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СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ
Виховна мета закладу освіти – формування гармонійно розвиненої,
соціально свідомої конкурентноздатної особистості, підготовленої до життя
і праці в сучасному економічному, культурно-інформаційному просторі,
здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення. Система
виховної роботи проводиться з урахуванням специфіки коледжу, його традицій,
інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації.
Виховна робота у коледжі організується відповідно до Конституції
України, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння
соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», «Про соціальну роботу
з дітьми та молоддю України» та нормативно-розпорядчих документів
Міністерства освіти і науки України.
Виховний процес здійснюється за напрямами виховання:
- національно-патріотичне,
- громадянське, правове, превентивне;
- організація студентського самоврядування;
- формування потреб здорового способу життя;
- розвиток творчих та інтелектуальних здібностей особистості;
- професійно - орієнтоване, трудове;
- сімейно-родинне;
- морально – етичне,
- художньо-естетичне,
- екологічне.
Система планування та звітності виховної роботи охоплює плани та звіти
роботи: класних керівників навчальних груп; соціального педагога; вихователів
гуртожитків; керівників клубів позанавчальної діяльності; циклової комісії
класних керівників; бібліотеки; студентських рад коледжу, відділень та
гуртожитків.
Організація, координація та контроль системи виховної роботи
відносяться до компетенцій та функціональних повноважень заступника
директора з навчально-виховної роботи, завідувачів відділень, голови циклової
комісії класних керівників та класних керівників навчальних груп, голів
циклових комісій, керівників клубів позанавчальної діяльності та викладачів,
соціального педагога, бібліотекарів, вихователів гуртожитків.
СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у
навчальному закладі на початку І семестру 2017-18 н.р. було складено Реєстр
осіб пільгових категорій студентів коледжу. Відповідно до зазначеного Реєстру
у навчальному закладі, станом на 01.09. 2017р., навчалися:

- студенти з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які перебувають на повному державному утриманні - 23 особи;
- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають під опікою – 16 осіб;
- студенти з інвалідністю - 20 осіб;
- студенти - учасники бойових дій та студенти –діти учасників бойових дій – 16
осіб;
- студенти, які є внутрішньо переміщеними особами - 6 осіб, з них студенти, які
переселилися з тимчасово окупованої території – 2 особи; студенти, які
переселилися з зони проведення антитерористичної операції – 4 особи;
- студенти з малозабезпечених сімей-7 осіб.
На початку ІІ семестру 2017-2018н.р. було оновлено електронну базу
даних Соціального паспорту студентів коледжу за визначеними категоріями:
- пільгові категорії студентів (студенти з числа дітей сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на повному
державному утриманні; студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою; діти з інвалідністю та
особи з інвалідністю I-III групи; студенти - учасники бойових дій та студенти –
діти учасників бойових дій; студенти, які є внутрішньо переміщеними особами;
студенти із малозабезпечених сімей);
- «група ризику», що включає студентів схильних до асоціальної
поведінки, та тих хто потребує педагогічної корекції;
- категорії студентів, стосовно сім’ї (діти, в яких один з батьків загинув
під час виконання службових обов’язків; батьки-інваліди; діти-напівсироти;
діти, які проживають в неповних сім’ях);
- іногородні студенти (особи, які проживають на квартирах; студенти, які
мешкають в студентському гуртожитку; студенти-громадяни інших держав)
У лютому 2018 р. соціальний педагог та класні керівники провели
обстеження матеріально-побутових умов проживання студентів пільгових
категорій: дітей – сиріт під опікою та осіб з числа дітей сиріт на повному
державному забезпеченні. За результатами цієї роботи складені відповідні акти
обстеження.
Щомісяця відбувалися зустрічі соціального педагога з опікунами дітейсиріт під опікою з обговоренням кола питань та вирішення проблем стосовно їх
адаптації до нових умов навчання та взаємостосунків у навчальній групі, сім’ї.
За звітний період з кожним студентом вищезазначених пільгових
категорій соціальний педагог провів індивідуальні бесіди та роз’яснення
стосовно його статусу, документів, що підтверджують цей статус, правового
забезпечення, раціонального використання грошової допомоги та стипендії,
раціонального харчування, важливості дотримання здорового способу життя.
З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів
проводилась робота служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну

підтримку та надала консультативну допомогу 26 студентам, їх батькам в
питаннях
подолання міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів.
Проведено
певний
соціально-педагогічний супровід особам пільгових
категорій та дітям з сімей, які опинилися у кризових ситуаціях.
Також, за звітний період були розроблені у межах соціального паспорту
діаграми кількісного складу осіб пільгових категорій студентів за поточний
навчальний рік.
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Рис.1 Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на
повному державному забезпеченні і дітей –сиріт під опікою на відділеннях
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Рис.1 Кількість студентів інвалідів дитинства на відділеннях
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Рис. 3 Студенти - учасники бойових дій та студенти –діти учасників бойових дій
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Рис. 4 Студенти, які є внутрішньо переміщеними особами

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів
цих категорії надано певний соціально-педагогічний супровід. Студенти та
батьки, які потребували психологічної допомоги були направлені на
консультації психолога до «Клініки дружньої до молоді».
Проведено соціологічні дослідження з питань адаптації студентської
молоді до нових умов навчання:
- проблеми адаптації першокурсників;
- проблеми адаптації студентів пільгових категорій.
- з’ясування основних проблем, що
вирішують студенти під час
адаптаційного періоду.
З метою профілактики асоціальної поведінки студентів коледжу до роботи
у клубах за інтересами були залучення студентів групи ризику.
Всього у клубах займаються 23 студенти групи ризику, з них активними
учасниками діяльності клубів є 10 осіб. Інші беруть участь у роботі клубів не
систематично.
У рамках роботи Ради профілактики правопорушень здійснювались
індивідуальні корекційні заходи зі студентами, схильними до асоціальної
поведінки Проводилися засідання ради на які запрошувалися студенти, класні
керівники та викладачі циклових комісій. Розглядалися питання відвідання
навчальних занять, якості навчальних досягнень, поведінки, взаємостосунки у
студентському колективі.

У рамках місячника здорового способу життя з метою формування у
студентів цінностного ставлення до власного здоров’я, прагнення займати
активну життєву позицію, сприяти визначенню власних орієнтацій на здоровий
спосіб життя було проведено наступні заходи:
- анкетування студентів стосовно їх ставлення до шкідливих звичек,
дотримання правил здорового способу життя членами їх сімей, впливу ЗМІ,
педагогів, батьків на формування потре ЗСЖ;
- виховні години, години соціального педагога : «Разом до здорового
майбутнього!», «Хочешь бути здоровим – будь ним!», «Ризкована поведінка
молоді», «Я обираю здоров’я!», «Шкідливі звички та вплив на на здоров’я
людини», «СНІД – загроза людству», «Здоровим бути модно», «Наркотики – це
пекло! Все про наркотичну залежність», «Перед вибором. Обираємо життя»;
- зустріч з лікарями та психологом «Клініки дружньої до молоді»
Суворовського району за темами: «НІ наркотикам», «Здоровим бути модно»;
- участь студентської агітаційної бригади «Відкрита трибуна» у щорічній
районній конференції «Молодь обирає здоровий спосіб життя».
З метою профілактики правопорушень, формування правової культури та
правосвідомості молоді, відбулися зустрічі студентів І та ІІ курсів з інспектором
відділу ювенальної превенції сектору превенції ХВПГУНП Херсонської області
капітаном поліції Возною І.В. та головним спеціалістом служби у справах дітей
Суворовського району Осокіною М.П. На лекціях «Ми і закон» обговорювалися
питання про права неповнолітніх та відповідальність за скоєння протиправних
дій.
З метою інформування та роз’яснення серед студентської молоді правил
поводження з вибуховими матеріалами та вибухонебезпечними предметами,
завезеними із зони АТО і часів Другої світової війни проведена виховна година
на тему «Дії під час надзвичайних ситуацій» для здобувачів освіти –мешканців
гуртожитків №1 та №2. Студенти мали можливість зустрітися з начальником
відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області Сіроштаном С.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ВИХОВНА РОБОТА ЦК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
До складу циклової комісії класних керівників в 2017 – 2018 н.р. входило
48 педагогів, з них:
- без категорії – 1 особа.
- викладачі ІІ категорії – 6 осіб;
- викладачі І категорії – 16 осіб;
- викладачі вищої категорії – 15 осіб;
- викладачі-методисти – 9 осіб;
Упродовж навчального року
класні керівники організували та провели
наступну роботу:

