016,

п. 14:Методичні рекомендації:
«Розвиток швидкісних якостей студентів» 
(2015),«Тактична підготовка студентів з 
настільного тенісу» (2016), «Волейбол як 
складова тема навчальної програми у коледжі» 
(2017), конспекти лекцій з фізвиховання 

п. 16:Керівництво постійно діючим гуртком 
(футбол)

п.18:Статті: «Вплив педагогічної технології 
фізичної культури на особистість студента» 
(2013), «Мотивація до занять фізичним 
вихованням студентів коледжу» (2015), 
«Технологія навчальної та науково-дослідної 
роботи як засіб формування професіоналізму 
вчителя фізичної культури» (2017)
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посвідчення №285 від 
09.06.2016

1.2 Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної підготовки

1 Основи 
будівельної 

фізики 
(32 год)

Екологія 
(Основиекології) 

(52 год)

Рябоконь
Віра

Олексіївна

Викладач Харківський 
державний 
університет 

ім. О.М. Горького, 
1975, фізика, фізик

Спеціаліст
вищої

категорії,
старший
викладач

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: «Фізика 
та астрономія», свідоцтво 

№200/31,25.12.2015; 
Стажування - «Основи 
будівельної фізики» - 

ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова, тема: 

«Впровадження 
інноваційних технологій 

при вивченні курсу 
«Будівельна фізика», 

довідка № 102 від 
18.02.2016 

Стажування - ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова, кафедра 
«Інженерна екологія міст», 

тема: «Роль екологічної 
освіти у формуванні 

професійних 
компетентностей 

випускників», довідка 
№05-186 від 27.03.2017

п.14: Методичні розробки:Збірка 
диференційованих завдань з фізики (2015), 
«Самостійна навчально-пізнавальна діяльність 
студентів та розвиток їх творчих здібностей за 
темою «Кінематика» (2016),Методичний 
посібник для студентів «Теорія твердого тіла» 
(2017), Конспекти лекцій з фізики і екології 

п.16:Обов’язки куратора групи 
Керівництво постійно діючим гуртком (екологія) 
п.18:Статті у збірниках науково-практичних 
конференцій:«Організація дослідницької роботи 
при вивченні фізики» (2015),«Проблеми та 
методи викладання курсу фізики у навчальних 
закладах І-ІІ рівнів акредитації» (2016), 
«Формування у студентської молоді позитивного 
ставлення до навчання» (2017)

2 Основи 
будівельної 

фізики 
(32 год)

Маршала
Наталія

Миколаївна

Викладач Харківський 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім. Г.С. Сковороди, 
1987, фізика, 

вчитель математики 
і фізики

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: «Фізика», 
свідоцтво 

№69/20.12.04.2013. 
Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

фізики, «Основи 
будівельної фізики»,

п.14:3бірник тестових контрольних завдань з 
курсу будівельної фізики (2015),Методичний 
посібник до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Будівельна фізика» (2016),Методичний 
посібник до виконання лабораторних робіт з 
фізики, 1-й курс (2017), Конспекти лекцій з 
фізики

п.16:Обов’язки куратора групи, керівник 
Школи молодого викладача 
Керівництво постійно діючим гуртком (фізика) 

п. 18:Статті у збірниках науково-практичних

Голова експертної комісії , А .....3 Ю.Є.Фамуляк
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21.03-08.04.2016, тема: 
«Інтегроване навчання як 

засіб гармонійного 
розвитку студента 

коледжу», наказ №79 від 
21.03.2016 

Стажування - -  КЗ 
«Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія», 
напрям «Астрономія», 
26.02-28.03.2016, тема: 

«Вплив навчання на 
резул ьтативність 

навчально-виховного 
процесу», наказ№01- 
12/246 від 29.03.2016

конференцій:«Формування професійної 
компетенції майбутніх будівельників і 
дизайнерів під час позааудиторної роботи з 
фізики» (2015),«Бінарні заняття -  шлях реалізації 
інтегрованого навчання з фізики та математики»
(2016),«Використання інформаційно- 
комунікаційних технологій на заняттях фізики як 
складової особистісно орієнтованого навчання».
(2017)

3 Основи вищої 
математики 

(4 8 год)

Филипенко
Ганна

Іванівна

Викладач,
директор
коледжу

Чернігівський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. Т.Г. Шевченка, 
1979, математика

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист

Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури,кафедра 

математики, тема: 
«Ознайомлення з 

методами та формами 
контролю знань студентів 

з дисципліни «Вища 
математика», наказ №77 

від 22.02.2013;
ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 
освіти», «Математика», 

теми: «Інноваційні 
технології при викладанні 
курсу математики», «Про 
організацію рейтингової 

оцінки роботи 
педагогічних працівників 

І-ІІ рівнів 
акредитації»,05.09- 

13.10.2016, свідоцтво 
№129/26/02-ін 
відІЗ.10.2016

п.7: Член експертної комісії з ліцензування 
підготовчих курсів у Харківському 
автотранспортному коледжі і Сумському 
будівельному коледжі 

п. 10: Директор коледжу 
Участь у роботі комісій з розробки III складової 
галузевого стандарту «Засоби діагностики» 
спеціальностей «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд», «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн», «Архітектурне 
проектування та внутрішній інтер’єр» 

п. 14:Методичні рекомендації до виконання 
домашньої контрольної роботи з вищої 
математики студентам-заочникам (2017),
Збірник тестових завдань з теми: «Інтегральне 
числення» (2015),Методичне забезпечення 
практичних занять з теми: «Елементи лінійної 
алгебри» (2016).
Конспекти лекцій з математики 

п.18: Статті: «Застосування імітаційних 
інтерактивних методів навчання на заняттях 
математики» (2012), «Рейтингова оцінка 
діяльності циклових комісій» (2013), «Сучасні 
вимоги до уроку»(2017)

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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4 Хімія 
(32 год) 

« *

Собіна
Віра

Іванівна

Викладач Харківський 
політехнічний 

інститут 
ім. В.І. Леніна, 1977, 
хімічна технологія 

в’яжучих 
матеріалів, інженер- 

хімік- технолог

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист

Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та архітектури 
26.02.2013-28.03.2013, 

кафедра загальної 
хімії,тема: «Тематика та 

методика проведення 
практичних та 

лабораторних робіт у 
навчальних закладах ІІІ-ІУ 

рівня акредитації», 
протокол №8 від 11 квітня 

2013.
ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 
освіти», тема: 

«Використання на уроках 
хімії ІКТ», 

11.09-20.10.2017, 
свідоцтво №149/20 від 

20.10.2017, напрям: хімія

п.10: Робота у складі робочої групи з розробки 
стандартів вищої освіти України 

п.14:Конспекти лекцій з дисципліни «Хімія», 
Методичні вказівки до виконання самостійних 
робіт з хімії для студентів II курсу (2015),
Робочі зошити з неорганічної і органічної хімії 
для студентів І курсу(2016) 

п.16: Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком, обов’язки 
куратора групи 

п.18:Статті: «Лабораторний практикум в 
навчальномупроцесі» (2014), «Сучасні 
екологічні проблеми, що постають перед 
людством» (2016), «Застосування інформаційних 
технологій у процесі навчання хімії» (2017)

5 Хімія 
(32 год)

Волкова
Ганна

Сергіївна

Викладач Харківський 
національний 

університет ім. В.Н. 
Каразіна, 2003, 
біологія, біолог, 

викладач біології та 
хімії. 

Українська 
інженерно- 
педагогічна 

академія, 2007, 
«Педагогіка вищої 

школи», 
професіонал з 

педагогіки вищої 
школи

Спеціаліст
першої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: «Хімія.
Біологія», тема: 

«Використання ІКТ на 
заняттях біології», 23.01- 

03.03.2017 
свідоцтво № 31/48/04-ін 

від 03.03.2017

п. 14:Методичні вказівки до виконання 
практичної роботи з хімії «Рішення 
розрахункових задач» (2016),Методичні вказівки 
до виконання лабораторних робіт з біології 
(2016),Робочий зошит-конспект з розділів 
«Неорганічна хімія»,«Органічна хімія» (2017), 
конспекти лекцій з хімії, біології 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Комп’ютерні технології під час 

навчання біології» (2014), «Роль куратора групи 
в підвищенні мотивації до навчання у студентів»
(2015), «Організація самостійної роботи 
студентів при вивченні природничих дисциплін»
(2016)

6 Креслення і 
перспектива 

(96)

Романюк
Михайло

Олександрович

Викладач Київський ордена 
трудового 

Червоного прапора

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування 
Харківський національний 
університет будівництва та

п.14:Методичні розробки: «Геометричні 
операції при побудові перспективи» (2014), 
«Побудова тіней в аксонометричних та

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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інженерно- 
будівельний 

інститут, 1985, 
архітектура, 
архітектор

архітектури, кафедра: 
«Графіки», теми: 

«Методика викладання 
дисципліни «Креслення і 
перспектива», «Методика 
викладання дисципліни 
«Конструкції будівель і 
споруд»,з 01.11.2017 по

01.12.2017 
довідка № 05/1844 від

04.12.2017

ортогональних проекціях» (2015),«Побудова 
перспективи інтер’єру» (2017), конспекти 
лекційз дисциплін «Креслення і перспектива», 
«Кольоровий та просторовий дизайн», «Основи 
архітектурного проектування» 

п. 16:Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Дидактичні основи організації 

навчально-виховного процесу» (2013), «Сучасні 
методи навчання» (2014), «До проблеми 
мотивації самостійної роботи студента» (2016)

7 Креслення і 
перспектива 

(96)

Самусенко
Наталія

Степанівна

Голова
циклової

комісії
дизайнер-ських

дисциплін,
викладач

Санкт- 
Петербурзький 

державний 
академічний 

інститут живопису, 
скульптури і 
архітектури 

ім. І.Є. Рєпіна, 1996, 
історія та теорія 
образотворчого 

мистецтва, 
м истецтвознавець

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 
будівництва і архітектури, 

кафедри «Дизайн 
архітектурного 
середовища», 

«Архітектурне 
проектування», теми: 

«Різноманітні техніки для 
виконання графічних 
робіт», «Виконання 

макетів складних по формі 
поверхонь», 05.09,- 
14.10.2016, довідка 

№05/2010 від 01.11.2016. 
Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

«Образотворче та 
декоративне мистецтво», 

теми: «Композиційні 
засади у виконанні 

навчального натюрморту», 
«Різні способи побудови 

перспективи», 13.04,- 
12.05.2017, 

довідка №05-946 від 
^26.05.2017

п. 14:Методичні вказівки до самостійної 
роботи студентів «Майстри сучасної 
архітектури» (2017),Методичні вказівки до 
виконання практичних робіт з дисципліни 
«Технічний рисунок та основи графічного 
дизайну» (2017), конспекти лекцій до 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Основи дизайну» (2017) 

п. 16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Методи проектування в 

сучасному дизайні і їх використання на заняттях 
в навчальному закладі» (2015), «Концептуальне 
моделювання в дизайн-процесі як інноваційний 
метод навчання» (2016), «Энергетивные дома 
как метод экономии денежных средств» (2017)

Голова експертної комісії —-------Ю.Є.Фамуляк
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8 Основи 
теоретичної 

механіки та опір 
матеріалів 

(60 год)

« *

Сябрук
Богдан

Олександрович

Викладач Харківський 
державний 
технічний 

університет 
будівництва та 

архітектури, 2008, 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

інженер- 
будівельник

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри 
теоретичної механіки, 
будівельної механіки, 

технології будівельного 
виробництва, 

27.01-27.02.2015, протокол 
№8 від 11.03.2015 

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

залізобетонних та 
кам’яних конструкцій, 

тема: «Інноваційна 
діяльність як фактор 

підготовки 
висококваліфікованих 

кадрів будівельної галузі», 
05.04-05.05.2016, наказ 

№98 від 05.04.2016

п. 14:Методичні розробки: «Визначення опор 
реакцій» з дисципліни «Теоретична 
механіка»(2014),«Розрахунок балок на міцність 
за нормальними напруженнями»з дисципліни 
«Опір матеріалів» (2016),«Побудова епюр N1; 0» 
з дисципліни «Опір матеріалів» (2016) 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Дидактичні завдання педагогіки 

вищої школи» (2013) «Формування мотивації до 
навчання у студентів коледжу» (2014), «Сучасні 
заняття і методи навчання» (2015)

9 Основитеоретичн 
оїмеханіки та 
опірматеріалів 

(60 год)

Черкасов
Юрій

Анатолійович

Викладач Харківський
інженерно-

будівельний
інститут,

1972,промислове та 
цивільне 

будівництво, 
інженер- 

будівельник

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

«Залізобетонні і кам’яні 
конструкції», тема: 

«Удосконалення форм і 
методів навчання та 
виховання студентів 

відповідно до сучасних 
вимог рівня освіти», 05.11- 
05.12.2015, протокол №4 
від 08.12.2015; кафедра 
«Будівельна механіка», 

тема: «Активізація 
пізнавальної діяльності 

студентів на основі 
самостійної та 

дослідницької роботи на

п.14: Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт №№1-22 з дисципліни 
«Основи розрахунку будівельних конструкцій»
(2013), Положення про виконання курсових 
проектів з дисципліни «Основи розрахунку 
будівельних конструкцій» для спеціальності 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
(2014),Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт №1-11 з дисципліни 
«Будівельна механіка» (2015), конспекти лекцій 
з основ теоретичної механіки та опору матеріалів

п.16: Керівництво постійно діючим гуртком
п. 18: Статті: «Сучасні педагогічні технології в 

навчанні» (2014), «Формування мотивації до 
навчання у коледжі» (2015), «Роль самоосвіти у 
підвищенні професійної майстерності 
викладача» (2016)

Голова експертної комісії е —  Ю.Є.Фамуляк
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заняттях з будівельної 
механіки», 09.11- 

09.12.2016, наказ №260 від 
09.11.2016

10 Комп'ютерна 
техніка та основи 

комп'ютерного 
моделювання 

(134 год)

* *

Божко
Віктор

Павлович

Викладач У країнська 
інженерно- 
педагогічна 

академія, 2003, 
електроніка, 
радіотехніка, 
електронна 

схемотехніка та 
зв’язок. 

