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                                    Н А К А З 
директора Остерського коледжу будівництва та дизайну 

Міністерство освіти і науки України 
    

  27.08.2019 р.                                     м. Остер                                    №  87 –ОД 

 

Про організацію навчально-виховного  

процесу в 2019–2020 навчальному році 
                                                          

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та Положення про Остерський коледж будівництва та дизайну  

НАКАЗУЮ: 

І.  Затвердити наступний графік навчально-виховного процесу: 

1) розпочати навчальний рік 2 вересня 2019 року; 

2) закінчити навчальний рік   26 червня  2019 року; 

3) протягом навчального року провести канікули: 

    зимові:  з 30.12.2019 року по 12.01.2020 року; 

    літні: з 22.06.2019 року  по 31.08.2020 року; 

4) навчальний рік розподілити на два семестри; 

5) провести захист  дипломних проектів: 

     - денна форма навчання   в червні 2020 року. 

     - заочна форма навчання в   січні  2020 року. 

 

ІІ. Навчальний процес організувати за 5-ти денним тижневим розкладом  

     занять, при необхідності застосувати 6-ти денний робочий тиждень.  

     Встановити тривалість однієї пари – 80 хвилин. 

     Встановити тривалість між парами - 15 хв.,   

     обідньої  перерви, крім п’ятниці – 60 хв.  

ІІІ. Затвердити наступний розклад занять: 

І–пара 8
30

 – 9
50

 Обідня перерва ІІІ –пара 11
40

 – 13
00

 

ІІ–пара 10
05

  - 11
25

 13
00 

 - 14
00

 ІV –пара  14
00

  - 15
20

 

 

ІV. Педагогічним працівникам спланувати виконання планів роботи,  

      робочих навчальних програм враховуючи графік навчально-виховного    

      процесу. 

V.  Робочі навчальні програми на І семестр розглянути та затвердити до  

      29.08.2019 року на ІІ  семестр до 9.01.2020 року. 

VI. Заступнику директора з навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

      здійснювати контроль за виконанням графіка навчально-виховного  

      процесу, веденням ділової документації та якістю освіти в  

       навчальному закладі. 

VIІ. Організовувати харчування студентів в їдальні коледжу під час   

        обідньої перерви. 
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§2 

 

Про створення комісії з перевірки  

матеріально-технічної бази навчального  

закладу до роботи в 2019–2020 навчальному 

році та в осінньо-зимовий період 

 

З метою створення якісних умов для навчання студентів в 2019-2020 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Створити комісію з перевірки матеріально-технічної бази навчального 

закладу до роботи в 2019–2020 навчальному році та в осінньо-зимовий 

період в складі: 

 Бородавка В.О. – заступника директора з адміністративно-  

        господарської роботи, голови комісії 

 Газукіна М.Д. – інженера з охорони праці , члена комісії; 

 Карпенка В.В. – керівника фізичного виховання, голови  

       профкому, члена комісії; 

 Литвиненко К.С.– завідувача гуртожитку, члена комісії; 

 Яременко Н.І. – бухгалтера провідного, члена комісії. 

 Петровського  В.О. – електромонтера  з  обслуговування та  

        експлуатації будівель, члена комісії.  

 Веремійченка В.М. – слюсаря – сантехніка, члена комісії  
                                                                                                                         

2. Комісії в термін до 31.08.2019 року підготувати акт готовності 

матеріально-технічної бази навчального закладу до роботи в 2019-2020 

навчальному році та осінньо-зимовий період. 

 

§3 

Про створення робочих та дорадчих  

органів на 2019-2020 н.р. 

З метою демократизації управління навчальним закладом та 

забезпечення ефективного вирішення питань діяльності наказую створити 

робочі (адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія) та 

дорадчі (педагогічна, методична ради, рада з профілактики правопорушень, 

методичне об’єднання кураторів, циклові комісії  та ін.) органи управління. 
 

§4 

 Про створення адміністративної ради 

              Для керівництва та оперативного управління закладом створити 

постійно діючу  адміністративну раду у складі  

1 Бардаченко Т.М. - голова ради, директор коледжу; 
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2 Тищенко –Іценко 

Л.І. 

- заступник голови ради, заст. директора з 

навчальної  роботи; 

3 Газукін М.Д. - секретар ради, інженер з охорони праці; 

4 Коваль О.П. - завідувач  відділення; 

5 Поляк О.П. - зав. навчально-методичного кабінету; 

6 Бородавко В.О. - заст.. директора з адміністративно - господарської 

роботи; 

8 Соснюк О.М. - головний  бухгалтер; 

9 Скидан  С.І. - голова циклової комісії  

10 Чепурна В.Б. - голова циклової комісії  

11 Губар Л.С.     - голова циклової комісії  

12 Карпенко В.В.    - голова циклової комісії  

 

§5 

Про посилення контролю за  

фінансово-бюджетною дисципліною 

З метою посилення контролю за використанням, збереженням коштів та 

матеріальних цінностей, вжиття додаткових заходів щодо посилення 

боротьби з будь-якими протиправними діями в соціально-економічній сфері 

та забезпечення економного витрачання бюджетних коштів, 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Забезпечити безумовне виконання вимог щодо фінансово-бюджетної 

дисципліни згідно Указів Президента України від 21.01.1998 р. №41/98, 

від 28.02.1997 р. №187/979, Постанови Кабінету Міністрів України від 

12.01.2000 р. №31, розпорядження Кабінету Міністрів від 12.01.2000 р. 

№15. 

2. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи 

Бородавку В.О.  забезпечити систематичний контроль за використанням 

позабюджетних коштів, рухом і збереженням матеріальних цінностей, 

фінансовим обліком поновлення фондів позабюджетних  коштів. 

3. Систематично звітуватися перед членами піклувальної ради та 

колективом  про використання позабюджетних коштів, які отримує 

навчальний заклад. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 §6 

 Про створення Піклувальної ради 

Керуючись Законами України  „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про 

загальну середню освіту”, Положенням про державний  вищий заклад освіти, 

Положенням коледжу, іншими нормативними документами, правовими 

актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи вищої освіти 

та з метою забезпечення доступності педагогічної освіти для всіх громадян, 

задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до 

вирішення проблем навчання та виховання, 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити в коледжі  Піклувальну раду. 

Тищенко – Іценко Л.І. – заступник директора з навчальної роботи; 

Коваль О.П. – завідувач відділення; 

Череда Т.Ф – практичний психолог; 

     Самолюк В.П. – вихователь гуртожитку; 

 

2. На загальних зборах обрати членів ради та голову Піклувальної ради. 

3. Членам Піклувальної ради до 20 вересня 2019 року розробити Положення 

Піклувальної ради Остерського коледжу будівництва та дизайну. 

4. Розподілити обов’язки між членами Піклувальної ради.  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на практичного психолога 

Череду Т.Ф 

§ 7 

 

Про створення ради з профілактики  

правопорушень серед студентської  

молоді на 2019-2020 навчальний рік 

 

З метою підвищення ефективності роботи з запобігання правопорушень 

у студентському колективі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Створити раду з профілактики правопорушень під моїм головуванням в 

складі: 

  Тищенко – Іценко Л.І. заступника директора з  навчальної   роботи; 

заступника голови ради з профілактики правопорушень;  

  Коваль О.П.- завідувача відділення, члена ради; 

  Череди Т.Ф. – практичного психолога, члена ради;  

  Петровська А.О. –  викладач, голови студентського профкому, члена 

ради; 

  Флорінська В.Р. – студентка ІV-го курсу, члена ради; 

  Самолюка В.П.– вихователя , члена ради. 

2. Практичному психологу Череді Т.Ф. розробити план заходів по   

          попередженню правопорушень в навчальному закладі. 

3. Зміст наказу розмістити на інформаційному стенді. 

 

§ 8 

  Про створення методичної ради 
З метою якісного забезпечення науково-дослідницької, навчально-

виховної, методичної роботи педагогічних працівників, створити та 

затвердити на 2019-2020 навчальний рік методичну раду в складі: 
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- заступника директора з  навчальної роботи; 

- завідувача відділення; 

- завідувача навчально-методичним кабінетом; 

- голів циклових комісій; 

- практичного психолога; 

- викладачів-методистів. 

 

§ 9 

Про медичний огляд 

працівників  коледжу  

 

        НАКАЗУЮ: 

 

1. Всім працівникам коледжу  в термін до 31.08.2019 року закінчити 

проходження медичного огляду та здати особові медичні листи в відділ 

кадрів. 

 

2. В разі порушення термінів медогляду попередити працівників про 

відсторонення їх від роботи  та припинення нарахування їм заробітної 

плати. 
 

                 

§ 10 

Про організацію роботи з  

безпеки дорожнього руху 
 

З метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортного 

травматизму учасників навчально-виховного процесу, а також із метою 

виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.92 року №226/753 „Про 

невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму”, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Покласти персональну відповідальність за організацію роботи з 

безпеки дорожнього руху щодо виконання Правил дорожнього руху і 

безпечної поведінки на вулицях та дорогах на заступника директора з  

навчальної роботи  Тищенко – Іценко Л.І. 

 

2. Скласти та затвердити перелік заходів щодо запобігання дорожньо-

транспортного травматизму до 21 вересня 2019 року. 

 

3. Відповідальність за виконання заходів покласти на кураторів 

академічних груп. 
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4. За кожним фактом дорожньо-транспортних пригод, що сталися із 

студентами коледжу, в 10-денний термін проводити службове 

розслідування причин подій та перевірку роботи із запобігання 

дорожньо-транспортному травматизму у групі, якій навчається 

потерпілий. 

 

5. Заступнику директора з  навчальної  роботи Тищенко – Іценко Л.І.  

розробити конкретні пропозиції щодо заходів на рівні коледжу й 

кожної групи зокрема, що мають бути внесені до плану виховної 

роботи кожного куратора. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з  навчальної  роботи Тищенко – Іценко Л.І.  

 

§ 11 

 

Про затвердження переліку програм дисциплін 

з спеціальності 
 

Затвердити перелік програм дисциплін  діючих в  2019-2020 навчальному 

році:  
 

1 Вища математика 2015 

2 Фізика  2015 

3 Хімія 2017 

4 Основи екології 2011 

5 Охорона праці в галузі 2015 

6 Основи комп’ютерних технологій  2011 

7 Безпека життєдіяльності 2011 

8 Інженерне креслення 2017 

9 Теоретична механіка 2010 

10 Опір матеріалів 2015 

11 Будівельне матеріалознавство 2010 

12 Будівельна техніка 2010 

13 Технологія і організації будівельного виробництва 2010 

14 Основи кольорознавства і колористика 2017 

15 Економіка будівництва 2010 

16 Будівельні конструкції 2016 

17 Основи  розрахунку будівельних конструкцій 2010 

18 Електротехніка в будівництві 2011 

19 Метрологія і стандартизація 2010 

20 Основи систем  автоматизованого проектування 2010 

21 Санітарно-технічне обладнання будівель 2010 

22 Типова програма практик 2014 
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23 ОпіуД 2010 

24 Етика 2015 

25 Цінотворення 2011 

26 Геологія  2003 

27 Реконструкція  2015 

28 Геодезія  2010 

29 Сільськогосподарські будівлі і споруди  2001 

30 Будівельна механіка  2010 

31 Основи охорони праці  2015 

32 Експлуатація  2015 

33 Технологія /вступ до спеціальності/ 2015 

34 Українська мова   2018 

35 Українська література 2018 

36 Світова література   2018 

37 Іноземна мова   2018 

38 Історія України   2018 

39 Всесвітня історія   2018 

40 Математика   2018 

41 Основи інформатики   2018 

42 Біологія   2018 

43 Фізика   2018 

44 Хімія   2018 

45  Географія 2018 

46 Фізичне виховання   2010 

47 Українська мова за професійним спрямуванням   2009 

48 Культурологія   2004 

49 Захист Вітчизни   2018 

50 Основи правознавства ( І ) 2018 

51 Основи правознавства ( ІІ-ІІІ  ) 2016 

52 Економічна теорія   2006 

53 Основи філософських знань 2005 

54 Іноземна мова за професійним спрямуванням   2012 

55 Соціологія   2005 

56 Астрономія  2018 

57 Фізична культура  2018 

58 Основи економічної теорії ( І)  2018 

59 Правове регулювання  операцій з нерухомістю 2003 

60 Економіка нерухомості 2006 

61 Основи бізнесу  2002 

62 Реконструкція  та експлуатація будівель і споруд 2015 

63 Обстеження та випробування  будівельних конструкцій   2011 

64 Технічна експертиза  будівель і споруд 2011 

65 Основи оцінки нерухомості 2011 

66 Організація і технологія експертної оцінки  нерухомого майна 2011 
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67 Аналіз оцінки нерухомості 2011 

68 Основи бухобліку 2018 

69 Основи вищої математики  2011 

70 Основи будівельної фізики 2015 

71 Креслення та перспектива 2017 

72 Основи теоретичної  механіки та опір матеріалів 2011 

73 Компютерна техніка  та основи окмпютерного  моделювання 2011 

74 Технічний рисунок  і основи графічного  дизайну  2011 

75 Основи композиції 2011 

76 Основи кольорознавства  і кольористики  2017 

77 Осонви менеджменту  2015 

78 Матеріалознавчство 2011 

79 Конструкції будівель і споруд  2016 

80 Кольоровий і просторовий дизайн  2015 

81 Архітектурні деталі  та обладнання інтерєрів  2010 

82 Технологія опоряджувальних робіт  та захисту споруд  2010 

83 Організація опоряджувальних  робіт 2010 

84 Основи технології  і організації будівельного виробництва  2015 

85 Основи дизайну  

86 Історія мистецтв  2011 

87 Основи архітектурного проектування  2011 

88 Малюнок і живопис 2011 

89 Моделювання та макетування в матеріалі 2011 

90 Основи геодезії  2011 

91 Механізація опоряджувальних робіт  та будівельна техніка  2015 

92 Електрообладнання будівель  2011 

93 Основи фотографії і фотошоп 2014 

94 Фітодизайн  2017 

95 Ландшафтний дизайн  2016 

96 Компютерне проектування , архікад та 3 д графіка  

97 Реставрація 2016 

98 Метрологія і стандартизація  2010 

99 Технологія ( вступ до спеціальності)  2015 

100 Основи екології  2011 

101 Ціноутворення  2011 

102 БЖД  2011 

103 Основи охорони праці  2015 

104 Експлуатація будівель і споруд  2015 

§ 12 

Про затвердження складу  

педагогічної ради  

Для обговорення питань з вдосконалення якості навчально-виховної 

роботи, підвищення педагогічної майстерності, інших видів діяльності 
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педагогічного колективу, затвердити склад педагогічної ради під моїм 

головуванням на 2019-2020 навчальний рік: 

 

№ п/р П.І.П. Посада 

1.  Бардаченко Тетяна Миколаївна Член ради  

2.  Газукін Микола Дмитрович  Член ради 

3.  Глибовець Наталія Миколаївна Член ради  

4.  Гончарова-Жук Наталія Миколаївна Член ради  

5.  Горбань Дмитро Вікторович  Член ради 

6.  Губар Людмила Сергіївна Член ради  

7.  Іценко Валерій Іванович Член ради  

8.  Карпенко Володимир Вікторович Член ради  

9.  Коваль Оксана Петрівна Член ради  

10.  Коряк Людмила Миколаївна Член ради  

11.  Коряк Роман Іванович Член ради  

12.  Косянчук Ірина Віталіївна Член ради  

13.  Кулик Віктор Омелянович Член ради  

14.  Лепська Любов Анатоліївна Член ради  

15.  Масол Сергій Георгійович Член ради  

16.  Михед Микола Миколайович Член ради  

17.  Нікітіна Наталія Леонідівна Член ради  

18.  Олійник Валентина Миколаївна Член ради  

19.  Очеретнюк Алла Дмитрівна Член ради  

20.  Петровська Анна Олександрівна Член ради  

21.  Подтьоп Ірина Миколаївна  Член ради 

22.  Поляк Оксана Петрівна Член ради  

23.  Рябчун Ярослав Іванович Член ради  

24.  Садова Ніна Сергіївна Член ради  

25.  Самодєлок  Галина Іванівна Член ради  

26.  Семенченко Петро Миколайович Член ради  

27.  Ситник Олександр Васильович Член ради  

28.  Скидан Василь Григорович Член ради  

29.  Скидан Микола Олексійович Член ради  

30.  Скидан Світлана Іванівна Член ради  

31.  Тищенко-Іценко Лідія Іванівна Член ради  

32.  Ходарченко Ольга Григорівна Член ради  

33.  Хоменко Наталія Юріївна Член ради  

34.  Хоменко Олеся Михайлівна Член ради  

35.  Циба Петро Сергійович Член ради  

36.  Чепурна Валентина Борисівна Член ради  

37.  Чепурний Володимир Іванович Член ради  

38.  Череда Тетяна Федорівна  Член ради  

39.  Чиж Лариса Леонідівна Член ради  
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40.  Шарикіна Наталія Володимирівна Член ради  

41.  Шуляк Лариса Григорівна Член ради  

 
                                                                                                             

 

§ 13 

Про створення методичного  

об’єднання кураторів 

 

 З метою обміну досвідом роботи кураторів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

   1. Створити методичне об’єднання кураторів.  