1. Виховні тематичні години, позанавчальні заходи.
2. Надавали допомогу студентам у формуванні студентських колективів,
співпрацювали із студентським активом та органами студентського
самоврядування.
3. Проводили психолого-педагогічні спостереження, індивідуальну роботу зі
студентами, які вимагають підвищеної педагогічної уваги.
4. Виявляли студентів схильних до правопорушень та проводили з ними
відповідні превентивні заходи.
5. Співпрацювали з соціальним педагогом, викладачами, які викладають
навчальні предмети та дисципліни у групі, керівниками клубів та секцій
позанавчальноі діяльності, вихователями студентських гуртожитків, де
проживають їх студенти - вихованці.
За звітний період проведені наступні організаційно-виховні заходи:
І. Відкриті виховні заходи:
- святковий концерт до Дня знань (01.09.2017р.), організатори: класні керівники
Наумкіна О.В., Сіліщенко О.П.;
- святковий концерт до Дня працівника освіти (29.09.2017), організатори: клуб
«Дебют», керівник Ярцев С.О., голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В.,
викладач Удод Л.В.;
- концертна програма «З Україною в серці» (жовтень) до Дня захисника
України, Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва,
організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О., активісти клубів
позанавчальної діяльності «Дебют» (керівник С.О.Ярцев) та «Джерела»
(керівник Л.С.Осадча).
-літературно-музична композиція, присвячена жертвам Бабиного Яру «Бабин
Яр: без права на забуття» (листопад), організатори: клуб «Дебют», керівник
Ярцев С.О., викладачі Осадча Л.С., Мадаєва А.С.
-концерт-реквієм до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору «Запали свічку
пам’яті» (листопад), організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О.,
викладач Осадча Л.С.;
-концерт-реквієм З нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 73 - річниці
звільнення Європи від нацистсько-фашистських загарбників «Не можна забути!
Не можна зневажити!» (травень), організатори: клуб «Дебют», керівник
Ярцев С.О., викладачі Осадча Л.С., Мадаєва А.С.;
- святковий концерт до Міжнародного дня вишиванки «Чарівна краса
вишиванки» (травень) організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О.,
голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В., викладач Удод Л.В. ;
- Фестиваль вишиванок (до Дня Вишиванки) організатори: класні керівники,
студрада.

ІІ. З метою успішної адаптації студентів І курсу до нових умов навчання у
коледжі, їх соціалізації у жовтні 2016 року організовано і проведено Тиждень
першокурсника, який складався з :
1. Виставки - презентації стіннівок «Ми - студенти ХПТК», в якій узяли участь
12 груп І курсу.
2. Виставки - огляду навчальних, спортивних і творчих досягнень студентів І
курсу за шкільні роки.
3.Виставка-оглад емблем та оберегів майбутньої спеціальності.
ІІІ. З метою залучення студентів І-ІІ курсів до творчої поза навчальної роботи,
підвищення рівня їх практичних навичок та розширення світогляду проведено
виставку клубів позанавчальної діяльності. Студенти мали нагоду
докладніше ознайомитися із напрямками роботи клубів, за бажанням записатися
до клубу і в подальшому активно брати участь у його роботі. У результаті 70%
студентів І курсу були залучені до роботи клубів позанавчальної діяльності.
ІV. Класні керівники надали допомогу студрадами навчальних груп в
організації та участі у наступних позанавчальних заходах на рівні коледжу:
- акція «Вшануймо працю педагога», присвяченої Дню працівника освіти та до
Дня пам’яті й примирення ;
- виставки рослинних композиції «Осінній вернісаж», виставки творчості
«Коледж надихає», «Магія української вишивки»;
- акція милосердя до Дня Святого Миколая;
- культпохід до Обласного академічного музично- драматичного театру ім.
М.Куліша
з
переглядом
комедії
«Херсонські
манси»
(листопад), театралізованої програми «Музичний кіносерпантин» (травень);
- позанавчальний виховний захід на тему: «Культура мови – повага до людей і
до себе!» (грудень), організатори викладачі ЦК іноземної мови, керівник клубу
«GoldenClub» Гончарова В. Б - акція до Дня Святого Валентина «Пошта
любові», «Серце побажань (лютий);
- акція «Від серця до серця» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
організатор: соціальний педагог Наумкіна О. В., активісти студради 205 і 282
груп;
- виховний захід на тему «Твоє здоров’я у твоїх руках» до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом, організатор: соціальний педагог Наумкіна О. В., активісти
студради 205 і 282 груп;
- відкритий виховний захід для студентів І і ІІ курсів: «Україна на тернистому
шляху до незалежності» (грудень), організатори: клуб «Дебют», керівник
Ярцев С.О., класний керівник Куцак Т.О.
- виховний захід на тему «Щоб почуватися щасливими, нам необхідно…» з
нагоди Міжнародного дня щастя (березень), організатори: класні керівники
Стегалюк А.В. та Ботвинюк О.В.;

- відкритий позанавчальний захід на тему:«Найбільший дар на Землі – дар
людського спілкування» (квітень), організатори заходу – викладачі ЦК «
Іноземної мови», керівник клубу «GoldenClub» Гончарова В.Б, ЦК
«Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки», керівник клубу
«Електрик» Дрозд Д.А.;
- щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентів коледжу,
організатори: класні керівники груп, викладачі фізичного виховання (травень);
- виховний захід «Небезпечні та безпечні місця переходу вулиць нашого міста»
(травень) в рамках тижня безпеки дорожнього руху серед студентів І – ІІ
курсів, організатори: Сорокін О.М.
Участь у заходах на рівні міста:
- участь у святковому заході з нагоди Дня машинобудівника (Херсонський
машинобудівний завод), організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О.,
класний керівник Ботвинюк О.В.;
- участь у фізкультурно-оздоровчому заході на рівні міста «Спорт для всіх –
гармонія життя» (вересень);
- участь у доброчинній акції від товариства Червоного хреста (протягом року);
- участь у Всеукраїнському диктанті (листопад);
- участь у ІІ етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» серед
молоді закладів освіти Херсонської області (грудень);
- участь в урочистому концерті до Дня Соборності України (січень);
- участь у волонтерській акції «Маскувальна сітка для воїнів-визволителів»
(протягом року);
- участь в урочистих мітингах та поминальній ході до Дня Гідності та Свободи
«Вільні творять майбутнє»;
- участь у ІV фестивалі студентської творчості «Молода Україна» (квітень);
- участь у заходах з нагоди 309-річниці заснування Кам`янської Січі та
відкриття на Херсонщині нового туристичного cезону-2018.
- участь у міському фестивалі «Вишиванка 2018» (травень);
V. З метою поширення передового педагогічного досвіду, інноваційних
педагогічних технологій виховання протягом семестру проводилась робота
школи педагогічної майстерності класних керівників, у рамках якої проведено
відкриті виховні позанавчальні заходи:
Класний керівник
Сіліщенко О.П.
Осадча Л.С.

Група
252
здобувачі
фахової

Тема виховного заходу
Виховний захід - психологічний
тренінг «Згуртованість – запорука
єдності студентського колективу»
Концерт «З Україною в серці»

Береговий М.М.

перевищ.
освіти І
курсу
131, 132,
151, 152,
181, 121,
171, 172
слухачі
підготовчого
відділення
161, 111,
112, 151,
152, 181
211

Якушенко С.А.

421

Куцак Т.О.

Боговіна Б.М.
Ботвинюк О.В.

Вічна О.В.
Арбузова Ю.В.

151, 152
181

Виховний захід для студентів І курсу
«Україна на тернистому шляху до
незалежності»
Виховний захід «Економічні
спеціальності: давайте знайомитись»
Виховний захід «До мови
доторкнімось серцем»
Відкрита класна година «Історія
Олімпійських ігор»
Відкрита класна година «Геть
паління! Ми – здорове покоління!»
Виховний захід-інтелектуальна гра
«Найрозумніший математик»
Виховний захід «Історія розвитку
комп’ютерної техніки»

Класні керівники, які атестуються, організували та провели виставку-огляд
власного передового педагогічного досвіду «Сучасні технології у вихованні
2018».
VІ. У академічних групах щомісяця проводилися тематичні виховні години за
напрямом: патріотичне виховання, формування національної свідомості «Є
в нас родина – вся наша Україна». Класні керівники провели наступні виховні
години «Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «Бабиних Ярів» України»
(29.09.2017 р.), «Славетні імена України» (День Українського козацтва, Покрова
Пресвятої Богородиці (14.10.2017), «Мужність і відвага покоління» (День
визволення України від гітлерівських військ 28.10.2017), «Слово до слова –
зложиться мова» (до Дня української писемності та мови, 09.11.2017), «Свіча
пам’яті» (до Дня пам’яті жертв голодоморів, 25.11.2017), «Революція Гідності:
три роки потому» ( 21.11. 2017 День Гідності і Свободи). «Ціна чужої війни» (до
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 15.02.18);
«Без мови рідної народу нашого нема» (до Міжнародного дня рідної мови,
21.02.18), «Небесна Сотня», «Збережемо пам'ять про подвиг» ( до Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні, 20.02.2018) , «Герої твої, Херсонщино!» (до Дня
визволення Херсона від фашистських загарбників, 13.03.18). «Ми пам’яті та