Українська 
інженерно-педаго

гічна академія, 
2006, магістратура, 

педагогіка вищої 
школи, інженер- 

педагог

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування на кафедрах 
педагогіки та МПН, 

інформаційних, 
комп’ютерних і 
поліграфічних 

технологій Української 
інженерно-педагогічної 

академії, тема: 
«Використання елементів 
дистанційного навчання 

для вивчення дисципліни 
«Комп’ютерне 

проектування та ЗБ- 
графіка», свідоцтво №0016 

від 24.12.2015

п. 14:Методичні вказівки «Робота з 
матеріалами в ЗОЗМах» (2016), Методичний 
посібник «Базове моделювання в ЗББМах» 
(2016),Методичні вказівки «Створення проекту в 
АгсІїіСасІ» (2017), конспекти лекцій з 
комп'ютерної техніки та основ комп'ютерного 
моделювання,комп'ютерного проектування 
таЗО-графіки 

п.16:Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Дидактичні основи організації 

електронного навчання» (2013), «Комп’ютерні 
технології в навчальному процесі» (2014), 
«Особистісне зростання педагога як основа 
професійної майстерності» (2017)

11 Комп'ютерна 
техніка та основи 

комп'ютерного 
моделювання 

(134 год)

Москаленко
Марина

Миколаївна

Викладач Харківський 
інститут 

радіоелектроніки, 
1989, електронні 
обчислювальні 

машини, інженер- 
системотехнік

Спеціаліст
вищої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: 
«Інформатика», тема: 

«Використання 
інформаційних технологій 

при виконанні курсових 
проектів у програмі 

АисІїіСасІ», 12.05.-20.06. 
2014, свідоцтво № 104/20- 

ін від 20.06.2014

п. 14:Практикум «Інформатика та комп’ютерне 
проектування» (2015),Робота у векторній графіці 
СогеЮга\у (2017).
Конспекти лекцій «Теорія комп’ютерної 
графіки» 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п. 18:Статті: «Формування мотивації студентів 

до навчання» (2015), «Інтерактивні методи 
навчання» (2016), «Професійна компетентність 
викладача в системі освіти» (2017)

12 Малюнокі 
живопис 
(116 год)

Історіям истецтв 
(60 год)

Скориніна
Ірина

Станіславівна

Викладач Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1986, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

архітектурних 
конструкцій,тема: 

«Реконструкція міського 
середовища», 06.1,1.- 

06.12.2014, протокол №3 
від 26.12.2014.

п.14:Методичні посібники: «Надбудівля 
будинків»,«Прибудова і вбудова» з дисципліни 
«Основи реставрації і реконструкції будівель і 
споруд» (2016);«Історія оформлення інтер’єрів 
стилів ренессанс, барокко і класицизм» (2016), 
«Історія оформлення інтер’єрів стародавнього 
Єгипту, стародавньої Греції і стародавнього 
Риму» з дисциплін «Історія мистецтв» і «Дизайн 
інтер’єрів» (2017).
Конспекти лекцій з дисциплін «Малюнок і

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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« *

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри 

«Дизайн архітектурного 
середовища», «Основи 

архітектури» та 
«Образотворче і 

декоративне мистецтво», 
теми: «Проектування 
сучасних інтерєрів», 

«Архітектурні деталі -  
невід’ємна частина 

інтер’єру», 
13.10.-30.11.2016, довідка 
№05/858 від 12.05.2017

живопис», «історія мистецтв» 
п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Професійна компетентність 

викладача -  важлива складова якісної освіти» 
(2013), «Самоосвіта викладача як запорука 
підвищення його професійної майстерності» 
(2016), «Науково-дослідницька робота як шлях 
формування професійної компетентності 
викладача» (2017)

13 Малюнокі 
живопис 
(116 год)

Кравець
Олена

Володимирівна

Викладач Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1983, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування — Харківська 
державна академія 

дизайну та мистецтв, 
спеціальність «Малюнок 

та живопис», тема: 
«Малюнок та живопис 

архітектурних споруд та 
живої натури», 2.12. 2013 
-23.01.2014, протокол №2 

від 24.01.2014

п.14:Навчальні посібники:«Малюнок складної 
гіпсової форми» (2013),«Конструктивний 
малюнок голови людини» (2014),«Техніка 
акварельного живопису при виконанні 
навчального натюрморту» (2016),
«Моделювання гіпсових форм в архітектурі», 
«Технологія виготовлення архітектурного 
декору» (2017), конспекти лекцій з малюнку 

п.16:Керівник предметного гуртка з малюнку 
п.18:Статті: «Пластичний декор в архітектурі 

ділових будівель» (2013), «Пластична мова 
декоративного мистецтва в архітектурі Харкова» 
(2014), «Синтез мистецтв в образі міста» (2014)

14 Основигеодезії 
(48 год)

Аверін
Владислав

Валерійович

Викладач Харківський 
державний 
технічний 

університет 
будівництва та 

архітектури, 2006, 
промислове та 

цивільне 
будівництво. 
Магістратура

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 
«Інженерна геодезія», 
тема: «Значення і види 

самостійної роботи 
студентів», 

10.01-10.02.2017, довідка 
№05/365 від 20.02.2017

п.І4:Мсгадичиі вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Основи геодезії» (2015)Мегодачні вказівки для 
виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерна 
геод езія» (2016), конспекти лекпій з основ геодезії 

п. 16:Керівницгво постійно діючим гуртком 
п.18:Сгатті: «Мотивація навчальної діяльності студентів» 

(2015), «Педагогічна майстерність і особисте зростання 
викладача» (2016), «Формування професійних 
компегенгностей сучасного педагога в умовах сучасної 
системи освіти» (2017)

Г олова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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У країнської 
інженерно- 

педагогічної 
академії: педагогіка 

вищої школи, 
інженер-педагог, 

2011
15 Основигеодезії 

(48 год)

« *

Грузія
Віталій

Миколайович

Викладач Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1985, 

водопостачання та 
каналізація, 

інженер- 
будівельник

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 
графіки, інженерної 

геодезії, теми: «Розвиток 
навиків самостійної 

роботи й опанування 
методики вирішення 
практичних завдань у 

курсовому (дипломному) 
проектуванні», 
«Моделювання 

професійної діяльності 
майбутніх фахівців у 
процесі курсового та 

дипломного 
проектування», 03.11- 
03.12.2014, довідка від 

03.12.2014. 
Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

архітектурних 
конструкцій, тема: «Досвід 
організації різнорівневого 

навчання», 11.04- 
11.05.2016, довідка від 

11.05.2016

п.14: Методичні вказівки для виконання 
практичних та лабораторних робіт з дисципліни 
«Основи геодезії» для спеціальності 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» (2016),Методична розробка для 
виконання практичних робіт з дисципліни 
«Спецкреслення» (2017),Методичні вказівки для 
виконання розділу дипломного проекту на тему 
«Автоматизація» (2017)
Конспекти лекцій з основ геодезії 

п. 16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Ділова гра та моделювання як 

метод активного навчання» (2013), «Шляхи 
формування мотивації до навчання» (2016), 
«Тайм-менеджмент для педагогов: наука, 
искусствоилиосознаннаянеобходимость?» (2017)

16 Безпекажиттєдіял 
ьності 

(ЗО год)

Спутай
Ірина

Анатоліївна

Викладач Харківська 
державна академія.

міського 
господарства, 2002,

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування -  Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри

п.14: Конспекти лекцій з безпеки 
життєдіяльності (викладає предмет перший рік) 
Методичні розробки: «Навчально-методичне 
забезпечення з теми «Природні загрози,

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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промислове та 
цивільне 

будівництво, 
магістр 

промислового та 
цивільного 

будівництва

«Технологія будівельного 
виробництва», 

«Організація будівельного 
виробництва», тема: 

«Методика проведення 
лекцій і практичних занять 

та компетентність 
викладача у мережеву 

епоху», наказ № 139 від 
20.05.2014.

Курси підвищення 
кваліфікації в ТОВ 

«ComputerLogicGroup», 
сертифікат UA 1401-124 
від 18.04.2014; КНАУФ, 

ЮДК та ін.
ФПК Департамент науки і 

освіти ХОДА, напрями: 
«Охорона праці», «Безпека 

життєдіяльності», тема: 
«Безпека життєдіяльності 

у виробничій сфері та 
побуті», посвідчення 

№35/17-24 від 10.02.2017

техногенні небезпеки та їх наслідки», 
«Семестрова контрольна робота з БЖД» (2017) 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Інтерактивні лекції як вид 

сучасного заняття» (2014), «Роль педагогічної 
майстерності в процесі навчання студентів 
коледжу» (2016), «Професійна компетентність 
викладача -  запорука оптимізації індивідуальної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів» 
(2017)

17 Основи 
менеджменту 

(ЗО год)

Економіка 
будівництва 

(100 год)

Нарва
Наталія

Валеріївна

Викладач Харківський 
державний 

університет, 1996, 
фінанси і кредит, 

економіст

Спеціаліст
вищої

категорії

Стажування ТОВ «Еко- 
агропроект», кошторисний 

сектор, тема: «Правила 
складання інвесторської 

кошторисної 
документації», 02.01-

31.01.2014, протокол №6 
від 07.02.2014

Стажування Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

економіки, тема: 
«Організація управління 

капітальним 
будівництвом», 17.02-

17.03.2014, наказ №45 від 
20.02.2014

п. 14: Методичні вказівки до виконання 
економічної частини дипломного проекту для 
студентів спеціальності «Опорядження будівель 
і споруд та будівельний дизайн» 
(2014),Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Економіка 
будівництва» для студентів спеціальності 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» (2015),Положення про виконання 
курсової роботи для студентів спеціальності 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн» з дисципліни «Економіка будівництва» 
(2017), конспекти лекцій з основ менеджменту і 
економіки будівництва 

п.16: Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Технологія сучасних занять» 

(2013), «Ділова гра як метод навчання» (2014), 
«Підвищення ефективності впровадження
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нетрадиційних форм та методів навчання» (2017

1.3 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Метрологія і 

стандартизація 
(ЗО год)

Ширяева
Людмила

Анатоліівна

Викладач Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1963, 
промислове та 

цивільне 
будівництво;

інженер-
будівельник

Спеціаліст
вищої

категорії

Стажування - ХНУБА, 
кафедра залізобетонних 

конструкцій, 05.11.- 
5.12.2015 наказ № 265 від 

02.11.2015; ХНУБА, 
«Будівельна механіка», 

кафедра будівельної 
механіки, тема: 
«Використання 

інтерактивних методів у 
навчальному процесі», 
09.11-09.12.2016, наказ 

№260 від09.11.2016

п. 14: Методичні розробки: «В изначення
переміщення за допомогою правила Верещагіна» 
(2015), «Розрахунок двотаврової металевої 
балки з прокатного профілю» (2016),Методичні 
вказівки та завдання до самостійного виконання 
розрахунково-графічних робіт (2016),
Методична розробка «Засоби контролю знань з 
дисципліни «Метрологія і стандартизація» 
(2017),конспекти лекцій до спецдисципліни 
«Метрологія і стандартизація» 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Застосування інтерактивних 

технологій на заняттях спецдисциплін» (2014), 
«Особливості використання існуючих теорій 
мотивації для активізації до навчання студентів 
коледжу» (2015), «Элементывоспитания на 
занятияхспецдисциплин» (2016), «Сутність 
компетенції викладача в умовах закладу освіти» 
(2017)

Матеріалознавст
во 

(88 год)

Чорнобай
Надія

Іванівна

Викладач Харківський 
інститут інженерів 

комунального 
будівництва, 1989. 