   2. До складу методоб’єднання залучити: 

 Тищенко – Іценко Л.І. – заступника директора з навчальної роботи; 

 Череду Т.Ф. – практичного психолога, голову об’єднання; 

 Коваль О.П. – завідувача відділення; 

 Самолюка В.П.– вихователя.  

 Глибовець Н.М. - куратор групи 11-Б; 

 Губар Л.С. - куратор групи 13-Т; 

 Шарикіна Н.В. - куратор групи 14-Д 

 Скидан С.І. – куратор групи 21-Б; 

 Михед М.М. – куратор групи 23-ТЕ; 

 Хоменко О.М. – куратора групи 24-Д; 

 Коряк Л.М. – куратора групи 31-Б; 

 Самодєлок Г.І. – куратора групи 33-Т; 

 Шуляк Л.Г. – куратора групи 34-Д; 

 Хоменко Н.Ю.– куратора групи 41-Б; 

 Чиж Л.Л. – куратора групи 43-Т; 

 Коряк  Р.І. – куратора групи 44-Д; 

 Масола С.Г. – куратора групи 48-БС 

 

 

§ 14 

Про затвердження складу  

стипендіальної комісії  

 

Затвердити на 2019-2020 навчальний рік склад стипендіальної комісії під 

моїм головуванням: 

1. Бардаченко Т.М.  – голова комісії, директор коледжу; 

2. Матькова С.Л. – член комісії, бухгалтер; 

3. Коваль О.П.  – член комісії, завідувач відділення; 
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4. Петровська А.О. – викладач, член комісії, голова студ. профкому; 

5. Інтулов А.О. –член комісії, голова студентського самоврядування 

6. Флорінська В.Р.– член комісії, заступник голови студ. профкому; 

 

 

 §15 

 

Про затвердження 

складу циклових комісій 

 

Призначити на 2019-2020 навчальний рік голів циклових комісій та 

затвердити склад комісій: 

 

Комісія  № 1 

Комісія загально - освітніх дисциплін 

1 Скидан С.І. Голова комісії 

2 Коваль О.П. Член комісії 

3 Кулик В.О. --//-- 

4 Коряк Р.І. --//-- 

5 Масол С.Г. --//-- 

6 Нікітіна Н.Л. --//-- 

7 Олійник В.М. --//-- 

8 Очеретнюк А.Д. --//-- 

9 Скидан М.О. --//-- 

10 Хоменко О.М. --//--  

11 Череда Т.Ф. --//-- 

 
Комісія  № 2 

Комісія розрахунково – конструктивних дисциплін 
1 Чепурна В.Б. Голова комісії 

2 Іценко В.І. --//-- 

3 Подтьоп І.М. --//-- 

4 Косянчук І.В. --//-- 

5 Поляк О.П. --//-- 

6 Самодєлок Г.І. --//-- 

7 Садова Н.С. --//-- 

8 Тищенко- Іценко Л.І. --//-- 

9 Чепурний В.І. --//-- 

 

Комісія  № 3 

Комісія  технологічних дисциплін 

1 Губар Л.С. Голова комісії 

2 Бардаченко Т.М. Член комісії 
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3 Байрак Л.М. --//-- 

4 Газукін М.Д. --//-- 

5 Глибовець Н.М. --//-- 

6 Гончарова-Жук  Н.М. --//-- 

7 Горбань Д.В. --//-- 

8 Коряк Л.М. --//-- 

9 Семенченко П.М. --//-- 

10 Ходарченко О.Г. --//-- 

11 Хоменко Н.Ю. --//-- 

12 Чиж Л.Л. --//-- 

 
Комісія  № 4 

Будівельний дизайн 

1 Рябчун Я.І. Голова комісії 

2 Лепська Л.А. Член комісії 

3 Петровська  А.О. --//-- 

4 Шуляк Л.Г. --//-- 

5 Шарикіна Н.В. --//-- 

6 Циба П.С.  

 

Комісія  № 5 

Комісія  фізичного  виховання 

1 Карпенко В.В. Голова комісії 
2 Михед М.М. Член комісії 
3 Ситник О.В. --//-- 
4 Скидан В.Г. --//-- 

 

 

 

§16 

Про посадові інструкції 

Трудовому колективу в 2019-2020 навчальному році в роботі керуватися 

діючими посадовими інструкціями: 

- заступника директора з  навчальної роботи ; 

- завідувача відділення; 

- завідувача навчально- методичного кабінету 

- завідувача  лабораторії; 

- завідувача  майстерні; 

- керівника фізичного виховання; 

- вихователя; 

- культорганізатора; 

- керівника студії; 

- методиста; 

- практичного психолога; 
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- майстра виробничого навчання; 

- головного бухгалтера; 

- бухгалтера провідного ; 

- бухгалтера І категорії; 

- касира старшого; 

- заступника директора з адміністративно-господарської роботи; 

- фахівця з профорієнтації  випускників; 

- інженера з охорони праці; 

- інженера з мобілізаційної роботи; 

- інженера електроніка провідного; 

- завідувача канцелярії; 

- секретаря навчальної частини; 

- адміністратора бази даних; 

- завідувача центрального складу; 

- секретаря - друкарки 

- завідувача господарства; 

- завідувача гуртожитку; 

- завідувача бібліотеки; 

- бібліотекаря; 

- лаборанта; 

- інженера з комп’ютерних систем; 

- архіваріуса; 

- діловода; 

- диспетчера; 

- юрисконсульта; 

- електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

- слюсаря – сантехніка; 

- механіка; 

- столяра; 

- двірника; 

- сторожа; 

- кур’єра; 

- водія автотранспортних   засобів; 

- чергового по гуртожитку; 

- прибиральника службових приміщень; 

- оператора котельні ( сезонного) 

- робітника з комплексного  обслуговування й ремонту будинків; 

- кухаря. 

§17 

Про Правила внутрішнього  

трудового розпорядку 
 

Трудовому колективу в 2019-2020 навчальному році керуватися діючими 

Правилами внутрішнього розпорядку для педагогічних та інших працівників. 
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§18 

Про закріплення лаборантів  

за кабінетами і лабораторіями 

Закріпити на 2019-2020  навчальний рік лаборантів за навчальними 

кабінетами і лабораторіями: 

1 

 

 18 1ставка завідувач лабораторії 

«Випробування  будівельних матеріалів»  

11 розряд 

2 Бойправ Г.Д. 18 1 ставка лаборанта 5 розряду лабораторії 

«Випробування  будівельних матеріалів»   

3 Горбань Д.В.  305 1 ставки завідувача  лабораторії 

«Комп’ютерних технологій»  13 розряд 

4 Гавриленко А.П. 305 1 ставки лаборанта 4 розряду лабораторії 

«Комп’ютерних технологій»   

5  309 1  ставка завідувача лабораторії 

«Інформатики  та обчислювальної 

техніки» 

6 Войніловська В.Ф. 309 1 ставка лаборанта 5 розряду лабораторії 

«Інформатики  та обчислювальної 

техніки» 

  15 1 ставка завідувача лабораторії    «Хімії»  

7 Руско О.М. 15 1 ставка лаборанта 5 розряду лабораторії    

«Хімії»  

8 Рябець А.Ю. 403 1 ставка лаборанта  кабінету 

«Інженерного креслення» 

9  206 1 ставка  кабінету – лабораторії  

«Електротехніки» 

10 Рябець А.Ю. 403 1 ставка лаборанта  4 розряду  лабораторії 

« Електротехніки » 

 

§ 19 

 
Про затвердження номенклатури справ  
коледжу та призначення відповідальних  
за ведення обліку документації 
 
   З метою дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Затвердити перелік обов’язкової ділової документації коледжу , встановити 

місце її зберігання, та призначити відповідальних за правильність 

оформлення записів за нижчеподаною класифікацією: 
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- під грифом 1 – документи, що зберігаються у кабінеті директора 

Бардаченко Т.М. 

- під грифом  2 – документи, що зберігаються у кабінеті 

заступника директора  з навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

- під грифом   3 – документи, що зберігаються у завідувача 

відділення  Коваль О.П.; 

- під грифом  4 – документи, що зберігаються у кабінеті інженера з 

охорони праці   Газукіна М.Д.; 

- під грифом  5 – документи, що зберігаються у кабінеті 

заступника директора з адміністративно - господарської роботи 

Бородавка В.О.; 

- під грифом   6 - документи, що зберігаються у навчально-

методичному кабінеті Поляк О.П. 

- під грифом 7 - документи, що зберігаються  у  завідувача 

канцелярії Литвиненко І.О.; 

- під грифом 8 – документи, що зберігаються у секретаря  

навчальної частини  Рижук М.О.; 

 

 

Гри

ф 

Назва документу Місце зберігання Відповідальний 

за правильність 

оформлення 

записів 

 

1.1. Статут Остерського коледжу 

будівництва та дизайну 

кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.2 Установчі документи кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.3 Колективний договір кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.4 Санітарний паспорт кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.5 Штатний розпис кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.6 Правила внутрішнього розпорядку кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.7 Концепція освітньої діяльності кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.8 Ліцензування. Акредитація. кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.9 Адміністративна рада ОКБД. кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.10 Акти .Приписи. Акти ревізій КРУ. кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.11 Пожежна безпека. Техніка безпеки. 

Екологія. Охорона  навколишнього 

середовища 

кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.12 Акти державного інспектування кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.13 Протоколи атестаційної комісії кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.14 Протоколи педагогічної ради кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.15 Приймальна комісія кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.16 Листи міністерства АПК кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.17 Листи міністерства освіти і науки кабінет директора Бардаченко Т.М. 
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України 

1.18 Листи обласного управління кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.19 Нормативно правова документація кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.20 Закони України кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.21 Посадові інструкції кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.22 Студенти кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.23 Звіти ОКБД кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.24 Технічна документація кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.25 Студенти сироти кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.26 Харчування дітей, що постраждали 

внаслідок ЧАЕС 

кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.27 Гуртожитки  кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.28 Будівництво. Ремонт. Реконструкція кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.29 Оренда  кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.30 Нормативна документація СНАУ кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.31 Навчальний процес СНАУ кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.32 Коледж  кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.33 Громадська приймальня кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.34 Тепло кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.35 Тендерний комітет кабінет директора Бардаченко Т.М. 

1.36 Різне кабінет директора Бардаченко Т.М. 

2.1 Навчальні плани 

 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.2 Графіки навчального процесу  

 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.3 Навчальні програми загальноосвітніх 

дисциплін 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.4  Навчальні програми зі спеціальності 

5.06010101 «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.5. Навчальні програми зі спеціалізацій 

5.06010101.02 «Будівництво газових 

та водоканалізаційних мереж і 

споруд», 

5.06010101.03 «Технічна експертиза 

будівель і споруд, операції з 

нерухомістю» 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.6 Навчальні програми зі спеціалізації 

5.06010115 «Опорядження будівель  

і споруд та будівельний дизайн». 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.7 Робочі навчальні програми циклової 

комісії № 1 (загальноосвітніх 

дисциплін). 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 
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2.8 Робочі навчальні програми циклової 

комісії № 2 (розрахунково-

конструктивних дисциплін). 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.9 Робочі навчальні програми циклової 

комісії № 3 (технологічні 

дисциплін). 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.10 Робочі навчальні програми циклової 

комісії № 4 ( будівельний дизайн)  

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.11 Робочі навчальні програми циклової 

комісії № 5 (комісія фізичного 

виховання). 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.12 Матеріали акредитації спеціальності 

5.06010101 «Будівництво та 

експлуатація будівель та споруд». 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.13 Матеріали акредитації спеціальності 

5.06010115 «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн». 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.14 Облік внутрішнього контролю. Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.15 Вхідна документація Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.16 Статистична звітність (2-3 НК, звіт 

закладу, інформаційні картки). 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.17 Організація навчального процесу. Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.18 Нормативно-правова документація. Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.19 Розклад державних екзаменів. Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.20 Протоколи зборів  методичного 

об´єднання 

Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

2.21 Положення Заступник директора 

з навчальної  роботи 

Тищенко–Іценко Л.І 

3.1. Матеріали  

школи наставництва молодого 

викладача. 

Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

3.2 Дипломне проектування Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

3.3 Розклад навчальних занять  Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

3.4 Зведені відомості успішності за 

семестр 

Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

3.5 Зведені відомості успішності та 

відвідування занять студентами 

коледжу 

Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 



 

 

 18 

3.6 Відомості екзаменів поточного року Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

3.7 Матеріали з питань 

працевлаштування випускників 

 

Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

3.8 Журнали академічних груп Завідувач 

відділення 

Коваль О.П. 

 

4.1 План роботи з навчальної, 

технологічної і переддипломної  

практики на поточний рік  

Інженер з охорони 

праці  

Газукін М.Д. 

4.2 Програми на всі види практики за 

всіма спеціальностями 

Інженер з охорони 

праці  

Газукін М.Д. 

4.3 Графіки проходження різних видів 

 практик 

Інженер з охорони 

праці  

Газукін М.Д. 

4.4 Журнали  навчальної практики Інженер з охорони 

праці  

Газукін М.Д. 

5.1 Графік роботи обслуговуючого 

персоналу 

 

Заступник 

директора з 

адміністративно - 

господарської 

роботи 

Бородавко В.О. 

5.2 Матеріали інвентаризації по 

навчальних аудиторіях 

Заступник 

директора з 

адміністративно - 

господарської 

роботи 

Бородавко В.О. 