подвигу вірні» (День пам'ятi та примирення, присвячений жертвам Другої
свiтової війни 08.09.2018); «Будь славен, день святої Перемоги!» (до Дня
Перемоги у Другій світовій війні, 09.05.18), «Цілую ніжно материнські руки»
(до Дня матері, 13.05.18), «Вишиванка єднає українців» (до Дня української
вишиванки, 17.05.18),
«Конституція – джерело державності» (до Дня
Конституції України, 21.06.18).
У всіх навчальних групах проводилися виховні години «Від прав дитини до обов’язків громадянина» (напрям: громадянське, правове, превентивне
виховання; здоровий спосіб життя: «Здоров’я – це бажання жити!» (9.09 День фізичної культури і спорту), «Віртуальна безпека: як уникнути
кібербулінгу», «П’ять ознак насильства. Як розпізнати насильство у ваших
взаєминах», «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» (до
Міжнародного дня толерантності, 16.11.2017), «Від здорової людини до ВІЛінфікованого – один крок» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
01.12.2017), «Як розпізнати та попередити втягнення
у протиправну
діяльність», «Скажи палінню «прощавай» (листопад), «Антикорупційне
законодавство України. Правові наслідки корупційних дій», «Обери майбутнє
без алкоголю та наркотиків!», «Усе в твоїх руках. Ти і закон» (грудень);
«Профілактика онкологічних захворювань» (до Міжнародного дня боротьби з
раком, 04.02.18), «Мої права та Інтернет» (до Дня безпеки в Інтернеті
06.02.2018 ), Підліток і наркотики – обери життя! (до Міжнародного дня
боротьби з наркоманією та наркобізнесом, 01.03.16), «Правопорушення та їх
наслідки», «Пристрасть до алкоголю - це небезпечно» (квітень); «Не будьте
собі ворогом: профілактика шкідливих звичок» (до Всесвітнього дня проти
тютюнопаління, 31.05.18), Законодавче забезпечення рівності прав жінок і
чоловіків (до Дня жіночої емансипації 30.05.18); Проблеми насильства у сім'ї гостре соціальне явище (до Дня безвинних дитячих жертв агресії 04.06.18),
бесіда «Паління чи здоров’я – обирай».
У всіх навчальних групах класні керівники проведено батьківські збори
на рівні коледжу ( вересень, листопад, березень), так і поточні за результатами
навчальних досягнень. Ведеться моніторинг відвідування батьками зазначених
зборів.
Упродовж року класні керівники вели наступну документацію:
1. Журнал виховної роботи групи, який охоплює та фіксує інформацію з
організації роботи студентського самоврядування групи, роботу зі студентами
пільгових категорій, «групи ризику», окремих категорій студентів стосовно
сім’ї, іногородніми студентами, організацію і моніторинг проведення
батьківських зборів, індивідуальну робота зі студентами групи, ведення
характеристик-спостережень на студентів, проведення виховних тематичних
бесід.
2. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для студентів
групи.

3.Складання психолого-педагогічних характеристик: на випускників 4 курсу,
для студентів, які проходили медичний огляд у військкоматі, за місцем вимоги.
ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНИХ
ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Основними завданнями виховної роботи циклової комісії соціальних і
гуманітарних дисциплін у 2017-2018 навчальному році стали: формування
розвиненої,
соціально-активної
особистості,
яка
долучається
до
загальнолюдських цінностей, її гуманістичний світогляд; морально-етичні
принципи впровадження компетентісно орієнтованого навчання; активізація
роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуководослідницької роботи на підвищення якості знань студентів, їх
загальнокультурного рівня, участі в конкурсах, олімпіадах,
збереження
традицій минулого, любові до рідної мови, історії, до своєї країни.
За звітний період були організовані та проведені наступні позанавчальні
виховні заходи:
І. Відкриті тематичні позанавчальні заходи:
- літературно-музична композиція «Бабин Яр: трагедія людства» для
студентів І курсу (Осадча Л.С., Мадаєва А.С.), 29.09.17;
- літературно-музична композиція (відкрите засідання мовнолітературного клубу «Обрії») «Україна на тернистому шляху до
незалежності» (Куцак Т.О., Стегалюк А.В.), 07.12.17;
- відкрите засідання мовно-літературного клубу «Обрії» «Тарасовими
шляхами» для учасників І етапу Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка,
(Стегалюк А.В., Куцак Т.О.), 10.10.17;
- відкрите засідання мовно-літературного клубу «Обрії» «З ніжної
душі – у слово ніжне» для учасників І етапу Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. Петра Яцика (Удод Л.В., Шкарбуль О.В.,
Ботвинюк О.В.), 10.11.17;
- відкритий виховний захід «До мови доторкнімось серцем» до Дня
української писемності та мови (Ботвинюк О.В., Удод Л.В.,
Шкарбуль О.В.), 15.11.17;
- концертна програма до 97-ої річниці з дня заснування навчального
закладу «З любов’ю до тебе, рідний коледже!» (Лебедь Г.М.,
Удод Л.В., Шкарбуль О.В., Ботвинюк О.В, Куцак Т.О., Стегалюк А.В.),
20.10.17;
- «З ніжної душі – у слово ніжне» - патріотична акція до Дня рідної
мови (Удод Л.В., Шкарбуль О.В., Ботвинюк О.В, Куцак Т.О.,
Стегалюк А.В.) 21.02.18;
- День мовної грамотності! (Удод Л.В., Шкарбуль О.В., Ботвинюк О.В,

Куцак Т.О., Стегалюк А.В.), 20.03.18;
- круглий стіл для студентів, що мешкають у гуртожитку, на тему: «Щоб
почуватися щасливими, нам необхідно…»
(Ботвинюк О.В.,
Стегалюк А.В.), 20.03.18;
- тренінг для студентів, що мешкають у гуртожитку, на тему: «Ми проти
насильства» (Мадаєва А.С.), 21.03.18;
- виховні години: «Шевченко – геній українського народу» - до Дня
народження Т.Г. Шевченка (Шкарбуль О.В.), «Вшановуємо героїв і
жертв Другої світової війни 1939-1945 рр.» - до річниці визволення
Херсонщини від нацистів (Савенок Л.А.), 15.03.18;
- Зустріч студентів І курсу із херсонським поетом Валерієм Куликом в
рамках вивчення теми «Література рідного краю» (Викладачі
гуманітарних дисциплін), 23.05.18
ІІ. Участь студентів навчальних груп І-ІІІ курсів та викладачів ЦК у
загальноміських заходах до календарних та пам’ятних дат:
- мітинг і поминальна хода «Розсекречена пам’ять» до Дня пам’яті жертв
голодомору (Осадча Л.С., Лебедь Г.М., Мадаєва А.С.), 25.11.17;
- участь у заході до Дня енергетика, присвяченому найновішим винаходам з
електроніки у Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки (Лебедь Г.М.),
23.12.17;
- участь у ІІ південному фестивалі книги та читання «Книжковий Миколай»
(Лебедь Г.М.), 16.12.17;
- зустріч з письменником Максом Кідруком в рамках презентаційного туру
(Ботвинюк О.В., Лебедь Г.М.), 13.11.17;
- участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Андрей
Шептицький – будівничий, князь, лідер». (Лебедь Г.М., Ботвинюк О.В.,
Науменко О. 251гр.), 20-21.04.18
ІІІ. Організація екскурсійно-туристичних подорожей:
- туристично-екскурсійна тематична подорождо м. Запоріжжя зі студентами
технічних спеціальностей напрямку «Машинобудування». У програмі туру:
козацький театр на острові Хортиця, музей авіатехніки ім. Буслаєва, панорама
Дніпрогеса (Осадча Л.С.);
- тематична екскурсія до парку «Херсонська Фортеця» в рамках святкування 239ої річниці з Дня заснування міста Херсона (Куцак Т.О.), 15.09.17;
ІV. Оформлення тематичних експозиції та випуск
інформаційних
бюлетенів:
- до річниці трагедії у Бабиному Яру;
- до Дня Захисника України, Дня українського козацтва та Покрови;
- до 73 – річниці визволення України від фашистських загарбників;
- до Дня української писемності та мови;
- до Дня вшанування жертв Голодоморів;
- до Дня відкритих дверей у навчальному закладі;