Міське будівництво, 
інженер- 

будівельник

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування - 
Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, кафедри:
«Графіка», «Будівельні 
матеріали та вироби», 

тема: «Ознайомлення з 
навчально-методичним 

забезпеченням і 
застосуванням 

______інформаційних______

п.14:Методичні розробки:«Тіні і перспектива» 
(2015),«Аксонометричні зображення. Види 
аксонометрії» (2016),«Методика проведення 
заняття-вікторини «Архізірки захоплюючого 
креслення» з використанням ІКТ» 
(2017);Методичні вказівки щодо виконання 
перспективи фронтального та кутового 
інтер’єрів,«Будівельні матеріали з деревини» 
методичні рекомендації до самостійної роботи 
студентів II курсу (2017),
конспекти лекцій з матеріалознавства____________
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технологій», 30.10.- 
25.11.2013, протокол №6 

від 26.11.2013 
Стажування - 

Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, кафедри: 
«Графіки», «Будівельних 

матеріалів», «Основи 
архітектури», 

«Містобудування», тема: 
«Підвищення 

кваліфікаційного рівня в 
галузі викладання 

архітектурних дисциплін; 
засвоєння інноваційних 

технологій, форм, методів 
та засобів», з 11.10.2017 по 

10.11. 2017

п.16: Обов’язки куратора групи, керівництво 
постійно діючим гуртком 

п. 18:Статті: «Сучасні методи навчання на 
уроках креслення» (2014), «Особливості 
організації самостійної роботи студентів» 
(2015), «Сутність професійної компетенції 
викладача вищого навчального закладу, аналіз 
її структурних компонентів» (2017)

Матеріалознавст
во 

(88 год)

Дуняшева
Людмила
Іванівна

Викладач,
лаборант

Полтавський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1980, 

теплопостачання та 
вентиляція

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування -  Харківський 
національний університет 

міського господарства 
ім. О. Бекетова, кафедра 
технології будівельного 

виробництва та 
будівельних матеріалів, 

тема: «Методика 
викладання та проведення 

лабораторних робіт з 
дисципліни 

«Матеріалознавство», 
наказ №1099-02 від 

23.11.2015

п. 10: Старший лаборант лабораторії 
«Матеріалознавство» 

п.16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Формування мотивації 

професійної самоосвіти студентів» (2014), 
«Формування мотивації навчання студентів 
технічних спеціальностей» (2015), «Критерії 
оцінок на практичному занятті» (2015)

Конструкції 
будівель і споруд 

(90 год)

Панкова
Лариса

Анатоліївна

Викладач,
голова

циклової
комісії

Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1977, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
вищої

категорії

Стажування 
Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, кафедри: 
«Основи архітектури», 

«Архітектурні 
конструкції», «Дизайн

п. 14:Методичні посібники: «Техніка 
акварельного живопису. Акварельні відмивки» 
(2014),«Тональне та кольорове рішення 
експозиційного матеріалу у курсовому 
проектуванні» (2015), «Імітація поверхонь з 
природних матеріалів. Етапи виконання 
практичних робіт» (2016), конспекти лекцій з
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архітектурного 
середовища», теми: 

«Конструювання 
часторебристого 
залізобетонного 

перекриття «ТЕШУА», 
«Етапи виконання 

обмірювальної практики. 
Склад та виконання 
креслень з обмірної 

практики», «Склад та 
методика виконання 
курсового проекту 3 

дисципліни «Архітектурне 
проектування»: 

багатоповерховий 
житловий будинок», 06.11-
06.12.2014, наказ №304 від
03.11.2014, протокол № 3 

від 26.12.2014

дисципліни «Конструкціїбудівель і споруд» 
п. 16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Самостійна робота студентів як 

складова навчально-виховного процесу 
підготовки сучасних фахівців» (2014), «Проблеми 
навчання обдарованих студентів в умовах коледж» (2015), 
«Використання методів проектування у викладанні 
архітектурних д исциплін» (2017)

5 Конструкції 
будівель і споруд 

(90 год)

Основи 
композиції 

(32 год)

Основи 
кольорознавства і 

кольористики 
(56 год

Моделювання 
та макетування в 

матеріалах 
(Макетування) 

(45 год)

Скрипник
Дмитро

Володимиро
вич

Викладач Харківська 
національна 

академія міського 
господарства, 2010, 

спец.
«Містобудівництво»

архітектор

Спеціаліст Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри 

«Дизайн архітектурного 
середовища», 

«Архітектурне 
проектування» 

15.09.-14.10.2016, теми: 
«Виразність форми в 

матеріалі», «Графіка як 
засіб вираження текстури 

та фактури речей», довідка 
№05/209 від 01.11.2016;

сертифікат учасника 
Міжнародного семінару 

«Сучасні технології в 
освіті», 1-3.02.2014 

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри:

п.14:Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт з дисципліни «Технічний 
рисунок та основи графічного дизайну» (2016), 
Методичні вказівки до практичних занять, 
самостійної роботи студентів та виконання звіту 
з обмірювальної практики (2017), конспекти 
лекцій з дисциплін: «Вступ до спеціальності», 
Конструкції будівель і споруд», 
«Основикомпозиції», «Основикольорознавства і 
кольористики», «Моделюваннята макетування в 
матеріалах» 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Богодухов как пример малого 

города Харьковщины» (2013), «Первые шаги к 
педагогическомумастерству: проблемы, поиск, 
находки» (2016), «Информационно- 
коммукационные технологии в архитектурном 
проектировании» (2017)
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«Конструкції будівель і 
споруд», «Архітектурне 

проектування», теми: 
«Сучасні архітектурні 

стилі в оздобленні фасаду 
малоповерхової будівлі», 

«Вплив на сприйняття 
інтер’єру об’ємних 

елементів в оздобленні», 
«Тектоніка форми, її 

вираження архітектурними 
конструкціями»

6 Конструкції 
будівель і споруд 

(90 год)

Кольоровий та 
просторовий 

дизайн 
(153 год)

Основи 
Архітектурного 

проектування 
(90 год)

Большаков
Анатолій

Євгенійович

Викладач,
завідувач

архітектурно-
дизайнерсь-

ким
відділенням

Харківський 
інститут інженерів 

комунального 
будівництва, 1991, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування -  ТОВ 
«Інститут Харківпроект», 
14.02-18.03.2014, напрям: 

«Архітектурне 
проектування», тема: 

«Реконструкція цивільних 
будівель», «Оформлення 
графічної документації 

розділу АР:АС у 
відповідності до діючих 

нормативів», 
протокол №6 від 

18.03.2014 
Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри: 

«Конструкції будівель і 
споруд», «Архітектурне 

проектування», теми: 
«Конструкції житлових і 
громадських будівель», 

«Архітектурне 
проектування -  підготовка 

завдань і формування 
графіка виконання 

курсового проектування», 
з 01.11.2017 по 20.12.2017

п.7:Участь у роботі акредитаційної комісії 
спеціальності «Опорядження будівель і споруд 
та будівельний дизайн» (Житомирський 
будівельний коледж, 2015; Запорізький і 
Маріупольский будівельні коледжі, 2016),
Участь у роботі акредитаційної комісії 
спеціальності «Архітектурне проектування та 
внутрішній інтер’єр» (Дніпропетровський 
монтажний коледж, 2016) 

п.10:3авідувач архітектурно-дизайнерським 
відділенням 

п.14: Конспектлекцій з дисципліни 
«Конструкції будівель і споруд», Методичні 
вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Основи архітектурного 
проектування» (2015)

7 Кольоровий та Скориніна Викладач Харківський Спеціаліст Стажування - Харківський п. 14:Методичні посібники:«Надбудівля

Голова експертної комісії с--------- —  Ю.Є.Фамуляк
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просторовий 
дизайн 

(153 год) 
Основи дизайну 

(ЗО год)

• *

Ірина
Станіславівна

інженерно- 
будівельний 

інститут, 1986, 
архітектура, 
архітектор

першої
категорії

національний університет 
будівництва та 

архітектури, кафедра 
архітектурних 

конструкцій,тема: 
«Реконструкція міського 

середовища», 06.11 .- 
06.12.2014, протокол №3 

від 26.12.2014. 
Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри 

«Дизайн архітектурного 
середовища», «Основи 

архітектури» та 
«Образотворче і 

декоративне мистецтво», 
теми: «Проектування 
сучасних інтерєрів», 

«Архітектурні деталі -  
невід’ємна частина 

інтер’єру», 
13.10.-30.11.2016, довідка 
№05/858 від 12.05.2017

будинків»,«Прибудова і вбудова» з дисципліни 
«Основи реставрації і реконструкції будівель і 
споруд» (2016);«Історія оформлення інтер’єрів 
стилів ренессанс, барокко і класицизм» (2016), 
«Історія оформлення інтер’єрів стародавнього 
Єгипту, стародавньої Греції і стародавнього 
Риму» з дисциплін «Історія мистецтв» і «Дизайн 
інтер’єрів» (2017).
Конспекти лекцій з дисциплін «Малюнок і 

живопис», «Історія мистецтв» 
п.16: Обов’язки куратора групи 
п. 18:Статті: «Професійна компетентність 

викладача -  важлива складова якісної освіти» 
(2013), «Самоосвіта викладача як запорука 
підвищення його професійної майстерності» 
(2016), «Науково-дослідницька робота як шлях 
формування професійної компетентності 
викладача» (2017)

8 Кольоровий та 
просторовий 

дизайн 
(153 год)

Основиархітектур 
ногопроектування 

(90 год)

Романюк
Михайло

Олександрович

Викладач Київський ордена 
трудового 

Червоного прапора 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1985, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування 
Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, кафедра: 
«Графіки», теми: 

«Методика викладання 
дисципліни «Креслення і 
перспектива», «Методика 
викладання дисципліни 
«Конструкції будівель і 
споруд»,з 01.11.207 по 

01.12.2017 
довідка № 05/1844 від 

04.12.17.

п. 14:Методичні розробки: «Геометричні 
операції при побудові перспективи» (2014), 
«Побудова тіней в аксонометричних та 
ортогональних проекціях» (2015),«Побудова 
перспективи інтер’єру» (2017), конспекти лекцій 
з дисциплін «Креслення і перспектива», 
«Кольоровий та просторовий дизайн», «Основи 
архітектурного проектування» 

п. 16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Дидактичні основи організації 

навчально-виховного процесу» (2013), «Сучасні 
методи навчання» (2014), «До проблеми 
мотивації самостійної роботи студента» (2016)

9 Архітектурні 
деталі та дизайн

Байбак 
Діана Олегівна

Викладач Харківський
національний

Спеціаліст Працює викладачем з 
„09.11.2017 року

п.14 Конспекти лекцій з дизайнерських і 
архітектурних дисциплін

Голова експертної комісії ' —----- ------- - Ю.Є.Фамуляк
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інтер'єрів 
(84 год)

університет 
міського 

господарства ім. 
О.М. Бекетова, 

2017, архітектура 
будівель і споруд, 

магістр

30.06.2017 закінчила 
Харківський національний 

університет міського 
господарства ім. О.М.

Бекетова. Здобула 
кваліфікацію ступень 
вищої освіти магістр; 

спеціальність 
«Архітектура будівель і 

споруд»

п.18:Статті: «Планировочные и объёмно
пространственные особенности спортивно
досуговых комплексов в городской среде» 
(2016), «Формирование элементов современной 
архитектуры в исторической части города» 
(2016)

10 Основи дизайну 
(30 год)

Технічний 
рисунок і основи 

графічного 
дизайну 
(60 год)

Самусенко
Наталія

Степанівна

Г олова 
циклової 

комісії 
дизайнер-ських 

дисциплін, 
викладач

Санкт- 
Петербурзький 

державний 
академічний 

інститут живопису, 
скульптури і 
архітектури 

ім. І.Є. Рєпіна, 1996, 
історія та теорія 
образотворчого 

мистецтва, 
м истецтвознаве ць

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування - Харківський 
національний університет 
будівництва і архітектури, 

кафедри «Дизайн 
архітектурного 
середовища», 

«Архітектурне 
проектування», теми: 

«Різноманітні техніки для 
виконання графічних 
робіт», «Виконання 

макетів складних по формі 
поверхонь», 05.09.- 
14.10.2016, довідка 

№05/2010 від 01.11.2016. 
Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедра 

«Образотворче та 
декоративне мистецтво», 

теми: «Композиційні 
засади у виконанні 

навчального натюрморту», 
«Різні способи побудови 

перспективи», 13.04.- 
12.05.2017, 

довідка №05-946 від 
26.05.2017

п. 14:Методичні вказівки до самостійної 
робота студентів «Майстри сучасної 
архітектури» (2017),Методичні вказівки до 
виконання практичних робіт з дисципліни 
«Технічний рисунок та основи графічного 
дизайну» (2017), конспекти лекцій до 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Основи дизайну» (2017) 

п. 16: Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Методи проектування в 

сучасному дизайні і їх використання на заняттях 
в навчальному закладі» (2015), «Концептуальне 
моделювання в дизайн-процесі як інноваційний 
метод навчання» (2016), «Энергетивные дома 
как метод экономии денежных средств» (2017)

11 Технологія Осетрова Викладач Харківський Спеціаліст Стажування -  Харківський п.14:Методичні вказівки до виконання

Голова експертної комісії С--------- -НЬ*— Ю.Є.Фамуляк
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опоряджуваль
них робіт та 

захисту споруд 
(72 год)

Основи 
технології і 
організації 

будівельного 
виробництва 

(ЗО год)

Організація 
опоряджувальних 

добіт  
(44 год)

Альона
Володимирівна

державний 
технічний 

університет 
будівництва і 

архітектури, 2001, 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

магістр будівництва

першої
категорії

національний університет 
будівництва та 

архітектури, кафедра 
«Технологія будівельного 

виробництва», «Організація 
будівельного виробництва», тема: 
«Складові педотхічноїінноватики 

у технології і організації 
опоряджувальних робп»,

15.09,-15.102014, наказ №248 від 
16.092014

організаційно-технологічної частини 
дипломного проекту (2016),
Методичні вказівки до курсового проектування з 
технології опоряджувальних робіт, Методичні 
вказівки з поетапного виконання технологічних 
карт на окремі види опоряджувальних робіт 
(2017), конспекти лекцій з дисциплін: 
«Технологія опоряджувальних робіт та захисту 
споруд», «Основитехнології і організації 
будівельного виробництва», «Організація 
опоряджувальних робіт» 

п.16:Обов’язки куратора групи 
п. 18:Статті: 

«Дидактичніосновиорганізаціїнавчально- 
виховногопроцесу» (2013), «Сучаснезаняття і 
методинавчання» (2014), «Формування мотивації 
до навчання у студентів коледжу» (2015)

12 Технологія 
опоряджуваль

них робіт та 
захисту споруд 

(72 год)

Бєлих
Надія

Олександрівна

Викладач, 
голова 

циклової 
комісії 

технології і 
організації 

будівельного 
виробництва

Комунарський 
гірничо- 

металургійний 
інститут, 1979, 
будівництво: 

інженер-викладач 
будівельних 
дисциплін

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист

Стажування - Харківський 
національний університет 

будівництва та 
архітектури, кафедри: 

“Технологія будівельного 
виробництва” та 

“Організація будівельного 
виробництва”, тема: 

«Впровадження 
інноваційних педагогічних 
та будівельних технологій 

у навчальний процес», 
наказ № 139 

від 24.05.2014, 
сертифікати за програмою 
майстер-класів, семінарів- 

практикумів, школи 
професіоналів за 

сучасними технологіями 
КНАУФ, ЮДК, 

САРАКОЬА,ТШОІІА 
(2012,2013,2014)

п. 7: Член експертної комісії Міносвіти і науки 
України з акредитації спеціальності 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
(2013,2015рр.)
Член експертної комісії Міносвіти і науки 
України для здійснення нострифікації 
експертизи (9 громадян -2014-2017рр.)