5.3 Книга обліку виходу на роботу 

обслуговуючого персоналу 

Заступник 

директора з 

адміністративно - 

господарської 

роботи 

Бородавко В.О. 

5.4 Книга складського обліку матеріалів Заступник 

директора з 

адміністративно - 

господарської 

роботи 

Бородавко В.О. 

6.1 Положення про методичний кабінет. Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.2 Посадові інструкції працівників 

кабінету. 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.3 Положення і матеріали про 

атестацію викладачів. 

Навчально-

методичний 

Поляк О.П. 
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кабінет 

6.4 На допомогу молодому викладачу. Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.5 Нові форми та методи навчання в дії. Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.6 Кращі методичні матеріали. Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.7 Пакети документів з ліцензування, 

акредитації навчального закладу, 

спеціальностей, робітничих 

професій. 

 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.8.

1 

Програми  

навчальних дисциплін комісії з/о 

дисциплін. 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.8.

2 

Програми начальних дисциплін 

спеціальності 5.06010101 

«Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд». 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.8.

3 

Програми начальних дисциплін зі 

спеціальності 5.06010101 

«Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд», спеціалізація 

5.06010101.02 «Буд. газових та 

водоканал. мереж і споруд» 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.8.

4 

Програми начальних дисциплін зі 

спеціальності 5.06010101 

«Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд» спеціалізація 

5.06010101.03 «Технічна експертиза, 

операції з нерухомістю». 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.8.

5 

Програми начальних дисциплін зі 

спеціальності 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн». 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.9 Поточна оцінка якості праці 

викладача. Рейтинг викладача. 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.10 План роботи завідувача методичного 

кабінету, завідуючих циклових 

комісій, н/кабінетів, лабораторій, 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 
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гуртків. 

6.11 Заочна форма навчання (програми, 

методичні вказівки). 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.12 Матеріали методичних об’єднань 

кураторів груп.  

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.13 Зразки н/методичної документації. Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.14 Матеріали вивчення і узагальнення 

педагогічного досвіду викладачів, 

кураторів н/груп, вихователів 

гуртожитків, майстрів виробничого 

навчання. 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

6.15 Книга реєстрації вхідних та вихідних 

матеріалів, що надходять до 

кабінету. 

Навчально-

методичний 

кабінет 

Поляк О.П. 

7.1 Книга обліку трудових книжок Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.2 Трудові книжки працівників Завідувач 

канцелярії 

 

Литвиненко І.О. 

7.3 Особові справи працівників коледжу  Завідувач 

канцелярії 

 

Литвиненко І.О. 

7.4 Журнал обліку вхідного листування Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.5 Журнал обліку вихідного листування Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.6 Журнал реєстрації заяв педагогічних 

працівників, обслуговуючого 

персоналу, батьків, студентів 

Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.7 Журнал реєстрації видачі довідок Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.8 Журнал реєстрації відряджень Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

7.9 Медичні книжки викладачів Завідувач 

канцелярії 

Литвиненко І.О. 

8.1 Плани виховної роботи. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

 

8.2 Методичне об’єднання кураторів.  Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.3 Комісія з профілактики та Практичний Череда Т.Ф. 
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попередження правопорушень. психолог 

8.4 Соціальний паспорт коледжу. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.5 Виховна система коледжу.  Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.6 Виховні заходи (сценарії). Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.7 Робота з батьками. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.8 Студентське самоврядування. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.9 Гурткова робота. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.10 Гуртожитки. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

8.11 На допомогу кураторам груп. Практичний 

психолог 

Череда Т.Ф. 

9.1 Особові справи студентів коледжу 

 

Секретар 

навчальної 

частини 

Рижук М.О. 

9.2 Книга руху студентів Секретар 

навчальної 

частини 

Рижук М.О. 

9.3 Алфавітна книга запису студентів Секретар 

навчальної 

частини 

Рижук М.О. 

 

§ 20 

 

Про вимоги щодо ведення журналів  

обліку роботи академічної групи та  

викладачів, залікових книжок 

 

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України №240 від 23.06.2000р Законів України 

«Про загальну середню освіту» «Про вищу освіту», Інструкції з ведення 

журналу обліку роботи академічної групи та викладачів Остерського 

коледжу будівництва та дизайну, погодженої педагогічною радою коледжу 

(протокол №1 від 29.08.2019, а також з метою забезпечення правильної і 

чіткої роботи викладачів і студентів коледжу з діловою документацією,   
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Ведення журналу здійснюється куратором академічної групи та 

викладачами. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан 

та достовірність записів.  

2. Наявність журналу на занятті обов’язкова. У позанавчальний час 

журнал зберігається в навчальній частині відділення. 

3. Записи в журналі ведуться українською мовою. Допускається запис 

змісту заняття та самостійної роботи студентів мовою вивчення предмета 

(іноземні мови). 

4. Викладачам вести записи в журналах обліку роботи академічної групи 

та викладачів кульковою ручкою однакового кольору (синього), чітко й 

охайно.  

5. На сторінках журналу не допускати будь-яких виправлень. У разі 

помилкового або неправильного запису виправлення погоджується із 

завідувачем відділення (заступником директора з навчальної роботи), поряд 

робиться правильний запис, який засвідчується підписом керівника 

навчального закладу та скріплюється печаткою. 

6. Категорично забороняється проставляти у журнал будь-які 

позначення успішності, крім встановлених. 

7. Старостам особисто брати журнали перед першим заняттям і 

повертати після останнього секретарю навчальної частини. 

8. Відповідальність за збереження і видачу журналів обліку роботи 

академічної групи та викладачів покласти на секретаря навчальної частини 

Рижук М.О.  
9. Відповідальність за стан журналів обліку роботи академічної групи та 

викладачів покласти на кураторів академічних груп. 

10. Відповідальність за правильне і своєчасне оформлення журналів 

покласти на викладачів-предметників.  

11. Завідувачу відділення Коваль О.П. здійснювати перевірку стану 

ведення журналів протягом навчального року не менше 4 разів. В кінці 

кожного семестру узагальнювати наказом по коледжу результати перевірок 

ведення журналів академічних груп; здійснювати відповідні записи на 

останній сторінці журналу щодо його ведення. 

12. Відповідальність за ведення книги руху студентів, ведення і 

збереження особових справ студентів покласти на секретаря навчальної 

частини Рижук М.О.  

13. Відповідальність за своєчасне оформлення і збереження залікових 

книжок покласти на кураторів академічних груп. 

        14. Кураторам академічних груп  подавати на перевірку в навчальну 

частину оформлені залікові книжки студентів протягом перших двох тижнів 

після початку нового семестру 
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§ 21  

На виконання рішення  

педагогічної ради протокол № 1 

від 29.08.2019року  

 

На підставі рішення педагогічної ради від 29.08.2019 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити умови для проведення всіх видів занять та практик, як 

обов’язкових складових освітньо-професійної програми підготовки, 

навчального плану та графіка навчального процесу,забезпечити високий 

рівень теоретичної і практичної підготовки конкурентоспроможних 

кваліфікованих кадрів. 

Відповідальні: педколектив  коледжу 

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

 

1.2. Педколективу підвищити рівень освітньої діяльності. 

Відповідальні: педколектив коледжу 

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.3 Внести зміни до графіка навчального процесу, при збереженні загальної 

кількості годин, передбаченої галузевим стандартом ( при необхідності). 

Відповідальні: Тищенко – Іценко Л.І. 

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.4. Викладачам,  кураторам,  вихователю   зосередити  зусилля  на 

збереження контингенту студентів. 

Відповідальні: викладачі, куратори академічних груп, заступник директора  

з навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І.  

Термін виконання: протягом навчального 

року. 
 

 

1.5. Викладачам застосовувати сучасні форми і методи навчання, з метою 

забезпечення необхідного рівня якості успішності у студентів. 

Відповідальні: викладачі. 

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.6. Завідуючим кабінетами і лабораторіями розробити нові пакети ККР. 
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Відповідальні: викладачі. 

Термін виконання: І семестр 2018-2019 н.р. 

 

1.7. Формувати у студентів інтерес до участі в громадському житті коледжу, 

залучати до участі в самоврядуванні, з метою покращення якості знань, 

побутових умов, проведення організаційних, спортивних заходів, змістовного 

дозвілля. 

Відповідальні: Тищенко – Іценко Л.І., Коваль О.П. Карпенко В.В.,, куратори 

академічних груп.  

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.8. У виховній роботі використовувати особистісно-орієнтовані методи 

виховання, формувати моральні цінності, соціальну активність та 

громадянську позицію у відповідності до сучасних умов. 

Відповідальні:Тищенко – Іценко Л.І., Коваль О.П. Карпенко В.В. куратори 

академгруп.  

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.9. Посилити  персональну  відповідальність     кураторів  за відвідуванням 

занять студентами, дотримання правил внутрішнього розпорядку. 

Відповідальні: куратори. 

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

1.10. Урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи щодо вступу юнаків 

та дівчат до коледжу.; 

Відповідальні: педколектив коледжу.  

Термін виконання: протягом навчального 

року. 

 

2. Звіт про роботу приймальної комісії прийняти до відома . 

2.1. Роботу педагогічного колективу  по профорієнтаційній роботі вважати 

задовільною. 

2.2.Розпочати профорієнтаційну роботу з 03.09.2018 року. 

3. Затвердити план роботи педагогічної ради на 2018-2019 навчальний рік. 

3.1. Затвердити план виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік. 

3.2. При наявності вакантних місць державного замовлення змінити 

фінансування навчання студентам, які навчаються на контрактній формі 

навчання на державну.  
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§ 22 

 

Про організацію охорони праці та визначення  

відповідальних за збереження життя і здоров'я  

усіх учасників навчально-виховного процесу в 

коледжі  на 2019-2020 н.р. 

 

На виконання Закону України „Про охорону праці", „Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і навчальних закладах освіти", затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про 

охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці від 03 серпня 1993 року №73 у складі: 

Голова комісії: 

Газукіна М.Д. – інженера з охорони праці , керівника служби; 

Заступник голови:  

Тищенко – Іценко Л.І.  - заступника директора з навчальної роботи; 

Члени комісії: 

Бородавко В.О. – заступника директора з  адміністративно- господарської 

роботи , заступника керівника; 

Чиж Л.Л. – викладача коледжу; 

Карпенко В.В. – керівник фізвиховання, голова профспілкового комітету. 

 

2.Створити комісію  по перевірці знань з  питань  охорони праці, пожежної 

безпеки,  санітарних норм  і правил у складі:  

Голова комісії: 

Тищенко – Іценко Л.І.  - заступника директора з навчальної роботи; 

Члени комісії: 

Газукін М.Д.  – інженера з охорони праці; 

Чиж Л.Л. – викладача коледжу; 

 

3.  Службі охорони праці: 

- організовувати слухання на засіданнях адміністративної ради звітів 

керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних 

умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, 

передбачених  

- колективною угодою з охорони праці; 

- організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення; 

- організувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а 
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також перегляду цих документів раз на три роки; 

- здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 

- забезпечити проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів; 

- здійснювати постійний контроль за додержанням техніки безпеки з метою 

попередження травматизму студентів та працівників технікуму. 

4.  Голові комісії  з служби з охорони праці  інженеру з охорони праці 

Газукіну М.Д..: 

4.1. організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення 

здорових і безпечних умов проведення навчальних занять, навчальної 

практики в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, базах практики тощо; 

4.2. контролювати проведення  занять з фізичного виховання, походів, 

подорожей, екскурсій, організації роботи трудових об'єднань, здійснення 

громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й 

відпочинку студентів, в т.ч. під час чергувань на навчальній фермі, 

запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну 

допомогу; 

4.3. здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і 

вимог з охорони праці та пожежної безпеки в студентській їдальні; 

4.3. контролювати проведення виробничих практик в базах практик на 

дотримання безпечних умов праці; 

4.4. контролювати   наявність,   збереження   і   використання   навчального   

обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного 

процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним 

законодавством; 

4.5. організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки 

життєдіяльності студентів;   

4.6. забезпечити у своєму підрозділі  проведення  первинного інструктажу  на 

робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом 

МОН України №563; 

4.7. здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз 

на три роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання 

лабораторно-практичних робіт та навчальної практики у навчальних 

кабінетах, лабораторіях тощо та за своєчасним проведенням інструктажів з 

техніки безпеки. 

5.   Члену комісії служби з  охорони праці заступнику директора з  

навчальної роботи Тищенко- Іценко Л.І .: 
5.1.  здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної 

безпеки під час проведення загальноколеджовських  та позааудиторних 

заходів, вживати необхідних заходів щодо їх поліпшення та нести за них 

особисту відповідальність. 
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5.2. контролювати  діяльність гуртків художньої самодіяльності, інших 

об’єднань з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й 

відпочинку студентів, запобігання травматизму та нещасним випадкам; 

5.3. здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і 

вимог з охорони праці та пожежної безпеки в гуртожитку; 

5.4. проводити навчання і інструктаж керівників академічних груп, 

керівників гуртків, викладачів, інших осіб, залучених до організації 

позааудиторної роботи згідно з наказом МОН України №563. 

6.  Члену комісії служби з  охорони праці заступнику директора з 

адміністративно - господарської роботи Бородавку В.О...: 
6.1. забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до 

вимог, правил і норм з охорони праці і догляд за ними. Складати акти про 

перевірку стану споруд; 

6.2. забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, 

енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів; 

6.3.забезпечити правильність складування і збереження матеріальних 

цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних 

приміщень; 

6.4.забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і 

спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння; 

6.5.організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та 

електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, 

шуму, вібрації та радіації у приміщеннях; 

6.6. розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охорони праці 

під час виконання конкретних робіт, брати участь у розробці колективної 

угоди з охорони праці; 

6.7. забезпечити у  своєму     підрозділі  проведення  первинного  інструктажу  

на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів. 

7. Керівникам гуртків, секцій: 

7.1. забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, 

інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти студентам 

працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів 

індивідуального захисту; 

7.2. проводити з студентами інструктаж на заняттях з техніки безпеки з 

обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка. 

8. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, 

дотримання здорових і безпечних умов праці (навчання), норм і правил 

техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії всіма  учасниками  

навчально-виховного    процесу в студентській їдальні, під час лабораторно-

практичних занять, навчальної практики, виробничої практики, проведення  

занять з фізичного виховання, походів,подорожей, екскурсій, організації 

роботи трудових об'єднань, здійснення громадських робіт, в т.ч., проведення 

інструктажів з охорони праці на робочому місці з викладачами, 

співробітниками  та студентами інженера з охорони праці Газукіна М.Д. 
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9. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, 

дотримання здорових і безпечних  умов  праці  (навчання),  норм  і  правил  

техніки  безпеки,  виробничої санітарії, пожежної безпеки всіма учасниками 

навчально-виховного процесу в гуртожитку, під час проведення зборів,  

 виховних заходів, роботи гуртків художньої самодіяльності, проведення 

інструктажів з охорони праці на робочому місці з керівниками академічних 

груп, керівниками  гуртків,  заступника директора з   навчальної  роботи 

Тищенко – Іценко Л.І.. 