- виставка роботи клубів позанавчальної діяльності «Обрії», «Феміда»,
«Джерела» до проведення обласного методичного об’єднання заступників
директорів з виховної роботи;
- «Дзвенять Кобзареві струни» -- (до Шевченківських днів);
- «Світ української вишивки» (до Дня вишиванки);
- до Великодніх свят;
- «Пам’ять про подвиг - гартує сьогодення» (до 74-ої річниці звільнення
Херсона від німецьких окупантів).
V. Організовано та проведено заходи у рамках «Тижня правової
освіти» (04-08 грудня 2017 р.):
- заочна виставка інформаційних матеріалів «Фальшиві роботодавці: як
отримати гідну роботу і не стати жертвою шахраїв»;
- конкурс презентацій серед студентів І-ІІ курсів «Галузі права»;
- круглий стіл на тему «Особливості процесу працевлаштування молоді на
ринку праці»;
- інформаційна година «Загальна декларація прав людини»;
- дискусійна площадка на тему: «Діти, злочин і кара»;
- виставка літератури «Права людини понад УСЕ!» (до Дня прав людини);
- конкурс стінгазет на тему: «Я проти корупції», «Я проти насильства».
VІ. Організовано та проведено заходи у рамках декади соціальних і
гуманітарних дисциплін (13-23 березня 2018 р.):
- експозиція «Пам’ять про подвиг - гартує сьогодення» створена активістами
клубів позанавчальної діяльності «Джерела», «Феміда» та викладачами
соціальних дисциплін Осадчою Л.С. та Мадаєвою А.С. до 74-ої річниці
звільнення Херсона від німецьких окупантів.
тематична виставка, присвячена життю та творчості Т.Г. Шевченка:
«Дзвенять Кобзареві струни».
- виховні години: «Шевченко – геній українського народу» (до Дня
народження Т.Г. Шевченка);
- «Вшановуємо героїв і жертв Другої світової війни 1939-1945 рр.: до річниці
визволення Херсонщини від нацистів».
- тематичні міні-диктанти, присвячених постаті Т.Г. Шевченка.
- І тур олімпіади з історії України для студентів ІІ курсу. В олімпіаді взяли
участь 14 студентів.
Переможцями стали:
І місце – Сигида О. 251гр., Попов О. 272 гр.
ІІ місце – Величко А. 261 гр.
ІІІ місце – Крижановський Б. 212гр.
- гра-інтенсив «Успішний крок до ЗНО».
- День мовної грамотності! Викладачі гуманітарних дисциплін за допомогою
тематичного ілюстративного матеріалу, що був розміщений на всіх поверхах

І корпусу, допомагали студентам і педагогам удосконалювати свою мовну
грамотність.
- І тур олімпіади із зарубіжної літератури для студентів І курсу. Захід об’єднав
31 учасника.
Переможцями стали:
І місце – Пасенко Д. 151гр.
ІІ місце – Єльцова О. 161гр., Скрипка К. 161гр.
ІІІ місце – Фінк К. 131 гр., Довга І. 161 гр., Петрінець Д. 152 гр.
- Викладач соціальних дисциплін Мадаєва А.С. підготувала та провела тренінг
на тему: «Ми проти насильства» (для студентів – мешканців гуртожитку),
учасники якого дізналися як запобігти насильству та як вберегтись від
насильства.
- Було проведено науково-дослідницький семінар «Пам’ять про подвиг –
гартує сьогодення», на якому висвітлено результати студентської
дослідницької роботи членами наукового історико-краєзнавчого клубу
«Джерела», під керівництвом викладача соціальних дисциплін Осадчої Л.С.
Захід був присвячений річниці звільнення Херсона від нацистськофашистських загарбників. Активістами клубу було створено фотоекспозицію
«Сімейна пам’ять про війну».
VІІ. І (внутрішній) етап олімпіад:
10 жовтня 2017 - І етап VІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентськоїмолодіім. Т.Шевченка.
І місце –Ткач Ганна, 105група;
ІІ місце – Грачов Артур, 152група;
ІІІ місце – Ракша Ольга, 132група, Єльцова Ольга, 161 група, Пасенко
Дмитро, 151група
10 листопада 2017 – І етап Міжнародного конкурсу з українськоїмови
І місце – Ламбін Кирило, 112група;
ІІ місце – Пасенко Дмитро, 151група;
ІІІ місце – Курній Дмитро, 151група, Козлова Юлія, 161 група
19 березня2018 – І етап олімпіади з історії України
І місце – Сигида О. 251гр., Попов О. 272 гр.
ІІ місце – Величко А. 261 гр.
ІІІ місце – Крижановський Б. 212гр.
21 березня2018 – І етап олімпіади із зарубіжної літератури
І місце – Пасенко Д. 151гр.
ІІ місце – Єльцова О. 161гр., Скрипка К. 161гр.

ІІІ місце – Фінк К. 131 гр., Довга І. 161 гр., Петрінець Д. 152 гр.
ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У системі виховної роботи коледжу особливу увагу приділено розвитку
студентського самоврядування, залученню студентів до суспільно-корисної
діяльності, формуванню їх активної життєвої позиції.
За звітний період активістами студради коледжу, клубів позанавчальної
діяльності під керівництвом викладачів та координаторів студентського
самоврядування організовано та проведено позанавчальні заходи:
– участь у міському заході «Єднання з Європою»;
- участь у рок фестивалі «кРок у майбутнє».
(28.10.17) До Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру:
– захід «Бабин Яр: без права на забуття»;
- інформаційний бюлетень «Бабин Яр – трагедія
народу чи людства?»
(28 –30.09.17) До Дня освітян:
- вітальні стіннівки-листівки;
- виставка квіткових композицій «Осінній
вернісаж»;
- вітальна музична композиція;
- відвідали ветеранів-освітян;
(10.09.17) Профорієнтаційна робота:
– міський захід «Твоя професія – майбутнє
Херсонщини»;
(13.10.17) До Дня Козацтва:
- вітальний концерт «З Україною в серці!»;
- туристично-екскурсійна подорож до історикокультурного заповідника «Запорозька Січ»,
(м.Запоріжжя);
(28.10.2017) До Дня визволення України від фашистських загарбників:
– вітальні листівки;
(Листопад, 2017 р.) До Дня Гідності:
– усний журнал «Революція гідності: як це
відбулося».
– участь в урочистому міському мітингу «Вільні
творять майбутнє»;
– участь студентського самоврядування
гуртожитків у святковому концерті «Тобі
Україно!»
(Грудень, 2017 р.) До Дня пам’яті жертв голодомору:
– усний журнал «Трагічні уроки історії»;
(01.09. 2017)

– участь у міському заході «Розсекречена
пам'ять»;
– участь у міському заході «Запали свічку
пам’яті».
(грудень, 2017) До Дня боротьби зі СНІДом:
- акція «Придбай стрічку – допоможи у добрій
справі».
- виставки-огляди: «Умілі руки» (поробки декоративно-прикладного
мистецтва, які студенти та їх батьки виготовили власними руками); рослинних
композицій: «Осінній вернісаж», «Парад шкільних перемог та досягнень
першокурсників»;
- тематичні поздоровчі програми до Дня вчителя, Дня матері та Дня
сім’ї, дня випускника коледжу;
- благодійні акції: «Як живеш, ветеране?», «Вітаймо педагогів ветеранів». Студенти відвідували ветеранів Другої світової війни і праці,
колишніх працівників навчального закладу;
- акції милосердя: «Зберемо подарунки дітям – сиротам від Святого
Миколая» та «Допоможемо знедоленим дітям». Дитячі книги, шкільне
приладдя, одяг, іграшки збиралися для дітей з сімей що опинилися в кризових
ситуаціях Суворовського району міста та Цюрупинського дитячого будинкуінтернату для дітей з обмеженими можливостями;
- Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом!» активісти
студентського самоврядування коледжу взяли участь у прибиранні території
парку відпочинку «Херсонська фортеця»;
- волонтерські акції на підтримку українських військових, які
перебувають у зоні проведення антитерористичної операції (студенти сплели 12
маскувальних сіток);
- культпоходи до обласного академічного музично-драматичного театру
ім. Миколи Куліша для перегляду вистав «Херсонські манси» (21.10.2017),
«Музичний кіно-серпантин» (19.04.2018).
- культпоходи до обласного палацу молоді та студентів задля участі
тематичних програмах присвячених календарним та пам’ятним датам.
- профорієнтаційна робота у ЗОШ міста Херсона та області.
- трудові толоки, чергування в «Кімнаті для акції «зона опікування»,
«чисті четверги», впорядкування території
закріпленої за групами та
відділеннями;
- екскурсії до музеїв та виставкових залів міста;
- тижні навчальних дисциплін, декади спеціальностей.
У квітні 2018 року відбулися вибори до органів студентського
самоврядування коледжу.