п. 10: Голова циклової комісії технології і 
організації будівельного виробництва 

п. 14:Методичні вказівки до виконання 
організаційно-технологічної частини 
дипломного проекту (2016),
Методичні вказівки до курсового проектування з 
технології опоряджувальних робіт (2016),
Альбом зразків виконання технологічних карт з 
опоряджувальних робіт 

п. 16:Обов’язки куратора групи 
п. 18: Статті:«3 досвіду роботи циклової 

комісії»(2013),«Роль циклової комісії в 
організації практичного навчання та сприянні 
працевлаштуванню студентів» (2016), 
«Використання методу проектів при формуванні 
профкультури студентів» (2017)

13 Економіка Александрова Викладач Харківський Спеціаліст Стажування - Харківський п.14:Методичні розробки:

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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будівництва 
(100 год)

Валентина
Пантелеймо

нівна

автомобільно- 
дорожний інститут, 

1967, економіка і 
організація 

виробництва: 
інженер-економіст

першої
категорії

національний університет 
міського господарства 
ім. О. Бекетова 20.05. - 

20.06.2013, кафедра 
фінансово-економ іч ної 

безпеки; обліку і аудиту, 
тема: «Економічна 

ефективність інвестицій в 
будівництві», протокол 

№10 від 24.06.2013

«Зміст та методика виконання курсової роботи і 
економічної частини дипломного проекту з 
економіки будівництва» (2013), «Зміст і 
методика виконання практичних робіт з 
дисципліни «Економіка будівництва» (2014), 
«Методика розрахунку обсягів робіт, витрат 
матеріалів і конструктивних елементів для 
складання кошторису» (2016),конспекти лекцій з 
економіки будівництва 

п.16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п. 18: Статті: «Нестандартні методи навчання» 

(2014), «Особливості навчальної мотивації 
студентів коледжу» (2016), «Проблеми 
професійної компетенції викладачів у умовах 
закладу освіти» (2017)

14 Основи 
Охорона 

праці 
(20 год) 

Охорона праці в 
галузі 

(22 год)

Шепелева
Ірина

Олександрівна

Викладач Харківська 
національна 

академія міського 
господарства, 2010, 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
магістр будівництва

Спеціаліст Працює викладачем з 
20.10.2017 року

п.14:Методична розробка: «Проведення 
лекційних занять з охорони праці в галузі з 
застосуванням нетрадиційних методів 
навчання»(2017), конспекти лекцій з охорони 
праці в галузі і з основ охорони праці 

п. 18: Статті: «Сутність компетенції викладача 
в умовах закладу освіти» (2017)

15 Експлуатація 
будівель і споруд 
та реконструкція 

(42 год)

Горячева
Юлія

Вікторівна

Викладач Харківська 
національна 

академія міського 
господарства, 2006, 
міське будівництво 

та господарство, 
інженер- 

будівельник. 
Магістратура 
Української 
інженерно- 

педагогічної 
академії, педагогіка 
вищої школи, 2008

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування — Харківський 
національний університет 
міського господарства ім..

О.М. Бекетова, кафедра 
«Будівельні 

конструкції»,тема: 
«Застосування 

інноваційних педагогічних 
технологій при викладанні 
дисципліни «Експлуатація 

будівель і споруд», 
27.11-26.12.2017, 

свідоцтво №179 від 
26.12.2017. 

Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, 10.02- 
14.03.2014, кафедра

п.14: Методичні рекомендації до самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Експлуатація 
будівель і споруд» (2014),
Інструкція до виконання практичної роботи №1 
«Складання річного плану проведення загальних 
та часткових оглядів елементів будівель» (2017) 
Інструкція до виконання практичної роботи 
«Визначення видів ремонту для різних 
конструкцій» (201) 

п.16: Обов’язки куратора групи 
п. 18: Статті: «Професійне зростання педагога 

як індикатор інноваційної діяльності 
навчального закладу» (2016), «Інтерактивні 
методи навчання у вищих навчальних закладах» 
(2017), «Зміст професійної компетентності 
викладача ВНЗ 1-І! рівнів акредитації» (2017)

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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«Графіка», тема: 
«Ознайомлення з 

педагогічними 
методиками проведення 

практичних занять з 
дисципліни «Інженерне 

креслення», наказ №28 від 
06.02.2014

16 Технічний 
рисунок і основи 

графічного 
дизайну 
(60 год)

Основи 
кольорознавства і 

кольористики 
(56 год

Моделювання 
та макетування в 

матеріалах 
(Макетування) 

(45 год)

Кравець
Олена

Володимирівна

Викладач Харківський 
інженерно- 

будівельний 
інститут, 1983, 

архітектура, 
архітектор

Спеціаліст
другої

категорії

Стажування -  Харківська 
державна академія 

дизайну та мистецтв, 
спеціальність «Малюнок 

та живопис», тема: 
«Малюнок та живопис 

архітектурних споруд та 
живої натури», 2.12. 2013 
-23.01.2014, протокол №2 

від 24.01.2014

п.14:Навчальні посібники:«Малюнок складної 
гіпсової форми» (2013),«Конструктивний 
малюнок голови людини» (2014),«Техніка 
акварельного живопису при виконанні 
навчального натюрморту» (2016),
«Моделювання гіпсових форм в архітектурі», 
«Технологія виготовлення архітектурного 
декору», конспекти лекцій з технічного рисунку і 
основ графічного дизайну, основ кольорзнавства 
і кольористики, моделювання 
та макетування в матеріалах 

п.16:Керівник предметного гуртка з малюнку 
п.18:Статті: «Пластичний декор в архітектурі 

ділових будівель» (2013), «Пластична мова 
декоративного мистецтва в архітектурі Харкова» 
(2014), «Синтез мистецтв в образі міста» (2014)

17 Комп'ютерне 
проектування та 

ЗБ-графіка 
(84 год)

Божко
Віктор

Павлович

Викладач Українська 
інженерно- 
педагогічна 

академія, 2003, 
електроніка, 
радіотехніка, 
електронна 

схемотехніка та 
зв’язок. 

Українська 
інженерно- 
педагогічна 

академія, 2006, 
магістратура,

Спеціаліст
першої

категорії

Стажування на кафедрах 
педагогіки та МПН, 

інформаційних, 
комп’ютерних і 
поліграфічних 

технологій Української 
інженерно-педагогічної 

академії, тема: 
«Використання елементів 
дистанційного навчання 

для вивчення дисципліни 
«Комп’ютерне 

проектування та 30- 
графіка», свідоцтво №0016

п. 14:Методичні вказівки «Робота з 
матеріалами в ЗОБМах» (2016), Методичний 
посібник «Базове моделювання в ЗОЗМах» 
(2016),Методичні вказівки «Створення проекту в 
АгсЬіСасІ» (2017), конспекти лекцій з 
комп'ютерної техніки та основ комп'ютерного 
моделювання, комп'ютерного проектування 
таЗО-графіки 

п. 16: Керівництво постійно діючим гуртком 
п.18:Статті: «Дидактичні основи організації 

електронного навчання» (2013), «Комп’ютерні 
технології в навчальному процесі» (2014), 
«Особистісне зростання педагога як основа 
професійної майстерності» (2017)

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк



59

педагогіка вищої 
школи, інженер- 

педагог

від 24.12.2015

18 Комп'ютерне 
проектування та 

ЗОграфіка 
(84 год)

« 0

Москаленко
Марина

Миколаївна

Викладач Харківський 
інститут 

радіоел ектро н і ки, 
1989, електронні 
обчислювальні 

машини, інженер- 
системотехнік

Спеціаліст
вищої

категорії

ФПК КВНЗ «Харківська 
академія неперервної 

освіти», напрям: 
«Інформатика», тема: 

«Використання 
інформаційних технологій 

при виконанні курсових 
проектів у програмі 

АисЬіСасІ», 12.05.-20.06. 
2014, свідоцтво № 104/20- 

ін від 20.06.2014

п. 14:Практикум «Інформатика та комп’ютерне 
проектування» (2015),Робота у векторній графіці 
СогеЮга\у (2017).
Конспекти лекцій «Теорія комп’ютерної 
графіки» 

п. 16: Обов’язки куратора групи 
п.18:Статті: «Формування мотивації студентів 

до навчання» (2015), «Інтерактивні методи 
навчання» (2016), «Професійна компетентність 
викладача в системі освіти» (2017)

Г олова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомл 
Директор ДВНЗ «Харківський коле,
будівництва, архітектури та д и з а й н е  §

Ю.Є.Фамуляк 

Е.Ю. Марчук

І
Г. І. Филипенко

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями

Таблиця 6.1

№
з/п

Найменування приміщень за 
функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)

загальна
у тому числі

власна орендо
вана

здано в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі: 16394 16394 -

1.1.

Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

12006 12006 - -

1.2. Комп’ютерні лабораторії 216 216 - -
1.3. Спортивні зали 999,7 999,7 - -

2.
Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 398 398 - -

3. Службові приміщення 1625 1625 - -

4. Бібліотека, 
у тому числі читальні зали 218 218 - -

5. Г уртожитки 4059 4059 -
6. їдальні, буфети 214,7 214,7 -
7. Профілакторії, бази відпочинку - -
8. Медичні пункти 24 24 - -
7. Інше - -

Голова експертної комісії - Ю.Є.Фамуляк

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомл 
Директор ДВНЗ «Харківський коле, 
будівництва, архітектури та дизай

Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко

Голова експерної комісії • Є.Фамуляк
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Інформація про соціальну інфраструктуру 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Таблиця 6.2
№
з/п

Найменування об’єктів соціальної 
інфраструктури

Кількість Площа
(кв.м)

1 Гуртожиток для студентів 1 4059
2 Житлова площа, що припадає на одного студента 

у гуртожитку
- 6,42

3 їдальні та буфети 2 214,7
4 Кількість студентів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальні
0,4

5 Актова зала 1 291,7
6 Спортивна зала 1 999,7
7 Плавальні басейни - -

8 Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики 
корти

- -

9 Студентський палац - -

Голова експертної комісії - Ю.Є.Фамуляк

Член експертної комісії - Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледа 
будівництва, архітектури та дизайну»

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Заклад освіти: ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.06010115 « Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн»

Таблиця 6.3
Нормативи Фактичний Відповідність

Назва показника нормативу ий рівень рівень

1. Забезпеченістьприміщеннями для
проведеннянавчльних занять та контрольнихзаходів 2,4 17,45 + 15,05
(кв.метрів на одну особу для фактичного контингенту
студентів тазаявленогообсягу з урахуваннямнавчання за
змінами)

2. Забезпеченістьмультимедійнимобладнанням для
одночасноговикористання в навчальнихаудиторіях 10 10 ,8 + 0 ,8
(мінімальнийвідсотоккількостіаудиторій)

3. Наявністьсоціально-побутовоїінфраструктури:
1) Бібліотека, у тому числі читального залу + +
2) Пунктівхарчування + +
3) Актового чи концертного залу + +
4) Спортивного залу + відповідає
5) Стадіону та/абоспортивнихмайданчиків + +
6) Медичного пункту + +
7) Забезпеченістьздобувачіввищоїосвітигуртожитко 70 100 + 30

м (мінімальнийвідсоток потреби)
4. Забезпеченістькомп’ютернимиробочимимісцями,

обладнанням, устаткуванням, необхідними для + + відповідає
виконаннянавчальнихпланів

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

.Є.Фамуляк 

Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко

Голова експертної комісії г ' '  Ю.Є.Фомуляк



Виконання акредитаційних контрольних робіт 
студентами спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». 
_________ ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» _____________

№ Назва навчальної дисципліни Група Дата № пари Час Аудиторія Викладач Експерт

3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
1 Історія України Д-зі 28.02.2018 IV 1330-1450 221 Порохня О.В. Фамуляк Ю.Є.

3 циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2 Компютерна техніка та 

основи компьютерного 
моделювання

Д-32 28.02.2018 IV 1330-1450 303 Москаленко М.М. Марчук Е.Ю.

3 циклу професійної та практичної підготовки
1 Конструкції будівель і 

споруд
Д-41 27.02.2018 IV 1330-1450 311 Скрипник Д.В. Марчук Е.Ю.

2
Основи технології і 

організації будівельного 
виробництва

Д-41 01.03.2018 II 1015-1135 220 Осетрова А.В. Фамуляк Ю.Є.

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Результати перевірки виконання комплексних контрольних робіт студентамиспеціальність 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн».