10. Призначити відповідальним за проведення заходів щодо запобігання 

травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, 

дотримання  вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки 

під час експлуатації виробничого та енергетичного обладнання, проведення 

інструктажів з  охорони праці на робочому місці з технічними працівниками 

коледжу  заступнику директора з адміністративно – господарської роботи 

Бородавка В.О. 
11. Призначити відповідальними за дотримання норм і правил  техніки 

безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, забезпечення безпечного 

стану робочих місць, пристроїв, інструментів, спортивного обладнання, 

проведення інструктажів  з охорони  праці  під час навчальних та 

позааудиторних занять зі студентами викладачів, що їх проводять. 

12. Розробити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони 

праці в коледжі  на 2018-2019 навчальний рік (до 20.09.2018 року). 

14. Переглянути інструкції з охорони праці в усіх структурних підрозділах. 

15. Інженеру з охорони праці  Газукіну М.Д., заступнику директора з 

адміністративно-господарської роботи Бородавку В.О., відповідальному за 

науково-методичне забезпечення техніки безпеки та охорони праці Чиж 

Л.Л.: 

15.1. спланувати навчання працівників з питань організації роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

15.2. визначити порядок навчання студентів правил дорожнього руху, 

пожежної безпеки, поведінки на вулиці та на воді, поводження з колючими і 

ріжучими предметами, вибуховими та отруйними речовинами, вогнепальною 

зброєю; 

15.3.організувати розробку інструкцій з техніки безпеки для всіх видів 

обладнання та робіт під час занять у кабінетах і лабораторіях, спортивному 

залі та майданчику, навчальній фермі тощо; 

15.4.вести журнали інструктажу на робочому місці; 

15.5.забезпечити проведення на першому занятті навчального року у кожній 

групі інструктажу з техніки безпеки і поведінки у навчальному кабінеті з 

відповідного предмета. 

16. Члену комісії служби з  охорони праці відповідальному за науково-

методичне забезпечення техніки безпеки та охорони праці  Чиж Л.Л. 

викладачу  коледжу та голові профспілкового комітету коледжу  
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Карпенку В.В.: 

16.1. брати участь у розробці  інструкцій та інших методичних розробок  для 

робітників і обслуговуючого персоналу всіх фахів із урахуванням конкретних 

умов праці. 

16.2.спільно з комісією охорони праці профспілкового комітету підготувати 

перелік заходів з охорони праці для включення його до трудового договору 

на наступний  рік. 

17. Інструктаж студентів з техніки безпеки проводити з обов'язковою  

реєстрацією його у таких документах: 

- у журналах академічних груп (у разі проведення занять згідно з навчальним 

планом); 

- у спеціальному журналі (у разі проведення позааудиторних заходів). 

18. Усьому колективу коледжу: 

18.1. ретельно виконувати цей наказ і забезпечувати безпечне перебування  

студентів у коледжі  та поза його межами. 

18.2. про кожний нещасний випадок доповідати директору коледжу. 

19. Навчальні заняття з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

проводити 1 раз на рік. 

20.Звіт про пророблену роботу подавати в кінці навчального року. 

21.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

§ 23 

Про дотримання правил з охорони  

праці на заняттях фізичного виховання 

 

Відповідно до інструкції з охорони праці та з метою збереження життя 

та здоров’я студентів, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Викладачам фізичного виховання провести вступні інструктажі з охорони 

праці на заняттях з фізичного виховання до 10.09.2019 р. 

2. Проводити інструктаж з охорони праці з кожного виду програми та перед 

проведенням спортивно-масових заходів (упродовж року). 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника фізичного 

виховання  Карпенка В.В. 

 

§ 24 

Про дотримання правил техніки  

безпеки під час користування  

вибухонебезпечними предметами 

 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06 червня  

2002 року № 1.9-2811 з метою дотримання правил техніки безпеки під час 

використання неповнолітніми вибухонебезпечних предметів, пристроїв, 

вогнепальної зброї 



 

 

 30 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Кураторам академічних груп: 

- посилити контроль за дотриманням студентами правил техніки безпеки; 

- проводити  спільно з органами внутрішніх справ роз’яснювальну роботу 

серед  

  студентів. 

- запланувати виховні години з цих питань. 

2. Викладачу дисципліни «Захист Вітчизни» Скидану В.Г. провести огляд  

    вибухонебезпечних предметів. 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на інженера з охорони праці 

Газукіна М.Д. 

 

§ 25 

 

Про використання в навчально-виховному 

процесі небезпечних речовин та реактивів 
 

З метою забезпечення безпеки студентів у ході навчально-виховного 

процесу в навчальний та поза- навчальний час, а також дотримання норм  

техніки безпеки,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

Завідувачам навчальними кабінетами і лабораторіями  

1. Забезпечити вивчення студентами інструкцій з техніки безпеки до 

10.09.2019 року. Перевірити засвоєння студентами правил техніки 

безпеки, яке вони мають засвідчувати особистим підписом у журналі 

реєстрації інструктажів. 

2. Оформити куточки з техніки безпеки в навчальних приміщеннях. 

3. Вилучити з використання в навчально-виховному процесі небезпечні 

предмети і реактиви, якщо такі є. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на інженера з охорони праці 

Газукіна М.Д.  

 

§ 26 

 

Про організацію занять фізичного 

виховання в коледжі  
 

З метою поліпшення організації навчально-виховного процесу на 

заняттях фізичного виховання та запобігання порушення 

внутрішньоколежанського  розпорядку під час їх проведення, 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Ввести обов’язкову спортивну форму для занять з фізичного виховання 

для всіх без винятку студентів коледжу. 

2. Покласти відповідальність за забезпечення введення обов’язкової 

спортивної форми на кураторів академічних груп та батьківський комітет. 

3. Забезпечити обов’язкове  подання керівнику фізичного виховання                      

Карпенку В.В. викладачами фізичного виховання Скиданом В.Г., 

Ситником О.В. Михедом М.М.,довідок медичної установи в разі 

необхідності звільнення студента від занять фізичного виховання за 

станом здоров’я.  

4. Викладачам фізичного виховання подавати в навчальну частину доповідні 

записки про невмотивовану відсутність студентів на заняттях. 

5. Заступнику директора з  навчальної  роботи  Тищенко – Іценко Л.І.: 

 Забезпечувати необхідний контроль за виконанням цього наказу. 

 Підготувати на засідання адміністративної ради в квітні-травні місяці 

2020  року  питання про виконання цього наказу. 

 Стан викладання фізичного виховання вивчати один раз на рік. 
 

 

§ 27 

Про організацію роботи з  

профілактики афективної  

поведінки 
 

З метою здійснення профілактики вживання студентами наркотичних 

речовин, тютюнопаління, вживання алкоголю та пропагування здорового 

способу життя, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати в коледжі  службу по боротьбі з проявами афективної  

    поведінки у складі: 

     Тищенко – Іценко Л.І. – заступник директора з навчальної роботи; 

     Коваль О.П. – завідувач відділення; 

     Череда Т.Ф – практичний психолог; 

     Самолюк В.П. – вихователь гуртожитку; 

      

2. Практичному психологу Череді Т.Ф.: 

   2.1. До 20 вересня 2019 року скласти і затвердити план роботи служби  

    на 2019-2020 рік. 

   2.2. До роботи залучити представників громадських організацій,  

           наркологічного диспансеру та центру соціальної служби для   

           молоді. 
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3. Завідувачу відділення, викладачу правознавства Коваль О.П.: 

           3.1. Систематично здійснювати роботу з профілактики наркотичної  

          залежності, тютюнопаління, вживання алкоголю та пропагування  

               здорового способу життя. 

       4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора по навчальній роботі  

       5. Інформацію про цю роботу подавати в кінці навчального року. 

 

§ 28 

 

Про організацію та проведення курсу  

„ Захист Вітчизни” на 2019-2020  навчальний рік 

 

Відповідно до вимог Закону України „Про загальний військовий 

обов’язок і військову службу”, рекомендацій Організаційно-мобілізаційного 

управління генерального штабу ЗСУ від 30.06.99 року №113/1-2291 та 

Міністерства освіти і науки України від 22.06.99 р. №1/9-262, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати з 02 вересня 2019 року заняття з курсу «Захист Вітчизни» 

студентів першого курсу. 

2. Метою занять визначити формування у юнаків морально-психологічної 

стійкості, зміцнення їхнього здоров’я, забезпечення набуття ними сили та  

витривалості, умінь та навичок, які сприятимуть опануванню ними після 

призову до лав ЗСУ програми загальновійськової підготовки молодого 

поповнення у скорочені терміни. 

3. Викладачу дисципліни «Захист Вітчизни» Скидану В.Г.: 

3.1. Розробити робочу навчальну програму вивчення розділів та тем 

програми із захисту Вітчизни і подати його на затвердження 

заступнику директора з навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

3.2. Завершити роботу з оновлення навчально-методичного комплексу 

викладання дисципліни до кінця першого семестру. 

3.3. На заняття з Захисту Вітчизни виділяти по 1, 2 години на тиждень з 

урахуванням необхідності повного та якісного виконання програми.  

3.4. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та 

формування в студентів практичних навичок під час виконання вимог 

статутів групи на заняттях називати навчальними відділеннями: 

11-Б  1-ше відділення;     13-ТЕ  2-ге відділення. 14-Д 3-те відділення 

4. Призначити керівників відділень. 

5. Місця керівників відділень у строю визначити відповідно до статей 

Стройового статуту ЗСУ. 

6. Навчально-польові заняття зі студентами 1-го курсу провести в травні 2019 

р. 
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7. Керівником і відповідальним за навчально-польові заняття призначити 

викладача курсу „Захист Вітчизни” Скидана В.Г.. 

8. На заняттях встановити звичайну форму одягу або спортивну. 

9. Для управління військово-патріотичним вихованням в коледжі , 

створити  Раду у складі:    

Голова – директор коледжу  Бардаченко Т.М..; 

Заступник голови – заст.директора з  навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.А. 

      Члени Ради: Скидан В.Г.  – викладач курсу „Захист Вітчизни”; 

                            Скидан М.О. – викладач історії; 

                            Хоменко О.М.– викладач української  мови і літератури. 

10. Визначити такі основні напрямки роботи Ради: 

 робота волонтерських груп, спрямованих на турботу про ветеранів 

Вітчизняної війни, колишніх викладачів та співробітників коледжу; 

 організація урочистостей з нагоди Дня визволення Чернігівщини від 

фашистських загарбників, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги; 

 прибирання закріпленої за коледжем  могили загиблих в роки Великої 

Вітчизняної війни; 

 участь студентів у загальноміських заходах з нагоди відзначення 

пам’ятних дат біля Меморіалу Слави; 

 зустріч студентів-юнаків з працівникам військкомату тощо. 

11. Засідання Ради проводити в разі потреби. 

12. Аналіз викладання дисципліни «Захист Вітчизни» проводити 1 раз на 

навчальний рік. 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по 

навчальної  роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

 

                                                                     § 29 

 

Про організацію роботи бібліотеки  

та читального залу коледжу 

Головними завданнями бібліотеки  коледжу  є сприяння популяризації 

книг у процесі формування національної самосвідомості, почуття 

патріотизму, формування любові до рідної землі, духовно багатої особистості 

майбутнього спеціаліста, прищеплення студентам навичок бібліотечно-

бібліографічної грамотності, шляхом використання сучасних комп’ютерних 

технологій зробити інформацію доступною для кожного. З цією метою, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати роботу бібліотеки з 02 вересня 2019 року за таким графіком: 

                         Понеділок, вівторок, середа , четвер  з 08.00 год. до 16.45 год.   

                          П'ятниця з 08.00 год. до 15.00 год 

2. Працівникам бібліотеки  та читального залу у своїй роботі керуватися  

    посадовими інструкціями. 
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3. Визначити  основні напрямки роботи бібліотеки: 

3.1. Комплектування  літератури відповідно до навчальних планів, програм. 

3.2. Організація обліку книжкового фонду. 

3.3. Організація і ведення інформаційної та довідково-бібліографічної 

роботи. 

3.4. Здійснення розстановки карток в алфавітний і систематичний каталоги. 

3.5. Систематичне інформування викладачів та студентів про нові 

надходження  

       літератури. 

3.6. Редагування і ведення розділів систематичної картотеки статей. 

3.7.Проведення зі студентами-першокурсниками бібліотечно-бібліографічних  

       занять, бесід і консультацій біля каталогів. 

3.8. Здійснення диференційованого обслуговування читачів. 

3.9. Організація масової  роботи з читачами: літературні вечори, відкриті   

       виховні години, читальні конференції, огляди літератури, книжкові  

       виставки до визначних і пам’ятних дат, організація  зустрічей з  

       письменниками згідно плану роботи бібліотеки. 

3.10. Організація відкритих тематичних переглядів літератури. 

3.11. Робота з ліквідації читацької заборгованості серед читачів-викладачів та  

         студентів. 

3.12. Надання студентам можливості самостійно проводити пошук і вибір  

         літератури, використовуючи книжкові виставки, рекомендаційні  

         бібліографічні покажчики, каталоги, картотеки. 

4. Звіт про роботу бібліотеки заслуховувати 1 раз на семестр на засіданнях  

     робочих і дорадчих органів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з  

навчальної  роботи Тищенко –Іценко Л.І. 

§ 30 

 

Про організацію виховної роботи  

в коледжі  на 2019-2020 н.р. 
 

З метою організації і проведення виховної роботи в навчальному закладі,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Педагогічному колективу працювати над виховною проблемою: 

«Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації 

кожного студента ; виховання високого рівня  культури  громадянської  

відповідальності, національної гідності і патріотизму» 

2. Заступнику   директора з навчальної роботи   Тищенко – Іценко Л.І..: 

 2.1. Створити умови для реалізації виховної мети шляхом поєднання 

навчального процесу та позааудиторних виховних заходів. 
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 2.2. Скоординувати виховний процес у навчальному закладі, який 

здійснюють викладачі коледжу, куратори академічних груп, органи 

студентського самоврядування в групах, курсах та гуртожитку. 

 2.3. Направляти роботу органів студентського самоврядування з питань 

організації виховного процесу серед студентської молоді в навчальному 

закладі. 

 2.4. Залучати до співпраці з питань організації  виховного процесу 

державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні 

заклади, адміністративні органи, медичні та наркологічні служби. 

 2.5. Організувати спільно з завідувачем відділення Коваль О.П.  

засідання методичного об'єднання кураторів академічних груп шляхом 

проведення науково-методичних, психолого-педагогічних семінарів, 

конференцій з проблем виховання сучасної молоді. Скласти план проведення 

засідань методоб’єднання і подати на затвердження директору до 02.09.2019 

року. 

          2.6. Організувати роботу з батьками студентів шляхом проведення 

загальних батьківських зборів, зборів батьків академічних груп, лекторії для 

батьків. 

 2.7. Організувати роботу колективів художньої самодіяльності та 

розвитку творчих здібностей студентів. 

 2.8. Щомісячно розробляти графіки чергування адміністрації  коледжу 

в гуртожитку № 2 в поза навчальний час і по території коледжу  під час 

аудиторних занять. 

3. Кураторам груп: 

 3.1. Спланувати виховну роботу в групах і подати плани виховної 

роботи на затвердження директору  до 10.09.2019  року. 