Шляхом прямого таємного голосування, відповідно чинного
законодавства
студенти
коледжу
сформували
Раду
студентського
самоуправління навчального закладу та відділень:
1. голова студентського самоврядування коледжу – Бендик Владислав
2. голови студентського самоврядування по відділеннях:
- відділення комп’ютерної та програмної інженерії – Чумаченко Дмитро;
- економіко-технологічне відділення – Авраменко Дмитро;
- електро-технічне відділення –Козин Артем;
- механічне відділення –Попов Сергій.
У червні 2018 р. відбувся тренінг для новообраних лідерів студентського
самоврядування «Школа лідерства», який провела практикуючий психолог
Центру сімейної психології «Символ» Симонова Г.Я.
РОБОТА КЛУБІВ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У коледжі організовано роботу 23 клубів позанавчальної діяльності, що
працюють на базі кафедр та циклових комісій. Робота клубів за інтересами
допомагає організовувати змістовне дозвілля здобувачів освіти, протидіяти
асоціальним проявам та розвивати творчі здібності студентів.
Роботою у клубах позанавчальної діяльності за звітний період було
охоплено
839 студентів. Динаміку залучення студентів до проведення
змістовного дозвілля наведено у таблиці:
навчальні 2013
- 20142015- 2016- 2017роки
2014
2015
2016 2017 2018
клубів

20

20

23

23

23

студентів 839
845
802
822
836
Кожен клуб позанавчальної діяльності має свою структуру. Відповідно до
напряму роботи клубу його вихованці організовували лекторські групи,
проводили круглі столи, інформаційно-пізнавальні години, диспути, випускали
тематичні стіннівки та влаштовували виставки творчих досягнень, проводили
прикладні наукові дослідження.
У жовтні 2017 р. в рамках Тижня першокурсника було проведено
презентацію клубів позанавчальної діяльності.
Відповідно до Реєстру клубів позанавчальної діяльності у навчальному
закладі організовано роботу нижчезазначених клубів:
1. Загальноосвітнього напряму:
Назва клубу,
№ з/п

Циклова комісія, на
базі якої працює клуб,

Навчальні роки,
кількість студентів,

керівник клубу

1. «Розумники і
розумниці»
2.
Мовнолітературний
«Обрії»
3.
Історико
краєзнавчий
«Джерело»
4.Правових знань
«Феміда»
5.
«Шукачі
нового»
6. «Еколог»

7. «Golden club»
8.Культмасової
роботи «Дебют»
9. Декоративноприкладного
«Креатив»

2014 2015 – 2016 2017-2015 2016 –
2018
н.р.
н.р.
2017 н.р.
н.р.
ЦК
математичних 33
56
40
27
дисциплін,
Рослякова С.В.
ЦК
соціальних
і 70
68
64
50
гуманітарних
дисциплін, Удод Л.В.
ЦК
соціальних
і 24
35
15
20
гуманітарних
дисциплін,
Осадча Л.С.
ЦК соціальних
і 20
20
15
16
гуманітарних
дисциплін,
Мадаєва А.С.
ЦК
природничих 16
51
62
16
дисциплін,
Семакова Т.О.
ЦК
туристичного 15
22
27
20
обслуговування
та
інформаційної
діяльності,
Матвієнко Т.В.
ЦК іноземної мови, 36
25
25
30
Гончарова В.Б.
Виховний
відділ, 25
28
15
20
Ярцев С.О., вихователь
гуртожитку № 1 .
ЦК програмної
10
10
інженерії, Багмет Т.Є.

10.
Виховний відділ, Просвітницько- соціальний
педагог
інформаційний
Наумкіна О.В.
клуб «Відкрита
трибуна»
ВСЬОГО:
8

-

10

10

9

11

10

Клубів

254

308

229

24

32

50

17

15

20

36

30

20

10

10

10

16

26

26

45

26

90

93

45

75

24

22

20

20

14

15

15

14

---

25

30

30

---

--

15

15

-

-

-

20

Студентів
2. Фахового спрямування:
1. «Бізнес–клуб»
ЦК
економіки
та 25
підприємництва,
Аблова Г.В.
2. «Електрик»
ЦК електрообладнання 14
підприємств,
Дрозд Д.А.
3. «Автомобіліст»
ЦК
виробництво 15

двигунів,
ремонт
автомобілів і двигунів,
Сорокін О.М.
4. «Конструктор 3D»
ЦК
комп’ютерної
графіки
та
автоматизованого
проектування,
Свириденко О.В.
5. «Алгоритм»
ЦК
програмної
інженерії, Карлова Н.І.
6. «Імпульс»
ЦК
програмної
інженерії,
Бездворний І.І.
7. «Металіст»
ЦК обробки матеріалів
на
металорізальних
верстатах,
Крижанівська О.В.
8. «Аналітик»
ЦК
економіки
та
підприємництва,
Боговіна Ю.М.
9. «Бухгалтер і Я»
ЦК
економіки
та
підприємництва,
Цвєткова О.М.
10. «Глобус»
ЦК
туристичного
обслуговування
та
інформаційної
діяльності,
Куліковська Н.М.
11.
Організаційно- Лабораторія

310

видавничий клуб
«Політехнік»
ВСЬОГО:

організаційновидавничої діяльності,
Ярцев
С.О.,
Яковенко Є.О.
клубів 8

9

10

244

267

306

300

285

270

250

-

-

-

17

1
300

1
285

1
270

2
267

студентів 232
3. Спортивно - оздоровче спрямування
1.
Спортивний
клуб ЦК
фізичного
«Ровесник».
виховання,
здоров’я,
ДПЮ; Федін Ю.М
2.
«Юний десантник» Пашкевич
О.С.,
інструктор
з
парашутної підготовки
громадської організації
«За ВДВ»
ВСЬОГО:
клубів
студентів

Члени клубу «Golden club» в проведенні заходів у рамках Тижня
англійської мови, взяли участь у англомовній конференції студентської та
молоді до Дня Європи в Україні на тему: “Competitiveness of my future profession
on a world labor market” (Конкурентоспроможність моєї майбутньої професії на
світовому ринку праці), організували й провели фестиваль англомовної пісні та
поезії. Щомісяця проводили тематичні засідання дискусійної секції за темами:
«Мова- це дар успішного спілкування та порозуміння», «Університетська
освіта. Студентське життя», «Грошові одиниці країн світу», «Сила планети.
Екологічні проблеми сьогодення», «Жіночість і краса», «Великодні традиції
країн світу».
Студенти - активісти клубу «Розумники та розумниці» підготували та
провели
конференції «Застосування диференціальних рівнянь до опису
реальних процесів у гехніці, наукі та побуті»(20.05.2018)
Організатори заходу - викладачі циклової комісії фундаментальних
дисциплін.
Члени «Бізнес-клубу», клубів «Аналітик», «Бухгалтер і Я» здійснювали
статистичні дослідження економічного та фінансового стану підприємств міста
й області. Вся діяльність клубів була спрямована на набуття практичних знань
та навичок необхідних для майбутньої спеціальності.

Студради клубів «Металіст», «Автомобіліст», «Електрик», «Імпульс»,
«Алгоритм» організовували виставки технічної творчості, де презентували
діючі моделі, макети розроблені та виготовлені власними руками студентів.
Вихованці клубів брали участь у
олімпіадах з фахових дисциплін,
студентських конференціях та виступали з доповідями за темами власних
прикладних наукових досліджень, влаштовували виставки тематичних
стіннівок. Участь у таких заходах сприяла мотивації студентів до більш
детального опанування обраною спеціальністю.
СПОРТИВНО – ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Осередком спортивно - оздоровчої роботи коледжу є студентський
спортивний клуб «Ровесник» із секціями з баскетболу, волейболу, футболу,
легкої атлетики, шахів, настільного тенісу та атлетизму. Його діяльність
спрямована на формування потреб здорового способу життя та залучення
більшої кількості студентської молоді до занять спортом. Спортивні амбіції
студентів задовольняються можливостями сучасного спортивного комплексу, до
якого входять оснащені велика спортивна та тренажерна зали, літній спортивний
майданчик.
За звітний період оргкомітет спортивно-оздоровчого клубу «Ровесник»
організовував та проводив спартакіаду з семи видів спорту, спортивні змагання
в яких визначалися кращі результати серед студентів навчальних груп, курсів,
спеціальностей, гуртожитків та слухачів відділення довузівської підготовки. За
результатами змагань формувалися збірні команди, що брали участь у міських,
обласних універсіадах та спартакіадах із різних видів спорту серед закладів
фахової перед вищої освіти і посідали призові місця.
СПАРТАКІАДА КОЛЕДЖУ