Таблиця 7.1

С
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*
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Р езультатиКК Рприсамоаналізі

С
ер

ед
н

ій
ба

л

А
бс

ол
ю

тн
ау

сп
іш

ні
ст

ь 
(%

)

Я
кі

сн
ау

сп
іш

ні
ст

ь 
(%

)
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К
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ьк
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%

одержалиоцінки

5 % 4 % 3 % 2 % 5 % 4 % 3 % 2 %
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)

Я
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(%

)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32
Циклдисциплінгуманітарноїпі дготовки

1 ІсторіяУкраїн
и

22 21 95,5 1 4,8 11 52,4 9 42,8 - - 3,6 100 57,1 15 68.2 1 6.7 8 53.3 6 40 - - 3.6 100 60 0 0 +2.9

Всього: 22 21 95,5 1 4,8 11 52,4 9 42,8 - - 3,6 100 57,1 15 68.2 1 6.7 8 53.3 6 40 - - 3.6 100 60 0 0 +2.9

1

К омпю тернат
ехнікатаоснов
икомпютер-
ногомоделю в
ання

24 24 100 2 8,3 12 50 10 41,7 - - 3,7 100 58,3 22 91.7 7 31,8 6 27,3 9 40,9 - - 3,9 100 59,1 0.2 0 +0,8

Всього: 24 24 100 2 8,3 12 50 10 41,7 - - 3,7 100 58,3 22 91.7 7 31,8 6 27,3 9 40,9 - - 3,9 100 59,1 0.2 0 +0,8

Циклдисциплінпрофесійноїіпрактичноїпідготовки

1 Конструкціїбуд
івельіспоруд

30 29 96,7 9 31 7 24,1 12 41,4 1 3,4 3,9 96,5 55,2 23 76,7 7 30,4 5 21,7 11 47,8 - - 3,8 100 52,2 -ОД 0
-3

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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2

Основитехноло
гіїіорганізаціїб
удівельногови

робництва

ЗО 29 96,7 3 10,3 13 44,8 13 44,8 - 3,6 100 55,1 24 80 5 21 8 33.3 11 45.8 - 3.7 100 54,2 +0,1 0 •0,9

Всього: 60 58 96,7 12 20,7 20 34,5 25 43,1 1 1,7 3,7 98,3 55,1 47 78.3 12 25,5 13 27,6 22 46,8 - - 3,8 100 53,2 +0,1 0 -1,9

Разомпоспеціа
ль-ності

152 148 97,4 19 12,8 67 45,3 61 41,2 1 0,7 3,7 99,3 58,1 84 20 23,8 27 32,1 37 44,0 - 3,8 100 56,0 +0,1 0 -2,1

Г олова експертної комісії 

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений:
Директор ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

Ю.Є.Фамуляк 

Е.Ю. Марчук

Г .І.Филипенко

І

Голова експертної комісії с ----------- Ю.Є.Фамуляк
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Таблиця 7.2

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові 
студента Курс Група Тема курсового проекта

Оцінка

по захисту експертна розбіж
ність

Конструкції будівель і споруд (2013-2014 навчальний рік)
1 Алексеева А. К.

III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно) -

2 Баланухіна Ю. О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

3 БелошенкоО.В.
III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно)
4(добре) +1

4 Бойко К.І. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

5 Войтенко О.В. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

6 Войтенко К.Г. III Д -зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

7 Гриценко С.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

8 Дорн Д.В. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

9 ЖирноваГ.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4(добре) +1

10 Журавель А.О.
III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +1

11 Черкай Я.Д.
III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +1

12 Шиян В.П. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) +1
Конструкції будівель і споруд (2014-2015 навчальний рік)

1 Бикова А.С. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

2 Гаврилко М.О.
III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно)
3

(задовільно)
-

3 Доценко А.Д. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3 4(добре) +1

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк

І



(задовільно)
4 Клюка Я.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

5 Котенко Х.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

6 Макогон О.О.
III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +1

7 Волкова К.В.
III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +1

8 Горбик В.В. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

9 Обозна О.В.
III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +1

10 Прокопенко Р.В. НІ Д-32 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

11 Тютярева А .е. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

12 Шевченко К.С. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

Основи архітектурного проектування (2014-2015 навчальний рік)
1 Бикова A.C. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

2 Гаврилко М.О.
III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно)
3

(задовільно)
-

3 Доценко А.Д. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4(добре) + 1

4 Клюка Я.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

5 Котенко Х.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

6 Макогон О.О.
III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно) 4(добре) +  1

7 Волкова К.В. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

8 Горбик В.В. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

Лубенська К.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

9 Обозна О.В.
III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно)
3

(задовільно)
"

10 Прокопенко Р.В. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

Г олова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк



11 Тютярева А.Є. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 5(відмінно) 5(відмінно) -

12 Шевченко К.С. III Д-32 Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

Основи архітектурного проектування (2013-2014 навчальний рік)

1 Войтенко К.Г. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

2 Гриценко С.О. III Д-Зі Малоповерховий житловий будинок 4(добре) 4(добре) -

3 ЖирноваГ.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4 (добре) +1

4 Журавель А.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4(добре) +1

5 КляшкоД.О. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 2
(незадовільно)

2
(незадовільно) -

6 Лупа А.Ю. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

7 КрашеницяМ.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

8 Кривуля К.Ю. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

9 КупінВ.В. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

10 Лугова A.B.
III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3

(задовільно)
3

(задовільно)
-

11 Лупа А.Ю. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

12 Черкай Я.Д. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4(добре)

+1

13 Чуба A.A. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

14 Шевчук І.О. III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

15 Шершень A.B.

III Д-зі Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно)

3
(задовільно)

Г олова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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26 Шиян В.П. III Д-31 Малоповерховий житловий будинок 3
(задовільно) 4(добре)

Н авчальна дисципліна «Кольоровий та просторовий дизайн»
1 Кругляк Г.В. III Д-31 Кольоровий та просторовий дизайн 

двоповерхової квартири
5 (відмінно) 5 (відмінно) “

2 Молчанова A.C. III Д-31 Кольоровий та просторовий дизайн квартири 
посімейного заселення з 4-х кімнат

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3 Ломакша P.M.

•  *

IV Д-41 Дизайн-проект опорядження фасадів, дизайн 
інтерьєрів холів 1 -го та 2-го поверхів будівлі 

ХКБАД

5 (відмінно) 5 (відмінно)

4 Нечаев A.B. IV Д-41 Дизайн-пропозиція опорядження фасадів і 
дизайн інтерєрів Харківського індустріально- 

педагогічного технікуму, розташованого в 
будівлі XVIII ст., на Московському 

проспекті, 24

5 (відмінно) 5 (відмінно)

5 1лющенко Д.В. IV Д-41 Дизайн-проект опорядження фасадів і дизайн 
інтер’єру магазину спорттоварів

4 (добре) 4 (добре) -

6 Чорний О.О. III Д-31 Дизайн-проект 3-ох кімнатної квартири 4 (добре) 4 (добре) -
7 Степаненко О.С. IV Д-42 Перепланування громадської будівлі 

«Культурно-розважальний комплекс з 
рестораном та більярдом»

4 (добре) 4 (добре)

8 Мельник В.В. IV Д-42 Спортивний комплекс 4 (добре) 4 (добре) -
9 Зшченко К.А. III Д-31 Дизайн-проект однокімнатної квартири 3 (задовільно) 3

(задовільно)
“

10 Дроботенко М.О. IV Д-42 Дизайн-проект опорядження фасадів і 
дизайну інтер’єрів зра-салону

3 (задовільно) 3
(задовільно)

Голова експертної комісії ' Ю.Є.Фамуляк

І
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Н авчальна дисципліна «Технологія і організація будівельного виробництва»

1 Ілющенко Д.В. IV Д-41 Улаштування вентильованого фасаду 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
2 Семененко Д.В. IV Д-41 Зовнішнє оштукатурення 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
3 Голубова A.B. IV Д-42 Улаштування скріпленої теплоізоляції за 

допомогою матеріалів Ceresit
5 (відмінно) 5 (відмінно) -

4 Рідна Т.С. IV Д-41 Обклеювання стін шпалерами 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
5 Хіврич Д.С. IV Д-41 Улаштування підлог з керамічної плитки за 

технологіями Ceresit
4 (добре) 4 (добре) “

6 . Волкова К.В. IV Д-42 Улаштування підлоги з лінолеуму 4 (добре) 4 (добре) -
7 Дрокіна Т.Г. IV Д-42 Улаштування наливної підлоги за допомогою 

матеріалів Ceresit
4 (добре) 4 (добре) “

8 Шершинь A.B. IV Д-41 Облицювання стін шпалерами 3
(задовільно)

3
(задовільно)

“

9 Лубенська К.О. IV Д-42 Облицювання цегляних стін гіпсовими листами 
за технологією Knayf

3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

10 Мороз А.О. IV Д-42 Улаштування підвісної стелі матеріалами Knayf 3
(задовільно)

3
(задовільно)

“

Навчальна дисципліна «Економіка будівництва»

1 Тимохіна B.C. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

5 (відмінно) 5 (відмінно) “

2 Рибальченко Є.В. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

5 (відмінно) 5 (відмінно) -

3 Бабенко К.В. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

5 (відмінно) 5 (відмінно)

4 Рідна Т.С. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

5 (відмінно) 5 (відмінно)

5 Біла Д.О. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

4 (добре) 4 (добре) “

Голова експертної комсії Ю.Є. Фамуляк
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6 Брейш К.О. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

4 (добре) 4 (добре)

7 Волокітін В.В. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

4 (добре) 4 (добре)

8 Гробов К.С. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

4 (добре) 4 (добре)

9 Брусенко А.М. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

10 Доманова К.В. IV Д-41 Визначення кошторисної собівартості 
опоряджувальних робіт житлового будинку

3
(задовільно)

3
(задовільно)

“

Г олова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Голова експертної комсії ґ — Ю.Є. Фамуляк

І
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Підсумки експертної оцінки якості дипломних проектівстудентів 
спеціальність 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Таблиця 7.3.

№
з/п

ПІБ
студента

Курс Група Тема дипломного проекта Оцінка

По захисту Експертна Розб
іж-

ніст
ь

(+;-)
1 Кравчук A.B. IV Д-42 Дев’яти поверховий цегляний житловий будинок на 

54 квартири в м.Харків
5 (відмінно) 5 (відмінно)

2 Мартишко
ДС.

IV Д-41 Реконструкція незавершонної існуючої будівлі під 
ресторанно-готельний комплекс в м.Харкові по вул. 

Стадіонний проїзд (ресторанна частина)

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3 Сасюк В.Г. IV Д-41 Реконструкція п’яти поверхового житлового будинку 
з надбудовою 6-того та мансардного поверху та 

організація опорядження інтер’єрів м.Харків

5 (відмінно) 5 (відмінно)

4 Гриценко
С.О.

IV Д-41 Двоповерховий двоквартирний житловий будинок для
двох родин

5 (відмінно) 5 (відмінно) -

5 Скіба І.М. IV Д-42 Одноквартирний житловий будинок на одну родину 4 (добре) 4 (добре) -
6 Найденова

є.д.
IV Д-42 Двоповерховий житловий будинок для молодої сім’ї 3 

прибудованим еркером у вітальні м.Харків
4 (добре) 4 (добре) -

7 Рудик В.В. IV Д-42 Житловий будинок на два поверхи в стилі «Хайтек» 4 (добре) 4 (добре) -
8 Забуга М.О. IV Д-41 Одноквартирний двоповерховий житловий будинок в 

харківській області.
4 (добре) 4 (добре) -

Голова експертної комсії Ю.Є. Фамуляк
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9 Підлозна
С.В.

IV Д-42 Двоповерховий житловий будинок для великої сім’ї у
м.Харкові

3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

10 Барилко Л.Д. IV Д-41 Житловий будинок загальною площею 369,9 м" 3
(задовільно)

3
(задовільно)

-

Г олова експертної комісії

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Ю.Є.Фамуляк 

Е.Ю. Марчук

’лиїї'З Г.І.Филипенко

Голова експертної комсії Ю.Є. Фамуляк

І
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Підсумки експертної оцінки звітів з технологічної практики студентів 

спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Таблиця 7.5

№
з/п

ПІБ
студента

Курс Група База практики Оцінка

По захисту Експертна Розбіжність
(+;-)

1 Лупа А.Ю. IV Д-41 ТОВ «Спецбудмонтаж -  Україна» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
2 . Походенко Н.Д. IV Д-41 ТДВ «Житлобуд-2» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
3 Тютярева А.Є. IV Д-42 АТ «Трест Житлобуд-1» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
4 Янчук П.В. IV Д-41 ТОВ «СКБілкос» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -

Баришева B.C. IV Д-41 ТОВ «Будівельник» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
5 Войтенко К.Г. IV Д-41 ТОВ «Харківреконструкція» 4 (добре) 4 (добре) -

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Голова експертної комсії Ю.Є. Фамуляк

І
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Підсумки експертної оцінки звітів з переддипломної практики студентів 

спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Таблиця 7.5

№
з/п

П1Б
студента

Курс Група База практики Оцінка

По захисту Експертна Розбіжність
(+;-)

1 Жирнова Г.О. IV Д-41 TOB КБК «Люкс» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
2 Крашениця М.О. IV Д-41 TOB «АРСБУД» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
3 Г олубова A.B. IV Д-42 TOB «Інститут Харківпроект» 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
5 Беляева B.C. IV Д-41 ТОВ «Будстрой + » 5 (відмінно) 5 (відмінно) -
4 Клюка Я.О. IV Д-41 ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» 4 (добре) 4 (добре) -
5 Мельник В.В. IV Д-42 ТОВ «Проектно-будівельне підприємство СХІД» 4 (добре) 4 (добре) -

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайомлений: 
Директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Голова експертної комсії Ю.Є. Фамуляк

І
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Показники успішності студентів з курсових проектів (робіт) зі спеціальності 
5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

____ ________________ ________________________________________________________________________  Таблиця 7.4

Рік Всього
студентів

Виконували
КП

3 них одержали оцінки:
Абсолютна
успішність

Якість
навчання

відмінно добре задовільно незадовільно
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть %

Конструкції будівель і споруд (КП)
2012-2013 42 42 5 11.9 18 42.8 19 45.3 100 54.7

2013-2014 27 27 4 14.8 10 37,0 12 44,4 1 3.7 96.3 51,8

2014-2015 38 38 6 15.8 13 34.2 19 50.0 1 2.6 97.4 50.0

2015-2016 35 35 10 28.6 12 34.3 13 37.1 100 62.9

2016-2017 31 31 8 25.8 12 38.7 10 32.3 1 3.2 96.8 64.5

Основи архітектурного проектування (КП)
2012-2013 42 42 12 28.6 15 35.7 15 35.7 100 64.3

2013-2014 27 27 4 14.8 37,0 25,9 12 44,4 1 3.7 96.3 51,8

2014-2015 38 38 8 21 11 29 19 50.0 1 2.6 97.4 50.0

2015-2016 35 35 12 34.3 9 25.7 14 40.0 100 60.0

2016-2017 зо зо 11 36.7 13 43.4 6 20.0 100 80.1

Кольоровий і просторовий дизайн(КП)
2012-2013 50 50 19 38.0 20 40.0 10 20.0 1 2.0 98.0 78.0