 3.2. До плану роботи включити: 

 - заходи  з техніки безпеки під час навчально-виховного процесу; 

 - заходи з безпеки руху; 

 - заходи з профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму та 

інших проявів афективної поведінки. 

4. Кураторам нового набору. 

 4.1. Розробити і реалізувати план заходів «Школи першокурсника, 

спрямованих на успішну адаптацію студентів нового набору до умов 

навчання. 

 4.2. Опрацювати особові справи студентів з метою  встановлення 

соціального паспорту групи, вивчення індивідуальних особистостей 

студентів. 

          4.3. Провести діагностування студентів групи з метою виявлення 

лідерів, обдарованих студентів, студентів схильних до афективної поведінки. 

        5. Кураторам академічних груп. 

5.1. Розробити план роботи з урахуванням реалізації основної виховної 

мети коледжу . 
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5.2. Розробити систему заходів, спрямованих на вивчення й 

впровадження передового досвіду виховної роботи кураторів академічних 

груп коледжу . 

5.3. Розробити систему заходів, спрямованих на навчання і надання 

методичної допомоги малодосвідченим кураторам академічних груп. 

         6. Вихователю гуртожитку: 

6.1. Розробити плани виховної роботи в гуртожитку і подати їх на 

затвердження заступнику директора з навчальної  роботи  до 10.09.2019 року. 

6.2. До планів виховної роботи включити: 

- заходи спрямовані на ознайомлення з Правилами внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку; 

- заходи спрямовані на успішну адаптацію студентів нового набору до 

умов навчання й проживання в гуртожитку; 

- заходи спрямовані   на реалізацію основної виховної мети технікуму. 

6.3. Організовувати й направляти роботу органів студентського 

самоврядування. 

6.4. Систематично співпрацювати з адміністрацією коледжу, кураторами 

академічних груп з метою своєчасного інформування про поведінку і стан 

самопідготовки студентів, які проживають у гуртожитку. 

7. Відповідальність за організацію виховної роботи в студентському 

колективі покласти на заступника директора з  навчальної  роботи Тищенко 

– Іценко Л.І.: 

8. Відповідальність за організацію роботи гуртків художньої самодіяльності 

покласти на культорганізатора Петровську А.О. 

10. Відповідальність за організацію та функціонування студентського 

самоврядування покласти на практичного психолога Череду Т.Ф. 

 

§ 31 

Про призначення , ведення  

трудових книжок та ведення обліку  

військовозобов'язаних 

Призначити відповідальною особою  за ведення трудових книжок, 

ведення обліку військовозобов’язаних Литвиненко І.О. – завідувача 

канцелярії. 

§ 32 

Про затвердження комісії із  

розслідування нещасних випадків 

Затвердити на 2019-2020 навчальний рік склад комісії з розслідування 

нещасних випадків: 

 

Коваль М.С. – голова комісії із соціального страхування 

Члени комісії: 

Карпенко В.В. - голова профкому; 

Газукін М.Д. – інженер з охорони праці; 
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§ 33 

Про комісію з трудових суперечок 

  

     Створити разом із профспілковим комітетом комісію з трудових спорів у 

складі: 

 • представників адміністрації: 

     - заступник директора з навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

     - завідувач канцелярії   Литивненко І.О. ; 

     - головний бухгалтер Соснюк О.М. 

 • представників профспілкового комітету: 

     - адміністратор бази даних  Балига Є.М.  
      

§ 34 

 

Про організацію методичної роботи з  

педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р. 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами 

коледжу  у 2019-2020  н.р., підвищення рівня навчально-виховної роботи, 

здійснення ґрунтовного аналізу діяльності викладацького колективу в цілому 

й окремих викладачів, забезпечення їх готовності до опрацювання 

проблемних питань педагогічної діяльності,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Розпочати роботу над єдиною методичною проблемою:  

«Сучасний підхід до навчально – виховного процесу у коледжі спрямований 

на формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста; становлення 

його високодуховного національно-зорієнтованого  світогляду, запорука 

фахової компетентності» 

2.Відповідно до планів роботи циклових комісій, погоджених з річним 

планом роботи коледжу, проводити такі форми методичної роботи: 

конференції, семінари, відвідування  відкритих занять, консультації, огляди 

навчально-методичних матеріалів, конкурси майстерності, вивчення 

передового  педагогічного досвіду.  

3.Обов’язки щодо організації та проведення запланованих методичних 

заходів покласти на голів циклових комісій: 

            загальноосвітніх дисциплін  -  Скидан С.І.; 

            розрахунково  - конструктивних дисциплін – Чепурну В.Б.; 

            технологічних дисциплін – Губар Л.С.; 

            будівельний дизайн – Рябчун Я.І.; 

            фізичного виховання – Карпенко В.В. 
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4.Забезпечувати проведення систематичного аналізу навчально-виховного 

процесу в коледжі  з метою визначення шляхів його вдосконалення. 

Створювати необхідні умови для методичної роботи циклових комісій 

викладачів, надавати допомогу їх головам у підготовці і проведенні 

методичних заходів. Організовувати роботу викладачів щодо підготовки 

робочих навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм з 

дисциплін, комплектування і поповнення навчально-методичних 

комплексів (конспектів лекційних, практичних, семінарських, лабораторних 

занять, завдань для самостійної роботи студентів, пакетів комплексних 

контрольних робіт тощо). 

5.  Завідувачу навально - методичного кабінету Поляк О.П. : 

- Продовжити діяльність школи наставництва молодого викладача у 

рамках роботи над методичною проблемною. 

- Затвердити розподіл обов’язків зі здійснення наставництва. 

- Здійснювати консультування викладачів щодо підготовки та видання 

навчально-методичних посібників, наукових статей; рецензування 

підготовлених посібників, статей, інших матеріалів; надавати допомогу в 

організації науково-дослідної роботи. 

Організовувати роботу циклових комісій з обдарованою студентською 

молоддю: створення проблемних груп, участь в студентських 

конференціях, конкурсах наукових робіт, підготовка спільно із 

студентами наукових статей. 

- Систематично узагальнювати матеріали методичної роботи циклових 

комісій (конференцій, семінарів,  відкритих занять, консультації, 

конкурсів майстерності,   вивчення передового педагогічного досвіду 

тощо), тижнів та декад циклових комісій, матеріалів стажування 

викладачів. 

- Забезпечувати своєчасність комплектування і представлення на розгляд 

атестаційної комісії атестаційних матеріалів викладачів. 

- Один раз на семестр готувати звіт про результати методичної роботи 

протягом семестру. 

Методисту Косянчук І.В. 

- Здійснювати  методичну роботу в навчальному закладі, навчально-

методичному кабінеті.  

- Аналізувати  стан навчально-методичної роботи в коледжі  і розробляти 

пропозиції щодо підвищення її ефективності.  

- Надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту 

навчальних програм, форм, методів і засобів навчання, брати участь в 

організації роботи з науково-методичного забезпечення навчальної 

діяльності закладу. 

- Організовувати розроблення, рецензування і підготовку до затвердження 

навчально-методичної документації, переліків типового обладнання, 

дидактичних матеріалів тощо. 
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- Аналізувати та узагальнювати результати експериментальної роботи 

установи, проводити заходи по розповсюдженню найбільш результативного 

досвіду викладачів.  

- Координувати роботу предметних (циклових) комісій, надавати їм 

консультативну та практичну допомогу з відповідних напрямків діяльності,  

брати участь в розробленні перспективних планів замовлення підручників, 

навчальних посібників, методичних матеріалів. 

- Узагальнювати і поширювати інформацію про передові технології 

навчання і виховання (у тому числі й інформаційні), передовий вітчизняний і 

світовий досвід у сфері освіти. 

- Організовувати і розробляти необхідну документацію щодо проведення 

конкурсів, виставок, олімпіад, змагань та інше.  

- Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу в 

навчальному  закладі .  

- Брати участь у роботі педагогічної ради. 

§ 35 

Про організацію роботи з молодими і  

малодосвідченими викладачами 

З метою забезпечення ефективної роботи з молодими та 

малодосвідченими викладачами, спрямованої на підвищення рівня їхньої 

психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної 

підготовки у 2019–2020 навчальному році, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з  навчальної  роботи Тищенко – Іценко Л.І, 

завідувачу навчально - методичного кабінету Поляк О.П. головам 

циклових комісій забезпечити належні умови для роботи молодих та 

малодосвідчених викладачів, надавати необхідну консультативно-

методичну допомогу. 

 

2. Керівником школи «Педагогічна майстерність» призначити 

методиста. 

 

3. Завідувачу навчально - методичного кабінету Поляк О.П.: 

- організувати роботу школи «Педагогічна майстерність» у поточному 

навчальному році. 

- здійснювати контроль за змістом роботи циклових комісій з молодими 

і малодосвідченими викладачами, аналізувати її результати, подавати за 

потребою інформацію про стан роботи з молодими викладачами. 

 

4. Закріпити за молодими та малодосвідченими викладачами викладачів-

наставників:                                                                                                                                     

за Коряк Л.М. –  наставника Ходарченко О.Г. 
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за Очеретнюк А.Д. – наставник Скидан С.І. 

за Подтьоп І.М. – наставник Іценко В.І. 

 

5. Викладачам-наставникам:  

- Розробити для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з 

урахуванням їхньої теоретичної і методичної підготовки. 

- Надавати молодим та малодосвіченим викладачам консультативно-

методичну допомогу. 

- Організувати взаємовідвідування занять молодих і малодосвідчених 

викладачів та досвідчених викладачів циклової комісії. 

- Брати участь у підготовці і проведенні заходів школи наставництва 

відповідно до плану її роботи та річного плану роботи коледжу . 

- В кінці навчального року здати в методичний кабінет звіт про роботу 

наставника. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Тищенко – Іценко Л.І. 

 

§ 36 

Про організацію науково-дослідницької  

роботи студентів у 2019-2020  н.р. 

З метою виявлення обдарованої студентської молоді, її підтримки та 

активного залучення до науково-дослідницької роботи, а також 

стимулювання самостійної роботи студентів  у процесі вивчення навчальних 

дисциплін, поглибленого опрацювання актуальних проблем майбутньої 

професійної діяльності  у 2019-2020  навчальному році, 
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Завідувачу навчально- методичного кабінету Поляк О.П. забезпечити 

організацію і проведення науково-дослідницької роботи зі студентами 

коледжу, їх участь в регіональних, обласних, всеукраїнських студентських 

наукових конференціях, конкурсах наукових робіт. 

2. Головам циклових комісій: 

Забезпечити систематичну роботу викладачів щодо організації науково-

дослідницької роботи студентів: 

- у ході занять та самостійної роботи: підготовку рефератів, повідомлень, 

виступів, складання доповідей  з актуальних проблем майбутньої 

професійної діяльності, вирішення творчих навчальних завдань; виконання 

курсових робіт, курсових проектів студентами ІV курсів (відповідно до 

навчального плану) тощо; 

- під час позааудиторної роботи: організація клубів, гуртків; підготовка 

студентів до участі в конференціях, конкурсах наукових робіт, публікації 

статей. 
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2.2. У рамках роботи циклової комісії над загальною методичною проблемою 

планувати і проводити заходи, спрямовані на популяризацію науково-

дослідницької роботи студентів, висвітлення її результатів, заохочення 

кращих студентів – учасників науково-дослідницької роботи. 

2.3. Узагальнювати матеріали науково-дослідницької роботи студентів 

(оформлені результати досліджень, публікації, виступи, плани (програми) 

проведених студентських наукових конференцій, конкурсів інших заходів), 

подавати інформацію про результати науково-дослідницької роботи 

студентів на розгляд педагогічної ради, методичної ради. 

2.4. Здійснювати контроль за роботою викладачів щодо керівництва 

курсовими роботами студентів. 

3. Викладачам коледжу: 

- стимулювати науково-дослідницьку роботу студентів у ході занять та 

самостійної роботи. 

- залучати здібних, обдарованих студентів до роботи у складі предметних 

гуртків, клубів,  скласти списки учасників, орієнтовні плани роботи. 

- забезпечувати безпосередню підготовку студентів до участі у 

студентських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт інших 

заходах, які відбуваються в коледжі , а також регіональних, обласних, 

всеукраїнських. 

- узагальнювати матеріали науково-дослідницької роботи студентів. 

4.  Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача навчально- 

методичного кабінету Поляк О.П. 

  

                                                         §  37 

 

Про призначення відповідальної особи 

за роботу із студентами – сиротами та 

позбавлених батьківського піклування 
 

     З метою надання практичної допомоги  у вирішенні проблемних питань 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування призначити 

відповідальною особою від адміністрації практичного психолога Череду Т.Ф. 

 

                                                 

§ 38 

 

 Про призначення відповідальної  

особи за роботу студентської  їдальні 

 

      З метою  організації безперебійної роботи студентської їдальні 

призначити  відповідальною особою за своєчасним забезпеченням 

продуктами харчування, в т.ч. рослинницькою і тваринницькою продукцією 

заступника директора з адміністративно - господарської роботи   

Бородавка В.О. 
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§ 39 

 

З метою організації, забезпечення систематичного та дієвого контролю за 

навчально-виховним процесом у коледжі   затвердити орієнтовний перелік 

наказів по коледжу відповідно до таких місяців навчального року: 

Серпень 

1. Про перелік обов'язкових наказів у 2019-2020 н.р.  

2. Про створення комісії з питань підготовки навчального закладу, його 

матеріально-технічної бази до роботи в новому навчальному році та в 

осінньо-зимовий період. 

3. Про медичне обстеження працівників коледжу   

4. Про організацію навчально-виховного процесу у 2019-2020  н.р.  

5. Про дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників та студентів коледжу. 

6. Про дотримання затверджених посадових інструкцій. 

7. Про продовження (припинення) контрактів з пед. працівниками.  

8. Про затвердження номенклатури справ коледжу та призначення 

відповідальних за ведення обліку документації.   

9. Про створення та функції робочих та дорадчих органів на 2019-2020 

н.р.  

10. Про створення комісії з питань пожежної безпеки та призначення 

відповідальних за пожежну безпеку коледжу. Про заходи із 

забезпечення протипожежної безпеки, запобігання нещасних випадків 

та створення добровільної пожежної дружини.  

11. Про призначення відповідального за електрогосподарство та про 

призначення особи, яка заміщатиме відповідального за 

електрогосподарство у випадку його відсутності.   Про підготовку 

електрогосподарства до роботи в осінньо-зимовий період.   

12. Про організацію охорони праці та визначення відповідальних за 

збереження життя і здоров'я всіх учасників навчально-виховного 

процесу в коледжі на 2019-2020  н.р.  

13. Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед 

студентів коледжу. 

14. Про створення комісії з трудових суперечок.  

15. Про заходи щодо виконання Закону України „Про звернення 

громадян". 

16. Про затвердження комісії із розслідування нещасних випадків. 

17. На виконання рішення педагогічної ради 

18. Про призначення відповідального за ведення трудових книжок та 

ведення обліку військовозобов'язаних. 

19. Про вимоги щодо ведення журналів обліку роботи академічних груп та 

викладачів, залікових книжок.  

20. Про перелік навчальних кабінетів, лабораторій та призначення 
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завідуючими на 2019-2020 навчальний рік.  

21. Про призначення керівників академічних груп на 2019-2020  

навчальний рік. 