Легкоатлетичн

V

I

III

II

V

III

I

IV IV

IV

юнаки Обслуговування
комп’ютерних
систем і мереж

юнаки Монтаж та
експлуатація
дівчата електроустаткува
ння підприємств

юнаки Технологія
обробки
дівчата матеріалів на

дівчата Економіка
підприємств
юнаки Обслуговування
та ремонт

дівчата Бухгалтерський
облік

Вид змагань

юнаки Виробництво
двигунів
юнаки Розробка
програмного
дівчата забезпечення

Таблиця змагань з видів спорту
Спеціальність, місце

VI

ий крос
Волейбол
Теніс
настільний
Шахи
Баскетбол
Футбол

І
VI

І
VI

ІІ
II

III
IV

V
VI

VI I
VI III

II
I

IV
I

III
IV

V
VI

VI

V

III
V
II

V
IV
IV

VI
VI
V

VI

I

I
I
I

II

IV
III
VI

II
II
III

Спортивно-масові заходи
1. Обласні змагання з пляжного волейболу (юнаки – 3 місце, дівчата – 2
місце) (травень).
2. Кубок коледжу з міні футболу (травень).
3. Товариська зустріч з баскетболу між збірною командою коледжу та
викладачами (травень).
4.Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення
України, серед студентів коледжу (травень).
5. Участь у Всеукраїнському забігу «Зелена миля 2018» (червень)
6. До дня заснування Міжнародного Олімпійського комітету спортивні
заходи, легкоатлетичний забіг та силове двоборство (червень).
Обласні студентські спортивні ігри 2017-2018н.р.
1.Теніс настільний: юнаки – 4 місце, дівчата – 4 місце (вересень);
2. Легкоатлетичний крос: юнаки –2 місце, дівчата – 6 місце (жовтень);
3. Волейбол: юнаки – 3 місце, дівчата – 5 місце (листопад);
4. Футзал: юнаки – 5 місце (листопад).
5. Баскетбол – юнаки 5 місце, дівчата 5 місце (березень).
6. Легка атлетика – юнаки 5 місце, дівчата 5 місце (травень).
7. Волейбол пляжний – юнаки 3 місце, дівчата 2 місце (травень).
За підсумками обласних студентських спортивних ігор збірна юнаків
коледжу в 2017-2018 н. р. посіла 2 місце, дівчата – 5 місце.
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
У коледжі протягом 2017/2018 н.р. студенти взяли участь у таких конкурсах,
організованих комунальним закладом «Мала академія наук» учнівської молоді
Херсонської обласної ради
1) Участь у І етапі VIII Всеукраїнського Інтернет-турніру із
природничих дисциплін

№
1
2
3
4
5

Прізвище, ім'я учасника, група
Березинська О.О. (105 гр.)
Присяжний Ю.О. (252 гр.)
Черненко Є.В. (271 гр.)
Макаров О. Ю. (121 гр.)
Скрипка К.О.

Керівник роботи
Підберезня І.В.
Семакова Т.О.
Кумановський Є.О.
Фоменко М.В.
Заболотна С.О.

2) Обласний заочний конкурс
«Державні символи України – віддзеркалення української душі»
Прізвище
При
, ім'я
Номіна зове
№
учасника,
ція
місц
група
е
1
Ламбін
есе,
К.О.(112
нарис
гр.)
2
Ткачук
есе,
ІІ
Д.В.
нарис
(152 гр.)
3
Герус
живопис
Є.С.,
Лазебнюк
Р.Ю. (121
гр.)

Керівник
роботи

Назва роботи
«Священні символи
українського народу»

Стегалюк А.В.

«Державні символи – сила,
дух і міць українського
народу»
«Ген удалині козаки
співають,
Рідну неньку Україну
прославляють.
Над землею прапори
здіймають
Та пісні про калину
співають»

Ботвинюк
О.В.
Удод Л.В.

3) Обласний заочний конкурс літературних творів
«Японія від періоду Нара до сьогодення»

1

Прізвище,
ім'я
учасника,
група
Петрінець
Д.С. (152 гр.)

Номінація
Культурні
особливості

Призо
ве
Назва роботи
місце
І

Керівник роботи

«Щасливий, Ботвинюк О.В.
хто мав змогу

японського
суспільства
2

Ламбін К.О.
(112 гр.)

знайти
щасливе
життя…»
Багатозначне
мистецтво
Японії

Японське
Стегалюк А.В.
мистецтво
(живопис,
кінематограф,
архітектура)
4) І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу
молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
Прізвище, ім'я
учасника, група
1
2
3
4
5

Крижановський
Б.Ю. (212 гр.)
Старушок А.С.
(371 гр.)
Квашнін О.Є.
(232 гр.)
Титюк І.М.
(212 гр.)
Колесніченко
Д.В. (232 гр.)

Номінація
Технічна творчість
та винахідництво
Машинобудування
Екологія та
ресурсозбереження
Екологія та
ресурсозбереження
Екологія та
ресурсозбереження

Приз
ове
місце
І
І
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Керівник роботи
Крижановська О.В.
Носов П.С.
Рябініна О.М.,
Савченко С.О.
Рябініна О.М.,
Савченко С.О.
Рябініна О.М.,
Савченко С.О.

5) Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України у 2017/18 н.р.
Загальна кількість учасників - 23.
Учасники ІІ етапу:
Студент
Секція
Тема роботи
Керівник
Антощенко
Філософія
Комплементарність і
Лебедь Г.М.
Є., 291 гр.
контраверсивність
пояснення й розуміння
в контексті
загальної змінникової
теорії систем.
Цимбар Б.,
Хімія
Хімічна грілка
Фоменко М.В.
121 гр.
Яченков М., Охорона довкілля та
Методи одержання
Фоменко М.В.
121 гр.
раціонального
біогазу
природокористуван

ня
Скрипка К.,
161 гр.
Комлева Д.,

Валеології
Експериментальна
фізика

181 гр.
Жукова А.,
361 гр.

Мікроекономіка та
макроекономіка

Довга І.,

Астрономія та
астрофізика

161 гр.
Черков Є.,
151 гр.
Старушок А.,
371 гр.

Стрес у житті
здобувача освіти
Дослідження
електричних сигналів у
котушці біля рухомого
магніту
Формування та оцінка
інтелектуального
капіталу закладів вищої
освіти
Невідомий Кондратюк

Комліченко О.О.

Кумановський
Є.О.

Наглядний вступ до радичного аналізу

Філонюк Г.О.

Авіа- та
ракетобудування,
машинобудування і
робототехніки

Розробка 3D- моделі
коробки передач
автомобіля засобами
NISSAN Bluebird
засобами САПР»

Свириденко О.В.

Жанрові особливості
травелогів Макса
Кідрука
6) Обласний заочний конкурс «Натхненні театром»

2

Черченко О.А.

Математики

Переможець ІІ етапу :
Ткачук Д.,
Українська
152 гр.
література

1

Заболотна С.О.

Прізвище,
ім'я
учасника,
група
Ткачук Д.В.
(152 гр.)
Костецький
О. (111 гр.)

Номінація

Призо
ве
місце

есе, нарис

ІІ

живопис

І

Назва роботи

Ботвинюк О.В.

Керівник
роботи

«Роби справу чесно, Ботвинюк
з душею – і твоє до О.В.
тебе прийде»
«Театр муз»
Ботвинюк
О.В.

3

Біленька Д.
(252 гр.)

живопис

ІІ

4

Рязанов А.
(152 гр.)

відеоролик

І

«Світ музи
Мельпомени»

Ботвинюк
О.В.

5

Годун М.
(152 гр.)

відеоролик

ІІ

«Крилатим ѓрунту
не треба»

Ботвинюк
О.В.

«Ми всі маріонетки Ботвинюк
на ниточках у
О.В., Удод
життя»
Л.В.

7) Обласний заочний конкурс «Українська мова – духовне багатство
народу»

1

Прізвище,
ім'я
учасника,
група
Саніна А.
(152 гр.)

Номінація

Призо
ве
місце

есе, нарис

І

Назва роботи
«Поки жива мова в
устах народу,
до того часу
живий i народ»

Керівник
роботи
Ботвинюк
О.В.