2013-2014 64 64 23 35.9 12 18.7 28 43.7 1 1.6 98.4 54.6

2014-2015 63 63 24 38.1 14 22.3 25 39.7 100 60.4

2015-2016 72 72 28 38.9 18 25.0 26 36.1 100 63.9

2016-2017 64 64 36 56.2 11 17.2 16 25.0 1 1.6 98.4 73.4

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Економіка будівництво (КР)
2012-2013 37 37 13 35.2 10 27.0 14 37.8 100 62.2

2013-2014 26 26 15 57.7 5 19.2 6 23.1 100 76.9

2014-2015 26 26 12 46.2 7 26.9 7 26.9 100 73.1

2015-2016 37 37 14 37.8 15 40.5 6 16.2 1 2.7 97.3 78.3

2016-2017 35 35 5 14.3 19 54.3 10 28.6 1 2.8 97.2 68.6

Г олова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками ознайо 
Директор ДВНЗ «Харківський к о л е Д ^ ч ^ ^ -І^ ^  
будівництва, архітектури та ди:

Ю.Є.Фамуляк 

Е.Ю. Марчук

Г. І. Филипенко

Голова експертної комісії Ю.Є.Фамуляк
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Зведена відомість дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційнимирівнем «молодшийспеціаліст»

Заклад освіти: ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.06010115 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Таблиця 8
Назвапоказника (нормативу) Нормативний

рівень
Фактичний

рівень
Відповідність

1.
Умовизабезпеченнядержавноїгарантіїякостівищоїосвіти
1.1. Виконаннянавчального плану за показниками: 
перелікнавчальнихдисциплін, години, форми 
контролю. %

100 100 відповідає

1.2. Підвищеннякваліфікаціївикладачівпостійного 
складу за останні 5 років. %

100 100 відповідає

1.3. Чисельністьнауково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, щообслуговуютьспеціальність і працюють 
у навчальномузакладі за основниммісцемроботи, 
якізаймаютьсявдосконаленнямнавчально-методичного 
забезпечення, науковимидослідженнями, 
шдготовкоюпідручників та навчальнихпосібників, %

100 100 відповідає

2. Результатиосвітньоїдіяльності 
(рівеньпідготовкифахівців), не менше %
2.1. Рівеньзнаньстудентів з гуманітарної та соціально- 
економічноїпідготовки:
2.1.1. Успішновиконаніконтрольнізавдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісновиконаніконтрольнізавдання (оцінки «5» і
«4»), %

50 57,3 +7,3

2.2. Рівеньзнаньстудентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішновиконаніконтрольнізавдання, % 90 100 +10
2.2.2. Якісновиконаніконтрольнізавдання (оцінки «5 » і
«4»), %

50 56 +6

2.3. Рівеньзнаньстудентівзіспеціальної (фахової) 
підготовки:
2.3.1. Успішновиконаніконтрольнізавдання, % 90 99,5 +9,5 '
2.3.2. Якісновиконаніконтрольнізавдання (оцінки «5» і
«4»), %

50 59,1 +9.1

Голова експертної комісії -

Член експертної комісії -

З експертними висновками озн 
Директор ДВНЗ «Харківський 
будівництва, архітектури та ди

Голова експертної комісії

Ю .Є.Фамуляк

Е.Ю. Марчук

Г.І.Филипенко

Ю.Є.Фамуляк



Протокол № 5 
засідання педагогічного колективу 

Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

14.02.2018 м. Харків

Г олова: Филипенко Г.І.

Секретар: Кириленко О.Ю.

Всього членів колективу: 72 особи.

Присутні: 84 особи, з них студенти -  члени педради: 14 осіб.

Відсутні: Москаленко М.М., Ковальова Д.В., Шаталова К.І. -  з невідомих 
причин, Збукер Л.І., Зоріч С.Б.- на лікарняному.

Про внесення змін до навчального плану спеціальності 192 Будівництво та 
цивільна інженерія, спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» (Воложинська О.О.).

СЛУХАЛИ:
Воложинську О.О. -  заступника директора з навчальної роботи про внесення 
змін до навчального плану спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія, спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та будівельний 
дизайн».

Відповідно до п.п.14 п.1 ст.1 Закону України «Про вишу освіту» 
пропоную внести зміни до навчального плану спеціальності 192 Будівництво 
та цивільна інженерія, спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн» на перспективний навчальний рік. Пропоную змінити 
кількість кредитів ЕСТ8 зі 180 (36 годин) на 216 (ЗО годин).

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до навчального плану на наступний навчальний рік відповідно 
до п.п.14 п.1 ст.1 Закону України «Про вищу освіту».

Порядок денний:

Г.І. Филипенко

О.Ю. Кириленко

с .



Міністерство освіти і науки України
(найменування центрального органу виконавчої влади, власника)

Деравжавний виший навчальний заклад "Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну" 
(повне найменування вищого навчального закладу)

Г.І.Филипенко 
та ініціали)

Н А В Ч А Л Ь Н И И П Л А Н
підготовки молодшого спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" 
спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн"

Форма навчання денна
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

І . ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

(назва)
Строк навчання 3 роки 10 міс.

(роки і місяці)
на основі базової загальної середньої освіти

(зазначається освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень)

Вересень Ж овтень Листопад Грудень Січень Лю тий Березень К вітень т вавень Ч ервень Липень Серпень
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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IV П П П П П п П 10 к/ к 11 с П п П п д д д д д « Дп

ПОЗНАЧЕННЯ: Т -  теоретичне навчання; С -  екзаменаційна сесія; П -  практика; К -  канікули; ДЕ -  складання державного екзамену; ДП -  захист дипломного проекту (робота), Д  - дипломне проектування

II. ЗВЕДЕШ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні Ш. ПРАКТИКА IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
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Разом 118 5,5 28 7 3 37,5 199
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Назва
практики

Се
ме

ст
р

Ти
ж

ні

Навчальна
Штукатурно-малярні роботи 3 1

Кам'яні роботи 3 1

Облицювальні роботи 4 1

Столярно-теслярські роботи 4 1

Геодезична 4 2

Практика на отримання робітничої професії 6 4

Виробнича
Технологічна VII 4

Переддипломна VIII 4

Назва навчальної 
дисципліни

Форма державної 
атестації (екзамен, 
дипломний проект 

(робота» Се
ме

ст
р

Матеиматика екзамен III
Фізика екзамен III
Українська мова екзамен IV
Захист дипломний проект VIII



V ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Кількість годин Розподіл годин за тиждень за курсами і семестрами

Назва навчальної дисципліни
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І курс II курс III курс IV курс

пр
ое

кт
и

ро
бо

ти

вс
ьо

го

у  тому числі: семестри
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І

1 2 3 4 5 6 7 8

кількість тижнів в семестрі

17 22 12 16 15 15 10 11

1 2 3 4 5 6 ь 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. ЗАГАЛЬП ЭОСВГГВ[І НАВЧ АЛЬШ  ДИСЦИЕ ЛІ ІТИ

1.1 Всесвітня історія 2 2,9 104 95 95 9 51 3 44 2
1.2 Географія 2 1,4 52 44 44 8 44 2
1.3 Українська мова ДПА4 3,9 140 100 100 40 44 2 24 2 32 2
1.4 Українська література 2 5,8 210 168 168 42 102 6 66 3
1.5 Світова література 2,9 104 95 95 9 51 3 44 2
1.6 Іноземна мова* (Іноземна мова за проф. спрямуванням) 4 4,4 160 134 134 26 34 2 44 2 24 2 32 2
1.7 Математика ДПАЗ 7,8 280 248 248 32 68 4 132 6 48 4
1.8 Інформатика* (Інформатика і основи комп. моделювання) 2 2,2 80 78 18 60 2 34 2 44 2
1.9 Фізика ДПАЗ 4,4 160 119 41 зо 17 51 3 44 2 24 2
1.10 Астрономія 1 0,9 34 34 34 2 34 2
1.11 Хімія 2 3,9 140 112 82 ЗО 28 68 4 44 2
1.12 Біологія 2 3.4 122 78 60 18 44 34 2 44 2
1.13 Історія України** 2 2,2 80 78 78 2 34 2 44 2
1.14

11 1,5 54
1.15 Людина і світ 2 0,9 34 22 22 12 22 1
1.16 Правознавство* (Основи правознавства) 1,5 54
1.17 Художня культура* (Культура) 1,5 54
1.18 Екологія* (Основи екології) 1,5 54
1.19 Технологія* (Вступ до професійної справи) 1,5 54
1.20 Фізична культура* (Фізичне виховання) 4,4 160 134 134 20 34 2 44 2 24 2 32 2
1.21 Захист Вітчюни 2 1,9 70 61 61 9 17 1 44 2

Основи медико-санітарної підготовки
Усього: 5 11 60,8 2200 1600 1146 80 328 300 612 36 748 34 144 12 96 6

1. НОРМАТИВНІ ь ш д й с ЦИІІІІІІШ

ГСВ.01 Історія України 3 ;,8  ; 54 24 24 30 24 2
ГСБ.01 01 і 1>. 6 1,* 54 ЗО 10 20 24 ЗО 2
ГСЕ.01 Художня культура (Культурологія) 4 р 54 32 32 22 32 2
ГСВ.01 Основи філософських знань 7 1,8 54 30 ЗО 24 30 3
ГСЕ.01 Економіка (Основи економ, теорій) 4 к  >.8.. 54 32 32 22 32 2
ГСЕ.01 Соціологія 8 54 22 22 32 22 2
ГСВ.01 Правознавство (Основи права) 3 Г 1,8 54 24 24 ЗО 24 2
ГСЕ01 Іноземна мова (за проф.спрямув.) 6 7,2 216 60 60 156 ЗО 2 30 2
ГСВ.01 Фізичне виховання 6 Ґ  7,2 216 140 140 76 60 4 60 4 20 2

Усьог»: 1 8 27 810 394 174 220 416 48 4 6 4 4 90 6 120 8 50 5 22 2
1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та  загально-економічої підготовки

МПН02 Основи вищої математики 4 3,6 108 48 12 36 60 48 3
МПН02 Основи будівельної фізики 4 і, 8 54 32 22 10 22 32 2
МПН02 Хімія 4 54 32 22 10 22 32 2
МПН02 Креслення і перспектива 4 -і 162 96 96 66 48 4 48 3
МПН02 Основи теоретичної механіки та опір матеріалів 5 3,6 108 60 50 10 48 60 4
МПН02 Компютерна техніка та основи комп'ютерного моделювання 6 5,4 162 134 40 94 28 12 1 32 2 ЗО 2 60 4
МПН.02 Малюнок і живопис 6 5,4 162 116 116 46 24 2 32 2 30 2 30 2
МПН.02 Основи геодезії 3 1,8 54 36 26 10 18 36 3
МПН.02 Екологія (Основи екології) 4 Ь Щ 54 32 32 22 32 2
МПН.02 Безпека життєдіяльності 6 1,8 54 ЗО ЗО 24 30 2
МПН.02 Основи менеджменту 7 1,8 54 ЗО ЗО 24 ЗО 3
МПН02 Історія мистецтв 6 1,8 54 ЗО ЗО 24 30 2

Усього: з / 'і » 36 1080 676 294 20 362 404 120 10 256 16 120 8 ■50 10 ЗО 3
----- ч 1.3. Д исципліни  проф есій ної т а  п р а к т и ч н о ї п ідготовки  А £ ' • р  У Н Х

П П .0 3 Метрологія і стандартизація '6 1,8 54 ЗО ЗО 24 30 2
пп.оз Матеріалознавство 4 5,4 162 88 68 20 74 24 2 64 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21
ПП.03 Конструкції будівель і споруд 5 5 3,6 108 90 90 18 90 6
ПП.03 Кольоровий та просторовий дизайн 6,8 6,7-8 7,2 216 153 153 63 90 6 30 3 33 3
ПП.03 Архітектурні деталі та дизайн інтер'єрів 8 3,6 108 84 40 44 24 40 4 44 4
ПП.03 Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд 8 8 3,6 108 72 52 20 36 30 2 20 2 22 2
ПП.03 Основи технології і організації будівельного виробництва 5 1,8 54 30 30 24 ЗО 2
ПП.03 Зкоиоміка будівництва 7 7 5,4 162 100 64 36 62 60 4 40 4
ПП.03 Основи охорони праці 7 1.8 54 20 20 34 20 2
ПП.03 Експлуатація будівель і споруд та реконструкція 8 1,8 54 42 42 12 20 2 22 2
ПП.03 Технічний рисунок і основи графічного дизайну 3 3,6 108 60 20 40 48 60 5
ПП.03 Основи дизайну 6 1,8 54 ЗО 12 18 24 30 2
ПП.03 Основи архітектурного проектування 5 5 4,5 135 90 90 45 90 6
ПП.03 Основи композиції 4 1,8 54 32 12 20 22 32 2
ПП.03 Основи кольорознавства і колори стки 5 3,6 108 56 16 40 52 24 2 32 2
ПП.03 Моделювання та макетування в матеріалах (Макетування) 5 3,6 108 45 13 32 63 45 3
ПП.03 Організація опоряджувальних робіт 8 1,8 54 44 44 10 44 4
ПП.03 Охорона праці в галузі 8 1,2 36 22 22 14 22 2

Усього: 4 21 5 1 57,9 1737 1088 575 20 493 662 124 9 128 25 273 17 259 16 190 17 208 17

Усього за нормативною частиною: 8 38 5 1 120,9 3627 2158 1043 40 1075 1482
2. ВИ БІРКО ВІ Н АВЧАЛЬНІ ДИ СЦ ИПЛІНИ

2.1. Днси нплінн самостійного вибору навчального закладУ
МПН.02 Комп'ютерне проектування та  ЗО-графіка 8 3,6 108 84 84 24 40 4 44 4
МПН02 Основи геодезії 3 0,6 18 12 12 6 12 1
МПН.02 Історія мистецтв 6 1,2 36 36 6 30 2
ПП.03 Кольоровий та просторовий дизайн 2,4 72 63 63 9 ЗО 3 33 3