22. Про призначення голів циклових комісій та складу циклових комісій на 

2019-2020 навчальний рік.  

23. Про навчальне навантаження педагогічних працівників на 2019-2020 

н.р. 

24. Про використання навчальних програм у 2019 - 2020 н.р. 

25. Про рейтинг педагогічних працівників коледжу  за 2019-2020  н.р. 

26. Про закріплення лаборантів за навчальними кабінетами і 

лабораторіями.  

27. Про організацію виховної роботи в коледжі на 2019-2020н.р.  

28. Про створення Піклувальної ради.  

29. Про організацію роботи з профілактики афективної поведінки.  

30. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.  

31. Про організацію роботи з молодими і  малодосвідченими  викладачами  

у 2019-2020 н.р. 

32. Про організацію та проведення курсу „Захист Вітчизни" на І-му курсі 

на 2019-2020 н.р.  

33. Про створення стипендіальної комісії на 2019-2020 навчальний рік.  

34. Про організацію роботи бібліотеки та читального залу коледжу. 

35. Про призначення відповідальних осіб за студентами-сиротами, за 

роботу їдальні, гуртожитку, за організацію виховної роботи в 

навчальному закладі, організацію та роботу гуртків художньої 

самодіяльності. 

Вересень 
 

1. Про визнання студентів нового набору сиротами та такими, які 

залишилися без батьківського піклування. 

2. Про порядок внесення добровільних благодійних внесків на розвиток 

матеріально-технічної база та інші потреби коледжу. 

3. Про створення атестаційної комісії.  

4. Про створення  колективів художньої самодіяльності  та  розвитку 

творчих  здібностей студентів на 2019-2020 навчальний рік.  

5. Про поділ академічних груп на підгрупи.  

6. Про створення спортивних секцій на 2019-2020 навчальний рік.  

7. Про створення предметних гуртків.  

8. Про організацію занять фізичного виховання в коледжі. 

9.  Про проведення олімпіад у  коледжі. 

10.  Про організацію науково-дослідницької роботи студентів у 2019-2020 

н.р.   

11.  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-

2020 навчальному році. 

12.  Про благоустрій території коледжу. 

13.  Про  заборону  тютюнопаління  в  ОКБД. 
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14.  Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу.  

15.  Про використання в навчально-виховному процесі небезпечних   

      речовин та  реактивів. 

16.  Про фінансове забезпечення студентів коледжу із числа дітей-сиріт та   

      дітей, які залишилися без піклування батьків.  

17.  Про організацію роботи спеціальної медичної групи з фізичного 

      виховання.   

18.  Про дотримання  правил техніки безпеки  під  час користування    

      вибухонебезпечними предметами. 

19.  Про додаткові заходи щодо поліпшення стану збереження тепло-,      

      енерго  та водоресурсів. 

20.  Про посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною.  

21.  Про підвищення кваліфікації педпрацівників  у 2019-2020 н.р. 

22.  Про призначення стипендії студентам нового набору. 

23.  Про визначення баз виробничої практики. 

24.  Про чисельність контингенту студентів станом на 01.09.2019 року. 

25.  Про виплату грошової  допомоги випускникам-сиротам та  

      позбавленим  батьківського піклування, які працюють або вступили до  

      навчального закладу та продовжують навчатися. 

26.  Про проходження студентами 4-го курсу І-го етапу технологічної     

      практики.  

27.  Про організацію та проведення атестації педпрацівників у 2019-2020 

н.р. 

 

Жовтень 

28. Про відзначення Дня працівників освіти. 

29. Про роботу підрозділу з працевлаштування випускників. 

30. Про стан викладання навчальної дисципліни «________________». 

31. Про проходження виробничої практики. 

 

Листопад 

32. Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та Положення 

про комітет з конкурсних торгів на 2020 рік. 

33. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей та створення 

комісії з інвентаризації. 

34. Про результати перевірки відвідування занять студентами. 

 

Грудень 

35. Про стан викладання навчальної дисципліни «_________________». 

36. Про стан роботи з охорони праці і техніки безпеки в коледжі. 

37. Про результати перевірки ведення журналів академічних груп. 

38. Про роботу гуртків та колективів художньої самодіяльності й творчого 

розвитку студентів та перевірку журналів обліку роботи колективів 

художньої самодіяльності та творчого розвитку студентів. 
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39. Про організацію роботи студентського самоврядування в Остерському 

коледжі будівництва та дизайну  

40. Про організацію Цивільного захисту коледжу, призначення командно-

начальницького складу, штабу та невоєнізованих формувань. 

41. Про підсумки підготовки з Цивільного захисту в 2019 році і завдання 

на 2020 рік . 

42. Про призначення уповноваженого з ліквідації надзвичайних  ситуацій 

природного  або техногенного походження на рівнях А і Б.  

43. Про організацію розосередження і захисту студентів, викладачів та  

технічного персоналу по сигналах ЦЗ. Про призначення керівників 

занять з  Цивільного захисту. Про призначення відповідального за стан 

Цивільного захисту коледжу.  

44.  Про призначення об'єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій.  

45.  Про укомплектування особовим складом невоєнізованих формувань 

ЦЗ   коледжу . Про призначення начальника штабу ЦЗ.  

46.  Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці,  

      безпеки життєдіяльності та Цивільного захисту.  

47.  Про підсумки проходження студентами 4-го курсу технологічної 

практики. 

 

Січень  

48. Про створення приймальної комісії на 2020  рік. 

49. Про призначення стипендії студентам коледжу  на IІ семестр 2019-2020 

навчального року. 

50. Про створення робочих груп з метою якісного вивчення навчальних 

дисциплін. 

51. Про написання курсових робіт студентами коледжу  на 2019-2020 

навчальний рік. 

52. На виконання рішення педагогічної ради за січень 2020 року. 

53. Про закріплення водіїв за транспортними засобами. 

54. Про призначення відповідальних осіб за стан будівель і споруд та 

проведення в них ремонтних робіт. 

55. Про встановлення вартості оплати за навчання за рахунок фізичних 

(юридичних) осіб. 

56. Про підсумки семестрового контролю знань. 

57. Про дотримання санітарного законодавства в навчальному закладі. 

58. Про призначення відповідальної особи за отримання кореспонденції   

     через мережу «Інтернет»,  

59. Про економію енергоносіїв. 

60. Про стан викладання навчальних дисципліни «____________» 

 

Лютий 

61. Про ефективність роботи педагогічного колективу з дітьми-сиротами 

та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
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62. Про стан успішності студентів. 

63. Про  вдосконалення  комплексів  навчально-методичного  забезпечення 

дисциплін.  

64. Про хід проведення профорієнтаційної роботи. 

 

Березень 

65. Про стан викладання навчальної дисципліни «__________________». 

66. Про  вирішення  завдань   військово-патріотичного   виховання  молоді   

в  ході  викладання дисципліни "Захист Вітчизни". 

67. Про атестацію педагогічних працівників. 

68. На виконання рішення педагогічної ради за березень 2020 року.  

69. Про проходження виробничої практики студентами ІV курсу. 

70. Про збереження та примноження зелених насаджень. 

71. Про проведення тижня з народознавства. 

72. Про підсумки проведення тижня з народознавства. 
 

Квітень 

73. Про благоустрій території коледжу. 

74. Про проведення тижня навчальної дисципліни «_________________». 

75. Про організацію перевірки стану відвідування навчальних занять 

студентами коледжу. 

76. Про підбиття підсумків атестації педагогічних працівників у 2019-2020 

навчальному році. 

77. Про організацію та проведення свята "Зустріч випускників".  

78. Про призначення відповідальних за підготовку замовлення на дипломи 

молодшого спеціаліста випускникам коледжу та атестати про повну 

загальну середню освіту. 

79. Про підсумки звітного концерту колективів художньої самодіяльності. 

80. Про стан методичної роботи в коледжі. 

81. Про стан виконання навчальних планів і програм. 

82.  Про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення  

      вступних випробувань у абітурієнтів в 2020 році. 

83.  Про створення апеляційної комісії для вирішення спірних питань і  

84. розгляду апеляцій абітурієнтів. 

85.  Про затвердження екзаменаційних матеріалів з загальноосвітніх 

предметів для вступних екзаменів.  

86.  Про підсумки тижня навчальної дисципліни «________________». 

Травень 

87. Про виконання рішень педагогічної ради  за травень 2020  року.  

88. Про стан викладання навчальних дисциплін «Охорона праці», «Безпека 

життєдіяльності». 

89. Про створення державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії. 

90. Про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

91. Про підсумки проходження виробничої практики студентами ІV курсу. 
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92. Про підготовку і проведення навчально-польових занять студентів І-го 

курсу. 

93. Про підсумки роботи бібліотеки за ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

94. Про підсумки роботи з молодими і малодосвідченими викладачами у   

     2019-2020 н.р. 

95.  Про підсумки науково-дослідницької роботи студентів у 2019-2020 

н.р. 

96.  Про проведення «Дня здоров’я». 

100.Про відшкодування втраченої літератури.  

Червень 

97.   Про допуск випускників до складання державних екзаменів.  

98.   Про підсумки виконання плану основних заходів протипожежної   

       безпеки. 

99. Про випуск студентів ІV курсу.  

100. Про надання щорічних відпусток. 

101. Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення. 

102. Про підготовку навчального закладу до нового навчального року. 

103. Про збереження квіткових насаджень. 

 

 

Липень 

104. Про надання щорічних відпусток.  

105. Про перевід студентів І-ІІІ курсів на наступний курс навчання. 

106. Про призначення стипендії студентам  коледжу. 

 

Серпень 

107. Про надання щорічних відпусток. 

108. Про зарахування на навчання абітурієнтів, розподіл груп. 

 

   Керівникам всіх структурних підрозділів своєчасно подавати 

інформацію для підготовки та написання відповідних наказів. 

 

 

§ 40 

 

            Для  широкого залучення студентів до позакласної роботи, згідно з 

планами роботи кабінетів призначити керівниками гуртків на 2019-2020 

навчальний рік таких викладачів: 

1 Іноземна мова Нікітіна Н.Л. 

2 Дизайн середовища Шарикіна Н.Л. 

3 Будівельне матеріалознавство Хоменко Н.Ю. 

4 Хімічний Очеретнюк А.Д. 

5 Малюнок і живопис Петровська А.О. 
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§ 41 

 

               Створити  на 2019-2020 н.р. бібліотечну комісію у складі: 

          1.Тищенко –Іценко Л.І.                                   голова комісії 

          2.Парілова Н.В.                                                заст. голови комісії 

          3.Скидан С.І.                                                     член комісії 

          4.Поляк О.П.                                                         ---//--- 

          5.Чепурна В.Б.                                                      ---//--- 

          6. Губар Л.С.                                                         ---//---  

          7. Рябчун Я.І.                                                        ---//--- 

                                                            

§ 42 

 

        З метою проведення підбору тем дипломного проектування та 

контролю за виконанням дипломних робіт створити на 2019-2020 

навчальний рік комісію у складі: 

 1.Тищенко – Іценко Л.І.                                 голова комісії 

 2.Газукін М.Д.                                                 секретар комісії 

6 Економіка і організація. Губар Л.С. 

7 Маркетингу та менеджменту Глибовець Н.М. 

8 Будівельні конструкції  Чепурна В.Б. 

9 Математичний  Скидан С.І. 

10 Історичний  Скидан М.О. 

11 Охорона праці Чиж Л.Л. 

12 Драматичний, художня 

самодіяльність 

Петровська А.О. 

13 Будівельна техніка  Семенченко П.М. 

14 Комп»ютерні технології  Олійник В.П. 

15 Українська мова і література Хоменко О.М. 

16 Геодезичний  Рябчун Я.І. 

17 Іноземна мова  Масол С.Г. 

18 Основи кольорознавства  і  

колористика 

Шуляк Л.Г. 

19 Розробка технологій 

програмного забезпечення  

Коряк Р.І. 

20 Основи розрахунку буд. 

конструкцій 

Іценко В.І. 

21 Технологія та організація  

будівельного виробництва  

Коряк Л.М. 

22 Технічна механіка  Чепурний В.І. 

23 Спортивний  Михед М.М. 

24 Проектування Садова Н.С. 
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 3.Губар Л.С.                                                          ---//--- 

 4. Рябчун Я.І.                                                        ---//--- 

 5.Чепурна В.Б.                                                      ---//--- 

 

 

§ 43 

 

     Для підтримки та розвитку зв′язків з випускниками  коледжу минулих 

років створити на 2019- 2020 н.р. комісію у складі: 

1.Газукін М.Д.                                                 голова комісії 

2.Коваль О.П.                                                  член комісії 

3.Кулик В.О.                                                   ---//--- 

   § 44 

     Створити ініціативну групу для проведення профорієнтаційної роботи на 

2019 – 2020 навчальний рік у складі: 

 

1.Глибовець Н.М.– керівник групи, відповідальний секретар приймальної 

комісії; 

2.Глибовець О.П – член групи, бібліотекар; 

3.Горбань Д.В. – член групи, завідувач навчальної лабораторії; 

4.Дробишевська В.М.  - член групи, фахівець з профорієнтації  випускників; 

5.Петровська А.О. – член групи, викладач; 

6.Хоменко Н.Ю. – член групи, викладач; 

7.Тищенко – Іценко Л.І. – член групи, заступник директора з навчальної 

роботи ; 

8.Шарикіна Н.Л. – член групи, викладач; 

 

 

 

§ 45 

      Для визначення рейтингу навчально-виховної роботи викладачів в 

2019-2020 році  створити комісію у складі: 

1. Бардаченко Т.М.                                               голова комісії 

2. Тищенко – Іценко Л.І.                                     заст. голови комісії 

3. Поляк О.П.                                                        секретар комісії 

4. Коваль О.П.                                                      член комісії 

          5. Газукін М.Д.                                                         ---//---                        

6. Скидан С.І.                                                           ---//---  

7. Чепурна В.Б.                                                        ---//--- 

8. Губар Л.С.                                                            ---//--- 

9.Карпенко В.В.                                                     ---//--- 

10.Рябчун Я.І.                                                          ---//--- 
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§ 46 

       Створити на 2019 – 2020 навчальний рік конкурсну  комісію огляду –

конкурсу науково – технічного товариства на « Кращий  захист 

дипломного проекту» 

1. Шимко Г.О. - голова  конкурсної комісії; 

4. Самодєлок Г.І. - член комісії, викладач ОКБД; 

 

5. Газукін М.Д. - член комісії, викладач ; 

 

§ 47 

Для поточного управління навчально-виховним процесом, 

господарською діяльністю створити раду при директорі в складі: 

1 Бардаченко Т.М. - директор коледжу; 

2 Тищенко –Іценко Л.І. - заст.. директора  з  навчальної  роботи 

3 

4 

Газукін М.Д. 

Коваль О.П. 

- 

- 

Інженер з охорони праці; 

завідувач  відділення; 

5 

 

6 

Бородавко В.О. 

 

Поляк О.П. 

- 

- 

заст.. директора з адміністративно - 

господарської роботи; 

завідувач  навчально - методичного кабінету  

7 Соснюк О.М. - головний  бухгалтер; 

 

§ 48 

Створити комісію з організації навчання і перевірки знань з питань  охорони 

праці працівників коледжу.      
Затвердити комісію з організації  навчання і перевірки знань з питань  

охорони праці працівників коледжу у складі: 

Голова комісії 

Бардаченко Т.М.  – директор коледжу. 