ВИХОВНА РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ
У студентських гуртожитках в 2017 –2018 н. р. проживало 251 студенти.
Студентів розселено з урахуванням віку, груп, курсів, спеціальностей для
зручності проведення їх самопідготовки, виховних заходів, форм дозвілля.
Гуртожиток № 1
Гуртожиток № 2
Поселено студентів Загальна
кількість
Всього поселено 251
у 2017-2018 н.р.
Розпочали
251
проживання
з
01.09.2017 р.
Продовжили
106
проживання після
літніх канікул

Кількість
85 юнаків

85 юнаків
50 юнаків

166 (82 неповнолітніх
студенти), з них:
дівчат - 55,
юнаків- 111
166, з них:
дівчат- 55;
юнаків- 111.
56, з них:
дівчат- 16;
юнаків- 40

Продовжили
проживання у
семестрі

145
осіб
(72
ІІ
неповнолітніх), з них:
дівчат – 45;
хлопців - 100
З усіма мешканцями гуртожитків №1 та № 2 проведено інструктажі з безпеки
життєдіяльності, дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, економії
енергоносіїв, збереження майна гуртожитку.
У гуртожитках створені належні умови для проживання та проведення
змістовного дозвілля його мешканців. Питання побуту, навчання, дозвілля
знаходилися під постійним контролем адміністрації, соціального педагога, класних
керівників та вихователів.
Щоденно за визначеним графіком чергували педагогічні
працівники, які надавали консультації з навчальних дисциплін, спостерігали за
емоційно–психологічним станом мешканців. У вихідні та святкові дні чергували
члени адміністративної ради.
За звітний період вихователями були проведені наступні заходи:
Назва бесіди
Гуртожиток № 1
Гуртожиток № 2
Для
неповн
о
літніх

1

76

- «Вплив комп’ютерних ігор на
свідомість людини»;
- «Правила зберігання харчових
продуктів»;
- «Алкогольна трясовина»;
- «Наполегливість у
досягненні мети»
- «Відповідальність за свої
вчинки».
- «Толерантне відношення один
до одного».
-«Культура
міжетнічних,
статевих відносин»;
- «Молодь і закон».

Для
- «Особистість і наркотики»;
повно- - «Прощення чи помста?»
літніх - «Порядок у гуртожитку —
обов’язок чи норма життя?»
- «Відповідальність за свої
вчинки».
- «Ввічливість по
відношенню до старших».
- «Толерантне відношення один

- «Небезпека конфліктних ситуацій,
шляхи їх вирішення»;
- «Правовий статус неповнолітніх»;
- «Від прав дитини - до обов'язків
громадянина»;
- «Вплив мобільних телефонів на
організм людини»;
- «Дівоче здоров’я та дівоча честь» ;
- «Тайм менеджмент: як
раціонально використовувати свій
час»;
-«Віруси - як захистити себе?».
- «Особистість і наркотики»;
-«Прощення чи помста?»;
- «Елегантність чи сексуальність?».
- « Шкідливі звички- шлях у
безодню»;
- «Здорова мати- здорова дитинащаслива родина».
- «Молодіжний сленг: «за» і
«проти»;
- «Особистість і наркотики».

до одного».
Загальні виховні заходи, що проводили у гуртожитках викладачі ЦК.
1

2
3

4

5
6

7
8
9
10

«Математична
вікторина»,
«Сеанс Вічна О.В.,
одночасної гри в шашки та шахи».
Кузякіна О.В.,
Рослякова С.В.
Екологічна
виховна
година Пахомова В.Є.
«Збережемо майбутнє разом».
Позанавчальний
виховний
захід ЦК іноземної мови
«Культура мови – повага до людей і до
себе!».
Спортивні змагання юнаків між
ЦК фізичного
гуртожитками №1 та № 2
виховання, здоров’я і
ДПЮ
Тренінг «Ми проти насильства».
Мадаєва А.С.
Захід до Міжнародного дня щастя
«Щоб почуватися щасливими, нам
необхідно…».
Тренінг з «Тайм менеджменту».
Бліц-турнір «Про мову жартома» для
кмітливих та здогадливих.
Традиції писанкарства
«Найбільший дар на Землі
людського спілкування».

–

Стегалюк А.В.,
Ботвинюк О.В.

Аблова Г.В.
співробітники
бібліотеки коледжу
Керівник клубу
«Креатив»
дар Гончарова В.Б,
Дрозд Д.А.

24.10.2017 р.
15.11.17 р.
28.11.17 р.

03.11.2015р.
16.03.2018 р.
20.03.2018 р.
26.03.2018 р.
28.03.2018 р.
28.04.2018р.
19.05.18 р.

3. Індивідуальна корекційна робота зі студентами «групи ризику».
Із зазначеними студентами проведені наступні виховні бесіди :
№ Назва бесіди
з/п
1
Шкідливий
вплив
паління

Гуртожиток №1

Гуртожиток №2

«Тютюн та його вплив на
«Поради як кинути палити»,
здоров’я юнака»,
«Вплив нікотину на організм
«Негативні наслідки
молодої людини», «Шкідливість
сигарети», «Що входить до
нікотинового диму на
оточуючих», «Чому потрібно
складу сигарети»
палити тільки у відведених
місцях?»

2

3

4

№
1

2
3

4

Наслідки
вживання
алкоголю

«Алкогольна залежність та
її наслідки», «Вплив пива
на організм людини»,
«Тонізуючи напої:
позитивні та негативні
наслідки їх вживання»
Дотримання
«Обов’язки чергового на
правил
поверсі»,«Успішне
внутрішнавчання – твоя
добросовісна
нього
розпорядку самопідготовка», «Культура
гуртожитку спілкування у молодіжному
середовищі»
Дотримання
«Чому необхідно
режиму дня
дотримуватись режиму
дня», «Тайм менеджмент і
запізнення»

«Вплив алкоголю на організм
молодої людини», «Міфи та
реалії вживання пива»
«Тонізуючи напої: позитивні та
негативні наслідки їх вживання»
«Відповідальне ставлення до
виконання обов’язків чергового
по блоку» «Самопідготовка важлива сходинка до успішного
навчання», «Культура мови та
культура спілкування»
«Переваги дотримання режиму
дня», «Тайм менеджмент і
запізнення», «Лінощі і успіх - не
сумісні»

Проводилися засідання студради, де вирішувалися питання
щодо
організації самоврядування, побуту мешканців, порушення дисципліни та
порядку. Тематика засідань фіксувалася в протоколах студради.
Кожного місяця виводився рейтинг санітарно-гігієнічного стану кімнат
гуртожитку №2 та окремо кожного поверху.
У роботі гуртожитків визначено недоліки: запізнення студентів на
заняття,
недостатній контроль за дотриманням правил користування
електроприладами
мешканцями та пожежної безпеки у
приміщеннях
загального користування.
Заходи до яких було залучено мешканців гуртожитку:
Назва заходу
Відповідальні
Дата
Свято «А ми тую козацькую славу
збережемо»
(обласна
універсальна
наукова бібліотека ім. О.Гончара
Cвятковий концерт «Тобі, Україно!» з
нагоди Дня Гідності та Свободи.
Концерт – реквієм До Дня пам’яті
жертв голодомору в Україні 1932-1933
років «До твого серця, брате, сестро…»
(Херсонське музичне училище).
Перегляд
художнього
фільму

Пахомова В.Є.,
Корнієнко Т.І.

15.10.17 р.

Корнієнко Т.І.,
Цвєткова О.М.

21.11.17 р.

Корнієнко Т.І.,
Лебедь Г.М.

Корнієнко Т.І.

24.11.17 р.

19.12.2017 р.

5

6

7

8
9

«Кіборги» режисера А. Сеїтаблаєва про
оборону Донецького аеропорту під час
війни на Донбасі.
Захід «День закоханих у книгу», який Корнієнко Т.І.
22.02.2018 р.
відбувся у Відділі обслуговування ЦБ
ім. Лесі Українки
Виховний
захід
для
мешканців Наумкіна О.В.
гуртожитків №1 та №2 «Дії під час Шершень В.І.
надзвичайних ситуацій» (березень
2018).
Правовий брифінг «Відповідальність Корнієнко Т.І.
18.03.2018 р.
підлітків», що відбувся на базі КЗ
«Херсонська обласна універсальна
бібліотека імені Олеся Гончара»
Екскурсія до Херсонського обласного Лебедь Г.М.
25.04.2018
краєзнавчого музею
Екскурсія до Херсонського художнього Лебедь Г.М.
31.05.2018
музею ім. О. Шовкуненка
ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
Одним із найважливіших напрямків роботи бібліотеки коледжу є якісне
забезпечення інформаційних та бібліотечних потреб користувачів бібліотеки.
Основні показники роботи бібліотеки в цьому напрямку за 2017-2018 н. рік
наведені в таблиці в порівнянні з показниками за 2016-2017 н. рік.
Таблиця порівняння основних показників роботи бібліотеки:
№ з/п

Найменування показників

2016-2017н.р. 2017-2018н.р.