Вступ до спеціальності 2 1,80 54 44 44 10 44 2
ПП.03 Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд 3,6 108 94 74 20 14 30 2 20 2 44 4
ПП.03 Основи технології і організації будівельного виробництва 1,8 54 30 ЗО 24 ЗО 2
п п о з Конструкції будівель і споруд 1,8 54 47 47 7 32 2 15 1

Усього: 1 16,8 504 410 207 167 100 24 2 32 2 45 3 ЗО 2 90 9 99 9
Дипломне проектування 12,6 378 378
Екзаменаційна сесія 15,3 459 378

3. П рактична пі дготовка
Навчальна практика: +

ПП.03 Кам'яні роботи 3 1,8 54 ЗО 30 24 +
п п о з Лицювальні роботи 3 1,8 54 зо ЗО 24 +
п п о з Штукатурні роботи 3 1,8 54 зо ЗО 24 +
п п о з Малярні роботи 3 1,8 54 зо зо 24 +
п п о з Геодезична практика 4 ' 54 зо з о 24
п п о з Практика на отримання робітничої професії 6 7,2 216 216 +
п п о з Обмірна практика 6 1,8 54 зо з о 24 +
ППОЗ Ознайомча практика 5 1,8 54 зо зо 24 +
ПП.03 3 технічного рисунку 4 3.6 108 60 60 48 +
ППОЗ Макетна 6 3,6 108 60 60 48 +
ПП.03 3 креслення 4 3,6 108 60 60 48 +
Ш103 Технологічна практика 7 12,6 378 210 210 168 +
ПП.03 Переддипломна практика 8 7,2 216 120 120 96 +

Усього 4 11 50,4 1512 720 720 792

Загалыш кількість 216 6480 3220 1256 40 1924 3260 612 36 792 36 432 36 576 36 540 36 540 36 340 34 330 зо

Кількість годин на тиждень 612 36 792 36 432 36 576 36 540 36 540 36 340 34 330 зо

Кількість екзаменів 13 2 2 3 2 2 2
Кількість заліків 57 9 8 13 4 10 6 7
Кількість курсових проектів 5 2 І 1,5 0,5
КІЛЬКІСТЬ курсових робіт 1 1 1
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ»

за т в е рд ж е :
Педагогічною; 
Протокол 
Голова Пед:

(ЇМи.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
(зі змінами)

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ початковий
(назва рівня вищої освіта)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ молодший спеціаліст
(назва ступеня вищої освіта)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 «Архітектура та будівництво»
(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 «Будівництво та цивільна інженерія>:
(код та найменування спеціальності)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн»

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ
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І - Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Початковий рівень, п’ятий кваліфікаційний рівень 
Національної рамки кваліфікацій

Ступінь, що 
присвоюється

Немає

Назва галузі знань 19 Архітектура та будівництво
Назва спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Обмеження щодо форм 
навчання

Немає

Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 
розпочати навчання за 
програмою

Особа має право здобувати ступінь молодшого 
спеціаліста за умови наявності в неї базової 
загальної середньої освіти або повної загальної 
середньої освіти.

Кваліфікація освітня, що 
присвоюється

Молодший спеціаліст з будівництва та 
опорядження будівель і споруд та будівельного 
дизайну.

Кваліфікація в дипломі Технік-дизайнер
Форма атестації Дипломний проект
Опис предметної області Мета програми -  надати теоретичні знання та 

практичні уміння і навички, достатні для успішного 
виконання професійних обов’язків у галузі 
будівництва.

Передбачає опанування майбутніми фахівцями 
змісту навчальних дисциплін з розрахунки 
будівельних конструкцій, основ проектування,

• н  • ••• •технологи та організації опоряджувальних робіт, 
макетування та моделювання в матеріалах, основ 
будівельного дизайну, розрахунку кошторису 
опоряджувальних робіт.

Академічні права 
випускників

Продовження навчання за програмою освітнього 
ступеня бакалавр за напрямом 19 «Архітектура та 
будівництво».



П - Опис освітньої програми

Профіль програми 
Молодший спеціаліст з

Обсяг програми 180 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний 
заклад

Державний вищий навчальний заклад «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Рівень програми Початковий рівень вищої освіти

А Мета програми
Надання теоретичних знань, професійних умінь і навичок, розвиток 

професійних компетентностей з будівництва, опорядження будівель і споруд та 
будівельного дизайну, що направлені на здобуття студентами здатностей 
застосовувати сучасні перспективні методи проектування, адміністрування та 
виконання інших типових виробничих ситуацій в галузі будівництва.

В Характеристика програми
Предметна область, 
напрям

Галузь 19 «Архітектура та будівництво», 
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 
спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн.

Охоплює: цикл гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки, цикл дисциплін 
фундаментальної, природничо-наукової та загально
економічної підготовки, цикл дисциплін професійної Тї 
практичної підготовки, цикл вибіркових навчальню 
дисциплін.

Фокус програми: 
загальна, спеціальна

Підготовка фахівців до проектно-конструкторської 
організаційно-технологічної,організаційно-управлінської 
діяльності, макетування та моделювання.

Акцент робиться на професійно-практичну підготовку 
техніка-дизайнера.

Орієнтація програми Освітньо-професійна.
Особливості
програми

«
*

Особливості освітньої програми полягають у набуті 
спектру умінь і навичок, до складу яких включено:
- володіння базовими знаннями з фундаментальна 
природничих наук, математики, фізики, технічно 
механіки, в обсязі необхідних для вирішенн 
практичних задач;
-наявність базових уявлень з дисциплін професійне 
підготовки, креслення, композиції, кольорознавства т 
колористики, конструкцій будівель і споруд, осно 
архітектурного проектування, кольорового т



просторового дизайну, дизайну інтер’єрів, 
архітектурних деталей та обладнання інтер’єрів, 
комп’ютерного проектування та моделювання,••• • • ••• ** • макетування, основ технологи і організації будівельного 
виробництва та опоряджувальних робіт, економіки 
будівництва;
- володіння теорією и практикою виконання 
опоряджувальних робіт, виконання робочих креслень 
проектної документації та обмірювальних робіт, 
виконання креслень за допомогою комп’ютерних 
професійних програм, виконання макетів деталей 
архітектурного опорядження фасадів та інтересів, та 
макетів будівель, виконання розрахунків кошторисів.
- володіння базовими уявленнями про економіку галузі і 
підприємства, основи організації, планування і 
управління виробництвом.

с Пірацевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Місцями працевлаштування молодшого спеціаліста 

можуть бути будівельні підприємства різних форм 
власності, проектні організації, проектні групи 
будівельних організацій, дизайнерські бюро та 
архітектурні управління.

Фахівець, здатний виконувати професійну роботу 
відповідно до ДК:003-2010 Національного класифікатора 
професій і може займати первинні посади:
- технік -  дизайнер;
- технік -  проектувальник;
- технік;
- макетник макетно -  модельного проектування;
- дизайнер середовища (молодший спеціаліста);
- дизайнер - графіка (молодший спеціаліста).

Продовження освіти Можливість продовження навчання за освітнім 
рівнем «бакалавр» за спеціальностями, ознаки яких 
закладаються в навчальних планах програм підготовки 
молодшого спеціаліста, починаючи з першого -  другого 
курсів навчання.

Б Стиль та методика навчання
Підходи до 
викладання та 
навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції , 
інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, 
лабораторні роботи, майстер-класи представників 
виробничих компаній, навчальні екскурсії на 
підприємства, самостійне навчання, індивідуальні



заняття тощо.
Системи оцінювання Форми: тестування знань, презентації, звіти 

лабораторних і практичних робіт, звіти про практику, 
контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи, 
захист курсових проектів та робіт, заліки, усні та 
письмові екзамени, захист дипломного проекту.

Б Програмні компетенції
Загальні - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно інших людей і відносно природи (принципи 
біоетики);
- розуміння необхідності та дотримання норм здорового 
способу життя;
- здатність учитися;
- здатність до критики й самокритики;
- креативність, здатність до системного мислення;
- адаптивність і комунікабельність;
- наполегливість у досягненні мети;
- турбота про якість виконуваної роботи;
- толерантність;
- екологічна грамотність.
- базові уявлення про основи філософії, соціології що 
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, знання 
вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 
причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й 
уміння їх використовувати в професійній і соціальній 
діяльності;
- базові знання фундаментальних розділів математики, в 
обсязі, необхідному для володіння математичним 
апаратом відповідної галузі знань, здатність 
використовувати математичні методи в обраній 
професії;
- базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій;
- навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази 
даних і використовувати інтернет-ресурси;
- базові знання фундаментальних наук в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних 
дисциплін;

 ̂базові знання в галузі, необхідні для освоєння 
загально-професійних дисциплін.

спеціально - - базові уявлення про систему засобів збирання,



професійні: оброблення, використання нових міжнародних і 
державних стандартів щодо вивчення та системного 
забезпечення єдності вимірювань;___________________
- базові уявлення про номенклатуру будівельних 
матеріалів та виробів, вміння оцінювати можливість їх 
застосування в залежності від умов виробництва;______
- здатність виконувати архітектурно-будівельні робочі 
креслення, конструктивні схеми, аналізувати 
конструктивні рішення будівель і споруд на основі 
техніко -  економічної оцінки, читати робочі креслення;
- володіння методами науково -  пошукової роботи під 
час розробки конкретного дизайн -  проекту, освоєння 
принципів комплексного проектування;______________
- базові уявлення про проектування інтер’єрів житлових 
та громадських будівель;________________________ __
- базові уявлення про методи та способи виконання 
будівельних процесів при зведенні будівель та споруд, 
взаємоузгодження виконання будівельних процесів у 
просторі та часі, оперативне планування та управління 
виробництвом;___________ _______________________
- базові уявлення про організацію опоряджувальних 
робіт у будівельній галузі та їх економічне оцінювання;
- базові уявлення про технологічні процеси будівельної 
галузі та їх економічне оцінювання;__________________
- здатність визначати норми праці в різних виробничих 
процесах, аналізувати використання робочого часу, 
розробляти заходи щодо вдосконалення нормування 
праці;__________________________________________
- базові уявлення про методику аналізу внутрішнього 
ринку праці, планування й аналіз системи трудових 
показників на підприємстві;_____________________ _
- здатність організовувати роботу відповідно до вимог 
безпеки життєдіяльності й охорони праці;____________
- базові уявлення про сучасні методи та принципи 
управління при вирішенні технічних, технологічних, 
економічних та організаційних проблем, що постають 
перед керівництвом середньої ланки в будівництві;_____
- базові уявлення про науку управління, про вплив 
різних факторів на ефективність системи управління 
організацією;____________________________________
- базові уявлення про маркетинг як філософію 
підприємницької діяльності, здатність розв’язувати 
конкретні маркетингові завдання;____ ______________
- базові уявлення про зв’язок людини і кольорового



середовища;
- базові уявлення про експлуатацію будівельних 
конструкцій, здатність знаходити несправності 
конструкцій та усувати їх;
- базові уявлення про спеціальні технології, необхідні 
при виконанні робіт для підвищення естетичного 
сприйняття приміщень і фасадів;
- здатність вибрати та обгрунтувати методи захисту 
споруд в залежності від економічних та екологічних 
аспектів.

загально — 
професійні:

- Здатність застосовувати професійно профільовані 
знання в галузі математики у процесі розв’язання 
економічних задач, побудови економіко -  математичних 
моделей;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання й практичні навички в галузі будівельної фізики 
в архітектурі будинків і споруд, у практичному рішенні 
найважливіших складових фізичного середовища;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання й практичні навички в галузі хімії у виробництві 
ефективних будівельних матеріалів;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання й практичні навички в галузі креслення та основ 
нарисної гео-метрії для виконання креслень на різних 
стадіях проектування;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання й практичні навички в галузі основ теоретичної 
механіки та опору матеріалів для розрахунку споруд на 
міцність та жорсткість, аналізу структурних схем 
будівель;
- професійно профільовані знання й уміння в галузі 
теоретичних основ інформатики й практичного 
використання комп’ютерних технологій;
- здатність використовувати інформаційні технології для 
рішення експериментальних і практичних завдань у 
галузі професійної діяльності;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання в галузі екології для управління процесами 
природокористування та охорони довкілля, 
використання різноманітних важелів впливу на 
природокористувачів;
- здатність використовувати професійно профільовані 
знання й практичні навички в галузі безпеки 
життєдіяльності для захисту особистого життя в умовах



впливу негативних факторів.