Члени комісії: 

Газукін М.Д. -  інженер  з охорони праці  

Бородавко В.О. – заступник директора з адміністративно – господарської 

роботи; 

    Газукіну М.Д. – інженеру  з охорони праці розробити  програму, питання, 

білети для керівника  структурного  підрозділу Тищенко – Іценко Л.І. – 

заступника директора з навчальної роботи з питань охорони праці у 

відповідності до НПАОП 0.00-4. 12-05. 

    Навчання та прийняття заліків  провести  до 25.10.2019 року. 

           Результати проведення заліків оголосити  та видати посвідчення про здачу заліків 

з охорони праці. 

        Контроль за виконанням даного наказу покласти на  Газукіна М.Д. – інженера з 

охорони праці та Бородавка В.О. – заступника директора з адміністративно – 

господарської роботи. 
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§ 49 

 

     Створити комісію для проведення атестації робочих місць та 

паспортизації лабораторій, кабінетів та інших об’єктів навчально - 

виробничого призначення коледжу в складі: 

 

     Голова комісії:       

     Тищенко – Іценко Л.І. заступник директора по навчальній роботі; 

 

     Члени комісії: 

1. Газукін М.Д.  – інженер з охорони праці; 

2. Бородавко В.О. – заступник директора з адміністративно- 

господарської роботи;   

3. Коваль О.П.   – завідувач відділення; 

4. Поляк О.П. – зав навчально - методичного кабінету. 

      Комісії провести атестацію робочих місць  кабінетів та лабораторій 

коледжу   02.09.2019 – 15.09.2019 року. 

 

§ 50  

         Створити державну  кваліфікаційна  комісію у складі: 

Шимко Г.О. - голова комісії; 

Самодєлок Г.І. - член комісії; 

Газукін М.Д. - член комісії; 

Чиж Л.Л. - секретар комісії. 

 

§ 51  

 

         Створити державну  екзаменаційну  комісію у складі: 

Шимко Г.О. - голова комісії; 

Самодєлок Г.І. - член комісії; 

Газукін М.Д. - член комісії; 

Губар Л.С. - секретар комісії. 

 

  

§ 52 

 

Про затвердження  плану -  графіка   

проведення  навчання та перевірки знань  

з охорони праці та життєдіяльності та графіку  

перевірки  структурних підрозділів по  

дотриманню вимог норм і правил  

з охорони праці , техніки безпеки,  

пожежної безпеки під  час проведення  
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навчального процесу 

      

Згідно «Типового положення про порядок  проведення навчання і перевірки 

знань з питань  охорони та життєдіяльності» 

 

1.   Затвердити  план – графік з перевірки знань з охорони праці  на 2019- 

2020 навчальний рік. 

План – графік  додається. 

 

2.Затвердити графік  перевірки  структурних підрозділів по дотриманню 

вимог норм і правил з охорони праці , техніки безпеки, пожежної безпеки під  

час проведення навчального процесу. 

Графік перевірки додається 

 

3.Контроль за виконанням  плану – графіку з перевірки знань з охорони праці 

на 2019-2020 навчальний рік та графіку  перевірки  структурних підрозділів по 

дотриманню вимог норм і правил з охорони праці , техніки безпеки, пожежної 

безпеки під  час проведення навчального процесу покласти на Газукіна Миколу 

Дмитровича  – інженера з охорони праці.  

 

§ 53 

 

       На виконання   постанови Кабінету  Міністрів  України  від 10 липня 

2019 року № 695 « Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів  

України від 11 січня 2018 року № 22»  

 1.  Установити,  з 01 вересня 2019 року  нові посадові оклади  педагогічних 

працівників та персоналу  за умовами  оплати праці віднесеним до 

педагогічного,  згідно постанови Кабінету  Міністрів  України  від 10 липня 

2019 року № 695 « Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів  

України від 11 січня 2018 року № 22»  підвищених на 10 відсотків,  оплата 

праці яких здійснюється  не за рахунок  освітньої субвенції  з державного  

бюджету  і яким не  підвищили  посадові оклади  у 2018  році. 
 

 

2.    Затвердити та ввести в дію  штатний розпис  ОКБД станом на 01.09.2019 

року з урахуванням запланованих встановлених нових розмірів посадових 

окладів,  відповідно постанови Кабінету  Міністрів  України  від 10 липня 

2019 року № 695 « Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів  

України від 11 січня 2018 року № 22»  в межах  кошторисних  призначень  на 

2019 рік. 

Підстава:  

Постанова Кабінету  Міністрів  України  від 10 липня 2019 року  

№ 695 « Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів  

України від 11 січня 2018 року № 22»  
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§ 54 

Про призначення відповідального  за 

ведення військового обліку в коледжі 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.06.1994 № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік 

військовозобов’язаних і призовників», наказу Міністерства оборони України 

від 15.12.2010 № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних 

закладах» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1. Призначити  Литвиненко Ірину Олександрівну, зав. канцелярії, 

відповідальною особою за ведення військового обліку працівників в 

Остерському коледжі будівництва та дизайну. 

 

2. Відповідальній Литвиненко І.О..: 

2.1. Вести облік військовозобов’язаних та призовників, з числа працюючих, 

відповідно до вимог Інструкції з організації ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах;  

постійно 

2.2. Тримати на контролі оформлення усіх необхідних документів по обліку 

військовозобов’язаних і призовників, з числа працюючих,  згідно з діючими 

інструкціями та Положеннями; 

постійно 

2.3. Повідомляти у Козелецький районний  військовий комісаріат про всіх 

військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених; 

у семиденний термін 

2.5. Звіряти особові картки працівників з обліковими даними Козелецького 

районного військового комісаріату; 

раз на рік 

2.6. Оповіщати військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до 

військових комісаріатів і забезпечувати їх своєчасне прибуття за цим 

викликом; 

на вимогу військових комісаріатів 

2.7. Усі документи по військовому обліку і бронюванню зберігати згідно з 

встановленим для секторних документів порядку; 

Постійно 

2.8.Вести  облік допризовників, призовників та військовозобов’язаних  серед 

студентів коледжу. 
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Постійно 

 

2.9. Складати списки юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці 

Козелецького районного військового комісаріату; 

до 01.10.2019 

2.10. Подавати вищезазначені списки до Козелецького районного  

військового комісаріату. 

до 01.12.2019 

 

 

    3.  Затвердити План роботи по військовому обліку військовозобов’язаних 

на 2020 рік  (План додається).  

до 12.01.2020 

 

     4. Затвердити посадову інструкцію відповідального за ведення військового 

обліку в Остерському коледжі будівництва  (посадова інструкція  додається).  

 

5. Відповідно  наказу  № 310 від 23.08.2016 року « Про створення  

дільниці оповіщення» призначити  Скидана Василя Григоровича – 

викладача заступником начальника дільниці оповіщення: 

- вести контроль за ходом оповіщення і заповнення формалізованих 

документів; 

-  вести уточнення документації, укомплектованість майном та 

канцелярськими приладами.  

     

 

 

 

Директор коледжу                                           Т.М.Бардаченко 
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ЗАТВЕРДЖУЮ                                            

Директор Остерського  

коледжу будівництва та дизайну  

___________Т.М.Бардаченко 

   «____»________2019 р. 

 

План – графік перевірки знань з охорони праці на 2019 – 2020 

навчальний рік 

 
№ 

п/р 

Назва підрозділу Назва Дата 

проведення 

Хто проводить  

перевірку 

Додаток 

1 Студенти І курсу Вступний інструктаж  03.09.2019р. Інженер з 

охорони праці 

Завідувач 

гуртожитку 

 

2 Студенти ІІ-ІV 

курсу 

Повторний 

інструктаж 

02.09.2019р. Куратори груп  

3 Гуртожиток  

№ 2 

Повторний 

інструктаж 

04.09.2019р Інженер з 

охорони праці 

Завідувач 

гуртожитку, 

куратори груп 

 

4 Викладачі 

коледжу  

Повторний 

інструктаж 

04.10.2019р. Інженер з 

охорони праці 

 

5 Обслуговуючий 

персонал  

Повторний 

інструктаж 

04.10.2019р. Інженер з 

охорони праці 

 

6 Студенти 

коледжу  

Позаплановий 

інструктаж   

Правила поводження 

на воді  

22.05.2020р. Куратори груп, 

керівництво 

коледжу  

 

7 Викладачі 

коледжу  

Позаплановий  

інструктаж  

Правила поводження 

на воді 

22.05.2020р. Керівники 

структурних 

підрозділів  

 

8 Технічні 

працівники 

коледжу  

Позаплановий 

інструктаж  

Правила поводження 

на воді 

22.05.2020р. Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

9 Студенти 

коледжу  

Правила поведінки  

під час літніх канікул 

Червень – 

серпень 2020 

року  

Куратори груп  

10 Студенти 

коледжу  

Позаплановий 

інструктаж  Правила 

поводження під час 

ожеледиці  

Листопад – 

грудень 2019 

року 

Куратори груп  

 

 

Інженер з охорони праці                 ______________  М.Д.Газукін 
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ЗАТВЕРДЖУЮ                                                

Директор Остерського  

коледжу будівництва та дизайну  

___________Т.М.Бардаченко 

   «____»________2019 р. 
 

Графік перевірки структурних підрозділів по дотриманню вимог  норм і 

правил  з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки під час 

проведення навчального процесу. 

№ п/р Найменування 

структурного 

підрозділу 

Дата проведення 

перевірки  

Хто проводив 

обстеження  

Примітка  

1 Гуртожиток № 2 27.08.2019р. 

 

25.01.2020р. 

Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

2 Лабораторія 

будівельних 

матеріалів  

07.10.2019 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

4 Кабінет хімії 14.11.2019 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

5 Навчальний корпус 

№ 1,№ 2 

29.08.2019р. 

 

26.06.2020 р. 

Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

7 Столярна майстерня 0.02.2020 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

8 електротехніки  12.02.2020 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

9 Комп´ютерний клас  13.04.2020 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

10 Ідальня  17.03.2020 р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

11 Авто - гараж 19.05.2020р. Інженер з охорони 

праці 

Газукін М.Д. 

 

 

 

 

Інженер з охорони праці______________  М.Д.Газукін 
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З наказом № 87 -ОД від 27.08.2019 року ознайомлені: 

 

§ 1 

________________ Л.І.Тищенко -Іценко 

§ 2 

________________ В.В.Карпенко 

________________ В.О.Бородавко  

________________ М.Д.Газукін 

________________ Н.І.Яременко 

________________ 

________________ 

________________ 

К.С.Литвиненко  

В.О.Петровський 

В.М.Веремійченко  

  

§ 4 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ М.Д.Газукін 

________________ О.П.Коваль 

________________ О.П.Поляк 

________________ В.О.Бородавко 

________________ О.М.Соснюк 

________________ С.І.Скидан 

________________ В.Б.Чепурна  

________________ Л.С.Губар 

________________ В.В.Карпенко 

§ 5 

________________ В.О.Бородавко 

§ 6 

________________ Т.Ф.Череда 

§ 7 

________________ Л.І.Тищенко -Іценко 

________________ О.П.Коваль 

________________ Л.В.Донська 

________________ Т.Ф.Череда 

________________ В.П. Самолюк  

 

§ 8 

________________ Л.І.Тищенко -Іценко 

________________ О.П.Коваль 

________________ О.П.Поляк 

________________ Т.Ф.Череда 

________________ С.І.Скидан  
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________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

В.Б.Чепурна 

Л.С.Губар 

В.В.Карпенко  

Я.І.Рябчун 

 

 

 

 

§ 10 

________________ Л.І.Тищенко – Іценко 

 

§ 13 

________________ Л.І.Тищенко –Іценко 

Т.Ф.Череда 

________________ О.П.Коваль 

________________ Л.М.Коряк 

________________ Г.І.Самодєлок  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Л.Г.Шуляк 

Н.Ю.Хоменко  

Л.Л.Чиж  

Р.І.Коряк 

Н.М.Глибовець 

В.М.Олійник 

Н.В.Шарикіна  

Л.С.Губар 

О.М.Хоменко 

С.Г.Масол 

В.П.Самолюк 

 

 

 

§ 14 

________________ С.Л.Матькова 

________________ О.П.Коваль 

________________ Л.В.Донська 

 

§ 20 

  

________________ О.П.Коваль 

________________ М.О.Рижук 

 

§ 22 

________________ М.Д.Газукін 

________________ Л.Л.Чиж 
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________________ Л.І.Тищенко – Іценко  

________________ В.О.Бородавко  

________________ К.С.Литвиненко 

§ 23 

________________ В.В.Карпенко 

 

§ 24 

________________ М.Д.Газукін 

________________ В.Г.Скидан  

§ 25 

________________ М.Д.Газукін 

 

§ 26 

________________ 

________________ 

________________ 

В.Г.Скидан 

Карпенко В.В. 

Л.І.Тищенко -Іценко 

  

 

§ 27 

________________ О.П.Коваль 

________________ Т.Ф.Череда 

 

§ 28 

________________ Л.А.Лепська 

________________ В.Г.Скидан 

§ 29 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

 

§ 30 

________________ 

________________ 

________________  

________________ 

Л.І.Тищенко – Іценко  

О.П.Коваль 

Л.В.Донська 

Т.Ф.Череда 

 

§ 32 

________________ І.О.Литвиненко 

 

§ 32 

________________ М.С.Коваль 

________________ В.В.Карпенко 

________________ М.Д.Газукін 

 

§ 33 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 
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________________ В.О.Бородавко 

________________ О.М.Соснюк 

________________ П.М.Семенченко 

________________ Л.С.Губар 

________________ К.С.Литвиненко  

 

§ 34 

________________ С.І.Скидан 

________________ 
___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

В.Б.Чепурна 

Л.С.Губар 

Я.І.Рябчун 

В.В.Карпенко  

О.П.Поляк 

І.В.Косянчук 

  

 

§ 35 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ 
___________________ 

О.П.Поляк 

Л.Г.Шуляк 

________________ О.Г.Ходарченко  

________________ 

________________ 

С.І.Скидан  

І.В.Косянчук 

 

§ 36 

________________ О.П.Поляк 

 

§ 37 

________________ Т.Ф.Череда 

 

§ 38 

________________ В.О.Бородавко 

§ 39 

________________ 
___________________ 

___________________ 

М.Д.Газукін 

Г.І.Самодєлок 

П.К.Симоненко  

 

§ 41 

________________ Нікітіна Н.Л.  

________________ Луцюк Л.П.  

________________ Шарикіна Н.Л.  

________________ Хоменко Н.Ю.  

________________ Очеретнюк А.Д.  

________________ Петровська А.О.  
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________________ Губар Л.С.  

________________ Глибовець Н.М.  

________________ Щербань В.В.  

________________ Чепурна В.Б.  

________________ Скидан С.І.  

________________ Скидан М.О.  

________________ Чиж Л.Л.  

________________ Донська Л.В.  

________________ Семенченко П.М.  

________________ Олійник В.П.  

________________ Хоменко О.М.  

________________ Рябчун Я.І.  

________________ Масол С.Г.  

________________ Шуляк Л.Г.  

________________ Коряк Р.І.  

________________ Іценко В.І.  

________________ Коряк Л.М.  

________________ Чепурний В.І.  

________________ Михед М.М.  

________________ Симоненко П.К.  

________________ Садова Н.С.  

§ 42 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ Н.В.Парілова 

________________ С.І.Скидан 

________________ О.П.Поляк 

________________ В.Б.Чепурна 

________________ Л.С.Губар 

________________ Я.І.Рябчун 

 