1.

Всього записано користувачів

1602

1612

2.

Кількість виданих книг
Кількість
відвідувань користувачів
книжкового фонду
Кількість відвідувань користувачів
мережі Інтернету
Загальна кількість відвідувань
користувачів бібліотеки

35200

35300

21550

21600

9200

10100

30750

31700

3.
4.
5.

Книжковий фонд бібліотеки становить: 52955 друкованих традиційних
документів та 1800 електронних.
Слід відмітити зростаючий попит користувачів бібліотеки до
інформаційного електронного ресурсу, адже кількість відвідувань
користувачів мережі Інтернету постійно збільшується.
З метою широкого розкриття бібліотечного фонду та популяризації
довідкової і фахової літератури в читальній залі бібліотеки проводиться
книжково-виставкова робота. Оформлено такі постійно діючі книжкові
виставки: «Є на світі моя країна, де червона цвіте калина», «Моя земля – земля
моїх батьків», «Держава. Право. Суспільство.» та «Книги – це ріки, що
наповнюють світ», що постійно доповнюються новими матеріалами. Протягом
навчального року в читальній залі бібліотеки було оформлено різноманітні за
формами книжкові виставки, відкриті перегляди та тематичні полиці, що були
приурочені до календарних, професійних та пам’ятних дат. Так за 2017-2018
н. рік було оформлено 17 книжкових виставок:
- виставка-експозиція «Вишита колоссям і калиною – звешся величаво
Україною» ( до Дня Незалежності України);
- виставка-вітрина «Книги – джерело споконвічної мудрості та знань»
( до Дня знань);
- виставка однієї книги «Перлина української літератури » (до 175-річчя
від дня виходу у світ «Енеїди» І.П. Котляревського);
- арт-виставка, присвячена Дню художника;
- виставка-ікебана «Осінні барви рідного краю»;
- виставка-спомин «Шана за подвиг, вдячність за мир» ( до Дня
визволення України від німецько-фашистських загарбників);
- виставка-експозиція «Скорботна свічка пам’яті святої» ( до Дня пам’яті
жертв Голодоморів і політичних репресій);
- книжкова виставка «О, мово моя, душа голосна України» (до Дня
української писемності та мови);
- виставка однієї книги «Ні кроку назад » Романа Набєгова, нашого
земляка, який загинув під Іловайськом ;
- виставка-реклама «Читати ці книжки престижно»;
- виставка-спомин «Україна: забута історія - Крути – молода кров» (до
100-річчя бою під Крутами);
- виставка-композиція «Шевченківська свіча століттями горить…» (до
Шевченківських днів);
- виставка-портрет «Собор душі Олеся Гончара» (до 100-річчя від дня
народження О.Т. Гончара, українського видатного письменника);
- виставка-експозиція «Традиції та звичаї українського народу»;
- виставка-застереження «І все перекреслив урановий дим…» (до Дня
пам’яті Чорнобильської трагедії;

- виставка-калейдоскоп «В книжковій пам’яті – миттєвості війни» (до Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні);
- виставка-вернісаж «Візерунки душі української» (до Всеукраїнського
дня вишиванки).
До уваги користувачів бібліотеки запропоновано 7 відкритих переглядів
літератури:
- «У храмі книги править мудрий світ» (до Всеукраїнського дня
бібліотек);
- «Шляхами козацької слави» (до Дня Захисника України та Українського
козацтва);
- «Натхненне слово про рідний край»;
- «Читати ці книжки престижно»;
- «Мово, рідна! Ти є вічність»;
- «Здоров’я – скарб, цінуй його!»
- «Збережемо пам’ять про подвиг земляків» (до Дня визволення рідного
міста від німецько-фашистських загарбників);
Також в читальній залі бібліотеки коледжу оформлено 2 тематичні
полиці:
- тематична полиця «Сходинками правової культури» ( до
Всеукраїнського тижня права»;
- «Державні символи України» (постійно діюча).
З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення
книжкового фонду оформлена книжкова вітрина «Нові надходження»,
складаються інформаційні бюлетені нової навчальної літератури за
дисциплінами, рекомендаційні списки: «Твоя професія – твоє майбутнє»,
«Мова народу - його святиня», «Поле відчаю й надії: тема Голодомору в
художній літературі», «Поет великих дум і почуттів», «Духовна краса Олеся
Гончара», «Природні пам’ятки Херсонщини», «В серцях і книгах - пам’ять про
війну».
Для популяризації бібліотечно-бібліографічної освіти для студентів
1-4 курсів та слухачів відділення довузівської підготовки були проведені
такі заходи:
- бесіди-діалоги «Про книгу та бібліотеки» (для нових користувачів);
- консультації «Шлях до електронної методичної бази коледжу» ( для
студентів 1-4 курсів);
- бібліотечне свято «Вас вітає Книголенд» ( захід проведено до
Всеукраїнського дня бібліотек для студентів 1-го курсу);
- інформаційна година - « Українська книга і бібліотека: шлях крізь віки»
(захід проведено до Дня інформації для всіх користувачів бібліотеки);
- демонстрація презентації «Читають всі» (для всіх користувачів
бібліотеки);

- знайомство з бібліотекою на День відкритих дверей (для слухачів
відділення довузівської підготовки ).
Впроваджуються в роботу бібліотеки нові передові форми роботи:
- демонстрація електронної книжкової виставки «Живе задумливий і
жвавий, і неповторним мій Херсон»;
- демонстрація буктрейлінгу «Жива душа народна, жива неподоланна»;
- перегляд презентацій «Читають всі» та «Улюблені книги
знаменитостей»;
- перегляд електронного фоторепортажу «Дзвони Чорнобиля».
Культурно-просвітницька робота бібліотеки спрямована на формування
у студентів національної свідомості, активної громадянської позиції, високих
моральних якостей та духовних потреб. Протягом 1-го семестру 2017-2018
навчального року було проведено такі виховні заходи та творчі акції:
- вечір однієї книги «Сміх Івана Котляревського» - до 175-річчя від дня
виходу у світ «Енеїди» І.П. Котляревського ( для студентів 152 групи);
- екскурсія до бібліотеки-філії №6 централізованої міської бібліотеки ім.
Лесі Українки (для студентів, які мешкають в гуртожитках);
- туристичний вояж «Хто сказав, що все вже відкрито» - в рамках
Міжнародного року туризму (захід проведено для студентів 105 групи);
- патріотична година «А ми тую козацькую славу збережемо!» - до Дня
захисника України та Українського козацтва (захід проведено для студентів, які
мешкають в гуртожитку № 2);
- День інформації «Бережи енергію. Збережи Україну» (захід проведено
для студентів першого курсу електротехнічного відділення);
- екологічна година «Збережемо майбутнє разом» - до Міжнародного дня
енергозбереження (для студентів, які мешкають в гуртожитку № 2);
- урок - реквієм «Україна пам’ятає! Світ визнає!» - до Дня пам’яті жертв
Голодомору і політичних репресій ( захід проведено для студентів 161 групи );
- екскурсія до обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара,
ознайомлення з відділами та книгосховищами (для студентів першого курсу);
- екскурсія до централізованої міської бібліотеки ім. Лесі Українки (для
студентів першого курсу);
- День інформації: презентація О. Афанасієвої артбуку «Морська повість»
Д. Бурлюка, лекція О. Білецького «Софі де Вітте», проект «Листи до Софії»,
тренінг Т. Хохленко «proКохання» ( у заходах брали участь студенти 105 та 305
груп);
- День краєзнавця «Творчість Миколи Куліша в контексті сьогодення» до125-річчя від дня народження українського письменника, драматурга (захід
проведено для студентів першого курсу 131 та 171 груп);
- патріотична година «У їхніх серцях жила Україна» - до Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні (для студентів першого курсу електротехнічного
відділення);

- День краєзнавця «Фальц-Фейн Фрідріх Едуардович – засновник
заповідника Асканія-Нова» - до 155-річчя від дня народження мецената ( для
студентів першого курсу комп’ютерної та програмної інженерії);
- літературний футбол «Читай та вигравай» - до Дня книги та авторського
права ( у заході взяли участь студенти економіко-технологічного відділення).
Інформація про виховну роботу та просвітницькі заходи
висвітлювалася на сайті коледжу в розділі «Новини».

Заступник директора з НВР
Соціальний педагог
Голова ЦК класних керівників
Завідувач бібліотеки
Керівник фізичного виховання
Вихователі гуртожитків

Г.М.Лебедь
О.В. Наумкіна
О.В. Шкарбуль
В.Є. Пахомова
Ю.М. Федін
С.О. Ярцев
Т.І. Корнієнко