Програмні результати навчання
Результатами навчання є сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за освітньою програмою, 
які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти а саме:

- уміти проявити обізнаність щодо вітчизняної історії та національних 
цінностей. Розуміти причино-наслідкові зв’язки розвитку суспільства, що 
сприяють підвищенню загальної культури й соціалізації особистості. 
Демонструвати схильність до етичних цінностей;
- уміти вести діловодство та спілкування державною та іноземною мовою;
- володіти філософсько-методологічними та логічними способами мислення; 
-розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних подіях складові

компоненти, що призводять до позитивних або негативних наслідків, шляхом їх 
аналізу в рамках загальновизнаних філософських концепцій розвитку 
суспільства;
-розуміти зобов’язання щодо безпеки організації професійної діяльності та 

відповідальність щодо збереження навколишнього середовища;
- вести і пропагувати здоровий спосіб життя, стимулювати активну поведінку і 
позитивне світосприйняття;
-вміти орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній 
ситуації, розуміти місце і статус України в сучасному світі, мати активну 
життєву та громадську позицію;
- вміти застосовувати математичний апарат до розв’язування практичних і 
прикладних задач зі сфери професійної діяльності;
- вміти застосовувати фізичні закони та властивості фізичних явищ у сучас
ному будівництві та архітектурі;
- вміти розраховувати най простіші конструкції з різних будівельних матеріалів 
та різних поперечних перерізів на розтяг, стиск, згин, зминання за допомогою 
компьютерных програм і в ручному режимі;
- вміти складати аналітичний огляд на задану тему, оволодівати навичками 
аналізу інформації за допомогою компьютерных програм, визначати технічний 
рівень вітчизняних і зарубіжних аналогів і робити аналіз їх переваг і недоліків;
- вміти складати та узгоджувати завдання на проектування оздоблювальних 
робіт об'єкту, розраховувати оптимальні об'ємно-планувальні параметри 
будівель, розташовувати приміщення в плані будівель згідно з 
функціональними вимогами за ескізами приміщення, виконувати креслення в 
кольорі, користуючись не обхідними прийомами та знаряддями у відповідності 
з вимогами естетики, будувати аксонометричні та перспективні проекції 
будинків, їх комплексів, інтер’єрів та малих архітектурних форм;
- розробляти окремі елементи будівель і споруд, вузли та деталі, враховуючи 
сучасні матеріали та технології з використанням існуючих аналогів проектів, 
підбирати відповідні конструктивні елементи за каталогами, за типовими та



існуючими проектними рішеннями, складати специфікації і відомості 
конструктивних елементів і матеріалів, підраховувати об’ємно-планувальні 
показники проектних рішень, складати окремі розділи пояснювальної записки до 
проекту, готувати матеріали для складання кошторису;
- складати ескізи обмірів, вузлів і архітектурних деталей, використовуючи 
визначені кроки, виконувати, використовуючи набуті знання основ художнього 
конструювання, виконувати варіанти макетів архітектурних деталей, які 
підлягають відновленню;
- розраховувати техніко-економічні показники проекту планування;
- розробляти окремі розділи пояснювальної записки до проекту планування; 
-проектувати елементи генплану, використовуючи набуті навички з 
архітектурної графіки;
- вміти застосовувати будівельні та художні матеріали при розробці дизайн- 
проектів та при виконанні опоряджувальних робіт;
- розробляти окремі елементи проектів виконання опоряджувальних робіт та 
проектів організації опоряджувальних робіт;
- розробляти вироб-ничі графіки виконання робіт з урахуванням технологічної 
послідовності.

Ш Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти

Обсяг освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста на базі 
базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки 10 місяців 
становить 180 кредитів ЄКТС.

Перелік дисциплін освітньої програми та її обсяг
Назва навчальної дисципліни Мінімальна 

кількість 
навчальних 

годин/кредитів 
вивчення блоку

Форма
контролю

Семестр

1 2 3 4 5
1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1 Лисиипліни соціально-гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 Історія України 54/1,8 залік 3
2 Українська мова (за 

проф.спрямув.)
54/1,8 екзамен 6

3 Художня культура 
(Культурологія)

54/1,8 залік 4



4 Основи філософських знань 54/1,8 залік 7
5 Економіка (Основи економ, 

теорій)
54/1,8 залік 4

6 Соціологія 54/1,8 залік 8
7 Правознавство (Основи права) 54/1,8 залік 3
8 Іноземна мова (за проф.спрямув.) 216/7,2 залік 6
9 Фізичне виховання 216/7,2 залік 6

Усього: 810/27
1.2 Дисципліни фундаментальноїприродничо-наукової та загально

економічної підготовки
Основи вищої математики 108/3,6 екзамен 4
Основи будівельної фізики 54/1,8 залік 4
Хімія 54/1,8 залік 4
Креслення і перспектива 162/4,8 залік 4
Основи теоретичної механіки та 
опір матеріалів

108/3,6 екзамен 5

Комп'ютерна техніка та основи 
комп'ютерного моделювання

162/5,4 залік 6

Малюнок і живопис 162/5,4 залік 6
Основи геодезії 54/1,8 залік 3
Екологія (Основи екології) 54/1,8 залік 4
Безпека життєдіяльності 54/1,8 залік 6
Основи менеджменту 54/1,8 залік 7
Історія мистецтв 54/1,8 екзамен 6

Усього: 1080/36
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Метрологія і стандартизація 54/1,8 залік 6
Матеріалознавство 162/5,4 екзамен 2
Конструкції будівель і споруд 108/3,6 екзамен 5
Кольоровий та просторовий 
дизайн

216/7,2 залік 6;8

Архітектурні деталі та дизайн 
інтер'єрів

108/3,6 залік 8

Технологія опоряджувальних 
робіт та захисту споруд

108/3,6 екзамен 8

Основи технології і організації 
будівельного виробництва

54/1,8 залік 5

Економіка будівництва 162/5,4 залік 7
Основи охорони праці 54/1,8 екзамен 7
Експлуатація будівель і споруд 
та реконструкція

54/1,8 залік 8

Технічний рисунок і основи 
графічного дизайну

108/3,6 залік 3



Основи дизайну 54/1,8 залік 6
Основи архітектурного 
проектування

135/4,5 залік 5

Основи композиції 54/1,8 залік 4
Основи кольорознавства і 
колористики

108/3,6 залік 5

Моделювання та макетування в 
матеріалах (Макетування)

108/3,6 залік 5

Організація опоряджувальних 
робіт

54/1,8 залік 8

Охорона праці в галузі 36/1,2 екзамен 8
Усього: 1737/57,9

Усього за нормативною 
частиною:

3627/120,9

2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навального закладу

Комп'ютерне проектування та 
ЗБ-графіка

108/3,6 залік 8

Кольоровий та просторовий 
дизайн

72/2,4 залік 6;8

Основи гелдезії 18/0,6 залік 3
Історія мистецтв 36/1,2 екзамен 6
Вступ до спеціальності 54/1,8 залік 2
Технологія опоряджувальних 
робіт та захисту споруд

108/3,6 екзамен 8

Основи технології і організації 
будівельного виробництва

54/1,8 залік 5

Конструкції будівель і споруд 54/1,8 екзамен 5
Усього: 504/16,8

Дипломне проектування 378/12,6

Екзаменаційна сесія 459/15,3

3. Практична підготовка
Навчальна практика: 54/1,8 залік ............3--
Кам'яні роботи 54/1,8 залік 3
Лицювальні роботи 54/1,8 залік 3
Штукатурні роботи 54/1,8 залік 3
Малярні роботи 54/1,8 залік 3
Г еодезична практика 54/1,8 залік 4
Практика на отримання 
робітничої професії.

216/7,2 залік 6

Обмірна практика 54/1,8 залік 6
Ознайомча практика 54/1,8 залік 5



3 технічного рисунку 108/3,6 залік 4
Макетна 108/3,6 залік 6
3 креслення 108/3,6 залік 4
Технологічна практика 378/12,6 залік 7
Переддипломна практика 216/7,2 залік 8

Усього: 1512/50,4
Загальна кількість: 6480/216

VI Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форма атестації 
здобувачів вищої 

освіти

Нормативною формою державної атестації випускників 
вищих навчальних закладів за спеціальністю 
«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 
встановлюється дипломний проект.

Вимоги до 
кваліфікаційної 

роботи

Державна атестація випускників вищого навчального 
закладу повинна здійснюватись Державною 
екзаменаційною комісією, яка створюється і проводить 
свою роботу згідно з чинним законодавством України.

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, 
які виконали навчальний план зі спеціальності у повному 
обсязі за всіма видами практичного і теоретичного 
навчання.

Дипломні проекти повинні бути спрямовані на 
виконання таких задач:
- поширення та поглиблення теоретичних і практичних 
знань за фахом, використання їх при розв'язанні 
конкретних технічних задач;
- озвиток навичок у виконанні самостійної роботи при 
проектуванні та оволодінні методами практичних робіт, 
пов'язаних з питаннями дипломного проекту;
- визначення здатності студентів до самостійної роботи в 
умовах сучасного виробництва з урахуванням прогресу 
науки і техніки та економічних відносин, які складаються 
в суспільстві.
- випускнику навчального закладу, який успішно захистив 
дипломний проект, рішенням державної екзаменаційної 
комісії видається державний документ про освіту 
встановленого зразка.

•



V Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти

Система внутрішнього забезпечення якості Харківського коледжу 
будівництва, архітектури та дизайну передбачає здійснення таких процедур і 
заходів:

1) Визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних 

працівників Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, на інформаційних 
стендах та будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату;
9) інші процедури і заходи.

VI Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 
вищої освіти

У освітній програмі є посилання на такі нормативні документи:
1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р.
2. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
3. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 

003:2010. -К .: "Соцінформ", 2010.
4. Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. -  Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%d0%bf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%d0%bf


С £  2018 року №  250-М 3 _ На №01-17/45 від 08.02.2018 року

Директору ДВНЗ «Харківський 
коледж будівництва, архітектури 
та дизайну»
Филипенко Г.І.
61003, м. Харків,
вул. Квітки-Основ ’яненка, 4/6

Про розгляд листа щодо забезпечення 
діяльності навчального закладу 
:: надання освітніх послуг

Розглянувши Вашого листа № 01-17/45 від 08.02.2018 року, щодо надання 
дозволу на подальшу експлуатацію будівель і приміщень ДВНЗ «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну», розташованих за адресами: м. Харків, 
вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6 (навчальний корпус); м. Харків, вул. Бакуліна, 11 
(навчальні майстерні); м. Харків, вул. Бакуліна, 11-А (спортивна зала); м. Харків, 
пров. Отакара Яроша, 3-А (студентський гуртожиток), Шевченківський районний 
відділ у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області не заперечує 
здійсненню подальшої експлуатації зазначених будівель і приміщень, за умов 
дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України, нормативних актів з питань 
пожежної, техногенної безпеки та виконання у повному обсязі приписів державного 
: аг ляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Висновок наданий для забезпечення діяльності навчального закладу з 
': а даная освітніх послуг.

Начальник районного відділу 
полковник служби цивільного захисту Ю.М. Тесленко

' 7о .и?йсь^
о п т б



ДЕРЖ АВНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ 
З ПИТА НЬ БЕЗП ЕЧН О СТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА

ЗАХИСТУ СПОЖ ИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-т Науки, 40, 6 поверх, м. Харків, 61166, тел./факс: +38-057-702-08-34 
E-mail: gudpss@ kh-consum er.iiOv.ua Код ЄДРП О У  40324829

J S - Q f ,  tL o t f № Ч- J j . f  в  'іST На №б/н від б/д

Про реєстрацію декларації

Директору ДВНЗ «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та 
дизайн)»
Филипенко Г.1.
вул. Квітки-Основ'яненка. 4/6. 
м. Харків. 61003

Інформуємо, що надана Вами декларація зареєстрована як вхідна 
кореспонденція Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області 
22.01.2017 за №985.

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» дозвільні органи зобов'язані здійснювати реєстрацію Декларацій 
відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам 
законодавства шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань.

Однак, за повідомленням Державного підприємства «Національні інформаційні 
системи» технічної можливості для внесення запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань на теперішній 
час немає.

Відповідно до «Порядку повідомлення адміністратора або відповідного 
дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта 
господарювання вимогам законодавства», затв. постановою КМУ від 07.12.2016 
№922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним 
принципом» сканована копія Вашої декларації оприлюднена на офіційному сайті 
Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (кіі- 
consumer.gov.ua) в розділі «Діяльність» в рубриці «Декларації суб'єктів 
господарювання».

Начальник
Головного управління 

Т сисЛ ои  _ . ___ і / /✓) /і
О.В. Тертишник

/  J I t. У в/ А- ^
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Ш С € Г ^ -  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. № 922

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання

вимогам законодавства

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

в у л . Каітки-Основ'яненка. 4/6. м. Харків. 61003___________ _ _ ________________________
{місцезнаходження суб'єкта господарювання)

01275992__________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)
Филипенко Ганна Іванівна_________________________________ _____________________ _

(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)
Телефон 057-731-24-31
Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської 
діяльності;
85.42 Вища освіта. 85.32 Професійно-технічна освіта___________________________________
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.______________________ _________________ ____________
вуя. Квітки-Основ’яненка. 4/6. м. Х а р к і в ____________________ _ ______
вул. Бакуліна. б\д. 11. м. Харків______________________________________________________
пров. Отакара Яроша. буд 3-А, м. Харків _____________ _ _ ________________

(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -  у разі 
добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування»
ПРАТ «Промислово-страхова компанія», строк дії -  до 17.05.2018р.. договір страхування віл
18.05.2017р. № 160067_____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для 
провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів 
господарської діяльності, вимогам законодавства.

20 р. _____ \ /  к/ О ______________________
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або фізичної особи-підприємця)

МП (у разі наявності)

• Дай фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідному контролюючому орган)' і мають відмітки у паспорті.

—“З ' і Г /,
1 ^  я . і „аг-
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ДИПЛОМ МАГІСТРА
з відзнакою

УКРАЇНА
UKRAINE

MASTER’S DIPLOMA
with honours

M l7 № 063559 M17 № 063559

Байбак  ., і. І .
Діана Олегівна

закінчила у 2017 році 
Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова
здобула кваліфікацію:

•. І Г ' ї  . V

ступінь вищої освіти магістр, 
спеціальність «Архітектура будівель і споруд»

т

ом.

Baibak
/* • " .  ■

Diana

in 2017 completed the full course of

!C •% . Іі 'Шї  . > Ч Л Д
Щ Щ Ш '  [ "Ь,аі
Ьі Щ  ;; ' ■ 'Program Subject An

in Kharkiv"<‘U
/' ■ obtained qualification:

Master Degree

Ректор / Recto

ЗГІДНО 
»ИПНАЛ0М

intjO*

З** I  і

t * c t n u O & ‘

constructions»

Vs* ', . і * • * V * S' /tfi-.*

В. М. Бабаев / Volodymyr Babayev

30 червня 2017 p. / June 30, 2017
(дата видачі/Dete o f Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіж ностей  перевагу має текст українською  мовою  /  In case o f  any differences in interpretation o f  the inform ation in the diplom a o r supplem ent, the Ukrainian text shall prevail.
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