§ 43 

________________ Л.І,Тищенко - Іценко 

________________ М.Д.Газукін 

________________ Я.І.Рябчун 

________________ Л.С.Губар 

________________ В.Б.Чепурна 

 

§ 44 

________________ М.Д.Газукін 

________________ О.П.Коваль 

________________ В.О.Кулик 

 

§ 45 

________________ М.Д.Газукін 
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________________ В.О.Кулик 

________________ О.П.Коваль 

________________ Л.Г.Шуляк 

 

§ 46 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ О.П.Поляк 

________________ О.П.Коваль 

________________ М.Д.Газукін 

________________ С.І.Скидан 

________________ В.Б.Чепурна 

________________ Л.С.Губар 

________________ В.В.Карпенко 

________________ Я.І.Рябчун 

§ 47 

________________ Г.І.Самодєлок 

________________ П.К.Симоненко  

 

§ 48 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ О.П.Поляк 

________________ О.П.Коваль 

________________ М.Д.Газукін 

________________ О.М.Соснюк 

________________ В.О.Бородавко 

 

 

§ 49 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ М.Д.Газукін 

________________ В.О.Бородавко 

________________ Л.Л.Чиж 

 

 

§ 50 

________________ Л.І.Тищенко - Іценко 

________________ М.Д.Газукін 

________________ О.П.Коваль 

________________ О.П.Поляк 
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В И Т Я Г  З  Н А К А З У 
директора Остерського коледжу будівництва та дизайну 

Міністерство освіти і науки України 
    

    27.08.2019 р.                                     м. Остер                                    №  87 -ОД 

 

Про організацію навчально-виховного  

процесу в 2019–2020 навчальному році 
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На виконання Законів України «Про освіту» «Про загальну середню 

освіту» та Положення про Остерський коледж будівництва та дизайну  

 

§2 

Про створення комісії з перевірки  

матеріально-технічної бази навчального  

закладу до роботи в 2019–2020 навчальному 

році та в осінньо-зимовий період 

 

З метою створення якісних умов для навчання студентів в 2019-2020 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Створити комісію з перевірки матеріально-технічної бази навчального 

закладу до роботи в 2019–2020 навчальному році та в осінньо-зимовий 

період в складі: 

 Бородавка В.О. – заступника директора з адміністративно-  

        господарської роботи, голови комісії 

 Газукіна М.Д. – інженера з охорони праці , члена комісії; 

 Карпенка В.В. – голови профкому, члена комісії; 

 Литвиненко К.С.– завідувача гуртожитку, члена комісії; 

 Яременко Н.І. – бухгалтера провідного, члена комісії. 

 Петровського  В.О. – електромонтера  з  обслуговування та  

        експлуатації будівель, члена комісії.  

 Веремійченка В.М. – слюсаря – сантехніка, члена комісії  
                                                                                                                         

3. Комісії в термін до 31.08.2019 року підготувати акт готовності 

матеріально-технічної бази навчального закладу до роботи в 2019-2020 

навчальному році та осінньо-зимовий період. 

 

 

Директор коледжу          Т.М.Бардаченко  

 

 

 

 

 

 

З оригіналом згідно  

Директор коледжу           __________     Т.М.Бардаченко 

26.03.2019р. 
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                             ВИТЯГ З  НАКАЗУ 
директора Остерського коледжу будівництва та дизайну 

Міністерство освіти і науки України 
    

  27.08.2019 р.                                     м. Остер                                    №  87 -ОД 

 

Про організацію навчально-виховного  

процесу в 2019–2020 навчальному році 

 

Про затвердження  плану -  графіка   

проведення  навчання та перевірки знань  

з охорони праці та життєдіяльності та графіку  

перевірки  структурних підрозділів по  

дотриманню вимог норм і правил  

з охорони праці , техніки безпеки,  

пожежної безпеки під  час проведення  

навчального процесу 

      

Згідно «Типового положення про порядок  проведення навчання і перевірки 

знань з питань  охорони та життєдіяльності» 

 

1.   Затвердити  план – графік з перевірки знань з охорони праці  на 2019- 

2020 навчальний рік. 

План – графік  додається. 

 

2.Затвердити графік  перевірки  структурних підрозділів по дотриманню 

вимог норм і правил з охорони праці , техніки безпеки, пожежної безпеки під  

час проведення навчального процесу. 

Графік перевірки додається 

 

3.Контроль за виконанням  плану – графіку з перевірки знань з охорони праці 

на 2019-2020 навчальний рік та графіку  перевірки  структурних підрозділів по 

дотриманню вимог норм і правил з охорони праці , техніки безпеки, пожежної 

безпеки під  час проведення навчального процесу покласти на Газукіна Миколу 

Дмитровича  – інженера з охорони праці.  
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Директор коледжу                                           Т.М.Бардаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остерський коледж будівництва та дизайну 

Міністерства освіти і науки  України  

ПРОТОКОЛ №  

засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

 " ___    "                    2019 р.                                                                 м.Остер. 

Комісія у складі: 

голови Бардаченко Тетяни Миколаївни директора Остерського коледжу 

будівництва та дизайну,   

і членів комісії: Газукіна Миколи Дмитровича – інженера з охорони праці , 

Бородавка Василя Олександровича – заступника директора з адміністративно 

– господарської  роботи, створена на підставі наказу від "     "            2019 р.  

№           , перевірила знання з охорони праці:  

№ п/р П.І.П. Посада 
Місце 

роботи 

Знає / 

не знає 

При 

мітка 

1.  Байрак   

Людмила Миколаївна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ОКБД Знає  

2.  Балига  

Євгенія Миколаївна 

Адміністратор 

бази даних  

ОКБД Знає  

3.  Бардаченко  

Тетяна Миколаївна 

Директор  ОКБД Знає  

4.  Березинець  

Світлана Віталіївна 

Прибиральник 

службових 

ОКБД Знає  
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приміщень 
5.  Бойправ  

Галина Дмитрівна 

Лаборант ОКБД Знає  

6.  Бородавко  

Василь Олександрович 

Заступник 

директора з 

адміністративно- 

господарської 

роботи  

ОКБД Знає  

7.  Брачун  

Людмила Петрівна 

Кухар ОКБД Знає  

8.  Бушура    

Володимир Сергійович 

Столяр ОКБД Знає  

9.  Бушура  

Андрій  Володимирович 

Столяр ОКБД Знає  

10.  Бушура  

Надія Михайлівна 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

11.  Василенко   

Людмила Степанівна 

Кур´єр  ОКБД Знає  

12.  Василенко  

Дмитро Олегович 

Сторож ОКБД Знає  

13.  Веремійченко  

Віктор Миколайович 

Слюсар - 

сантехнік 

ОКБД Знає  

14.  Войніловська   

Віолетта Фаритівна 

 

Лаборант ОКБД Знає  

15.  Вороньок   

Віра Андріївна 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

16.  Гавриленко  

Антоніна Петрівна 

Лаборант ОКБД Знає  

17.  Газукін Микола 

Дмитрович 

Інженер з охорони 

праці 

ОКБД Знає  

18.  Глибовець  

Наталія Миколаївна 

Викладач ОКБД Знає  

19.  Глибовець  

Оксана Павлівна 

Бібліотекар ОКБД Знає  

20.  Гончарова-Жук  

Наталія Миколаївна 

Викладач ОКБД Знає  

21.  Горбань  

Дмитро Вікторович 

Завідувач 

лабораторії  

ОКБД Знає  

22.  Губар  

Людмила Сергіївна 

Викладач ОКБД Знає  

23.  Дробишевська  

Валентина Миколаївна 

Фахівець з 

профорієнтації 

випускників 

ОКБД Знає  

24.  Дроб'язко  

Микола Костянтинович 

Водій 

автотранспортних 

засобів 

ОКБД Знає  

25.  Дроб'язко  

Ольга Симонівна 

Чергова по 

гуртожитку 

ОКБД Знає  



 

 

 69 

26.  Дубінська  

Світлана Володимирівна 

Двірник  ОКБД Знає  

27.  Дяковська  

Людмила Миколаївна 

Чергова по 

гуртожитку 

ОКБД Знає  

28.  Жук  

Михайло Трохимович 

Механік ОКБД Знає  

29.  Зоринець  

Ганна Михайлівна 

 

 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

30.  Іценко  

Валерій Іванович 

Викладач ОКБД Знає  

31.  Іценко  

Парасковія Дмитрівна 

Сторож ОКБД Знає  

32.  Карпенко  

Володимир Вікторович 

Керівник фізичного 

виховання 
ОКБД Знає  

33.  Кізько  

Ольга Іванівна 

Завідувач 

господарства 

ОКБД Знає  

34.  Коваль  

Оксана Петрівна 

Завідувач 

відділення 
ОКБД Знає  

35.  Коваль  

Марія Семенівна 

Касир старший ОКБД Знає  

36.  Козел  

Данило Андрійович 

Сторож ОКБД Знає  

37.  Козленко  

Любов Василівна 

Чергова по 

гуртожитку  

ОКБД Знає  

38.  Коряк  

Людмила Миколаївна 

Викладач ОКБД Знає  

39.  Коряк  

Роман Іванович 

Викладач ОКБД Знає  

40.  Косянчук  

Ірина Віталіївна 

Методист ОКБД Знає  

41.  Красна  

Ніна Костянтинівна 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

42.  Красний  

Віктор Андрійович 

Архіваріус ОКБД Знає  

43.  Кулик  

Віктор Омелянович 

Викладач ОКБД Знає  

44.  Кураш   

Наталія Михайлівна 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

45.  Лемеш  

Дмитро Анатолійович 

Завідувач  

майстерні 

ОКБД Знає  

46.  Лепська  

Любов Анатоліївна 

Викладач ОКБД Знає  

47.  Литвиненко   

Катерина Степанівна 

Завідувач 

гуртожитку 

ОКБД Знає  

48.  Литвиненко  

Ірина Олександрівна 

Завідувач 

канцелярії 

ОКБД Знає  

49.  Масол  

Сергій Георгійович 

Викладач ОКБД Знає  
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50.  Матькова  

Світлана Леонідівна 

Бухгалтер І 

категорії  

ОКБД Знає  

51.  Михед  

Микола Миколайович 

Викладач ОКБД Знає  

52.  Музика  

Євгенія Володимирівна 

Завідувач складу ОКБД Знає  

53.  Набільська  

Ніна Володимирівна 

Чергова по 

гуртожитку 

ОКБД Знає  

54.  Набільський  

Олександр Олександрович 

Слюсар - 

сантехнік 

ОКБД Знає  

55.  Неліп  

Валентина Савеліївна 

Інженер з 

комп’ютерних 

систем 

ОКБД Знає  

56.  Нікітіна  

Наталія Леонідівна 

Викладач ОКБД Знає  

57.  Олійник  

Валентина Миколаївна 

Викладач ОКБД Знає  

58.  Очеретнюк  

Алла Дмитрівна 

Викладач ОКБД Знає  

59.  Парілова  

Наталія Володимирівна 

Завідувач 

бібліотеки 

ОКБД Знає  

60.  Петрик  

Вікторія Петрівна 

Завідувач 

центрального 

складу 

 

ОКБД Знає  

61.  Петровська  

Анна Олександрівна 

Викладач ОКБД Знає  

62.  Петровський  

Валерій Олександрович 

Електромонтер з 

ремонту  та 

обслуговування 

електроустаткува

ння  

ОКБД Знає  

63.  Подтьоп  

Ірина Миколаївна  

Викладач ОКБД Знає  

64.  Поляк  

Оксана Петрівна 

Завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету 

ОКБД Знає  

65.  Рижук   

Марина Олександрівна 

Секретар  

навчальної 

частини 

ОКБД Знає  

66.  Руско  

Ольга Миколаївна 

 

Лаборант ОКБД Знає  

67.  Рябець  

Анна Юріївна 

Лаборант ОКБД Знає  

68.  Рябець  

Валентина Степанівна 

Диспетчер ОКБД Знає  

69.  Рябчун  

Ярослав Іванович 

Викладач ОКБД Знає  

70.  Садова  

Ніна Сергіївна 

Викладач ОКБД Знає  

71.  Самодєлок   Викладач ОКБД Знає  
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Галина Іванівна 

72.  Самолюк   

Володимир Петрович 

Вихователь  ОКБД Знає  

73.  Семенченко  

Петро Миколайович 

Викладач ОКБД Знає  

74.  Сергеєва  

Ірина Володимирівна 

Секретар - 

друкарка 

ОКБД Знає  

75.  Ситник  

Олександр Васильович 

Викладач ОКБД Знає  

76.  Сікун   

Ганна Григорівна 

Секретар - 

друкарка 

ОКБД Знає  

77.  Скидан  

Василь Григорович 

Викладач ОКБД Знає  

78.  Скидан  

Микола Олексійович 

Викладач ОКБД Знає  

79.  Скидан  

Світлана Іванівна 

Викладач ОКБД Знає  

80.  Скидан  

Валентина Олексіївна 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

ОКБД Знає  

81.  Соснюк  

Олена Миколаївна  

Головний 

бухгалтер 

ОКБД Знає  

82.  Сукретна  

Ніна Василівна 

Чергова по  

гуртожитку 

 

ОКБД Знає  

83.  Сухоцька   

Світлана Вікторівна 

Сторож ОКБД Знає  

84.  Тищенко-Іценко  

Лідія Іванівна 

 

 

Заступник 

директора з 

навчальної роботи 

ОКБД Знає  

85.  Трубенок  

Юрій Михайлович 

Водій 

автотранспортних 

засобів 

ОКБД Знає  

86.  Філімонова  

Надія Миколаївна 

Діловод ОКБД Знає  

87.  Ходарченко  

Ольга Григорівна 

Викладач ОКБД Знає  

88.  Хоменко  

Наталія Юріївна 

Викладач ОКБД Знає  

89.  Хоменко  

Олеся Михайлівна 

Викладач ОКБД Знає  

90.  Хоменко  

Ганна Василівна 

Сторож  ОКБД Знає  

91.  Циба  

Петро Сергійович 

Викладач ОКБД Знає  

92.  Чепурна  

Валентина Борисівна 

Викладач ОКБД Знає  

93.  Чепурний  

Володимир Іванович 

Викладач ОКБД Знає  

94.  Череда  

Тетяна Федорівна  

Практичний 

психолог 
ОКБД Знає  

95.  Чиж  Викладач ОКБД Знає  
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Лариса Леонідівна 

96.  Шарикіна  

Наталія Володимирівна 

Викладач ОКБД Знає  

97.  Шуляк  

Лариса Григорівна 

Викладач ОКБД Знає  

98.  Юрченко  

Неоніла Василівна 

Бухгалтер 

провідний  

ОКБД Знає  

99.  Яременко   

Наталія Іванівна 

Бухгалтер 

провідний  

ОКБД Знає  

 

 

 

Голова комісії                       _________________ Т.М.Бардаченко  

Члени комісії: _________________ М.Д.Газукін  

 _________________ В.О.Бородавко  

   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


