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1. Організаційно-управлінська робота
За І семестр 2017- 2018 навчального року у коледжі було проведено:
- 2 педагогічні ради,
- 2 методичні ради,
- 15 адміністративних рад.
Відповідно до комплексного плану проаналізовано роботу педагогічного
колективу за 2016-2017 навчальний рік, визначено місію, політику і цілі у сфері
якості на 2017-2018 н.р. За підсумками роботи минулого навчального року,
враховуючи позитивні досягнення та

недоліки,

педагогічний

колектив,

дотримуючись кращих освітніх тенденцій та сучасних вимог щодо якісної
підготовки молодших спеціалістів, визначено місію коледжу на 2017-2018
навчальний рік:
Високоефективна діяльність у національному та міжнародному освітньонауковому просторі з метою забезпечення умов, необхідних для отримання особою
вищої освіти (молодшого бакалавра та бакалавра), підготовки фахівців для потреб
держави та сприяння науково-технічному розвитку економіки південного регіону та
України в цілому.
Політика коледжу в сфері якості базується на засадах національного стандарту
ДСТУ ISO 9001:2015 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань
замовників, фахівців, студентів та слухачів освітніми послугами на рівні,
визначеному державним та світовим ринком, і неперервне підвищення якості цих
послуг

з

використанням

ефективного

зворотного

зв'язку

із

замовниками,

випускниками та студентами.
Коледж реалізує свою місію шляхом:
- Здійснення освітньої діяльності за ліцензованими та акредитованими
напрямами,

спеціальностями,

яка

забезпечує

якісну

підготовку

освітньо-

кваліфікаційних рівнів молодшого бакалавра та бакалавра та відповідає стандартам
вищої освіти.
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- Підготовки фахівців вищої кваліфікації - доктора філософії, орієнтованих на
інновації.
- Перепідготовки та підвищення кваліфікації, в т.ч. сертифікації керівників та
спеціалістів за повним спектром сучасних проблем виробництва з постійним
оновленням номенклатури та змісту освітніх програм.
- Визначення як найважливішої мети отримання статусу коледжу відповідно
до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту» як структурного підрозділу
університету з проведенням освітньої діяльністю, пов’язану із здобуттям ступенів
молодшого бакалавра та бакалавра, проводити прикладні наукові дослідження і
зосередження для цього потужного науково - педагогічного потенціалу, залучення
до освітньої діяльності провідних вчених і фахівців, які займаються проблемами
забезпечення неперервності в діяльності науково-педагогічних шкіл, максимальне
залучення професорсько-викладацького складу в інноваційну освітню та прикладну
наукову діяльність. Реалізувати право коледжу здійснювати підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
- Здійснення прикладної наукової діяльності шляхом розширення мережі
базових кафедр, науково-дослідних лабораторій ОНПУ.
- Забезпечення активної участі коледжу у світових інтеграційних процесах у
сфері вищої технічної освіти.
- Підвищення іміджу коледжу як надійного партнера на ринку освітніх послуг
за рахунок інтеграції навчального процесу з прикладною науковою та виробничою
діяльністю, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази
коледжу та розвитку СУЯ коледжу.
- Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в
дусі українського патріотизму та поваги до історії та законів України.
-

Сприяння

у

підвищенні

загальноосвітнього

рівня

молоді

регіону,

забезпечення талановитим молодим людям можливостей здобуття вищої освіти.
- Здійснення функцій головного коледжу у системі вищої освіти Херсонської
області – полігону з відпрацювання інноваційних освітніх програм, методів і засобів
навчання.
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- Розвитку зв'язків з підприємствами, навчальними та науковими центрами
регіону, України, Європи та світу.
- Постійного вивчення попиту на фахівців на ринку праці, вимог роботодавців
і партнерів, оцінки рівня їх задоволеності для вдосконалення діяльності коледжу.
- Залучення колективу коледжу до активної участі в безперервному
поліпшенні системи управління якості.
Сьогодні одним з пріоритетів Міністерства освіти і науки України є
модернізація системи освіти відповідно до потреб економіки держави та
регіонального ринку праці. Тому у коледжі розпочато активну роботу з
впровадження

механізму

взаємодії

з

роботодавцями

щодо

формування

регіонального замовлення на 2018-2019 н.р. на підготовку молодших спеціалістів
для задоволення потреб економіки регіону.
Продовжено роботу з реалізації політики коледжу в сфері якості, яка базується
на засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 і спрямована на
гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, студентів та
слухачів освітніми послугами на рівні, визначеному державним та світовим ринком,
і неперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного
зворотного зв'язку із замовниками, випускниками та студентами.
У звітному періоді експертними комісіями Міністерства освіти і науки України
у коледжі проведено чергові акредитаційні експертизи
спеціалістів

зі

спеціальностей:

5.05070104

підготовки молодших

«Монтаж

і

експлуатація

електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.07010602 «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів» , 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.03050401
«Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік».
Система методичної роботи була спрямована на забезпечення освітнього
процесу вдосконаленими та оновленими навчально-методичними комплексами
дисциплін, методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін та виконання
самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.
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На

методичних радах

розглянуто

питання

модернізації

навчальних

дисциплін та адаптації їх змісту до вимог нової редакції Закону про освіту,
обговорено шляхи реалізації у коледжі студентоценторованого навчання, основними
категоріями якого є компетентності та результати навчання.
2. Навчально-методична та наукова робота
Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно
до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» нормативних документів
системи управління якістю у коледжі ДП-1.4, ДП - 4.2 та П-5.3, П-5.37, П- 5.38.
Графік навчального процесу складено відповідно до затверджених навчальних
планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів,
практична підготовка, контрольні заходи).
Навчальний процес у І семестрі 2017 - 2018 н. р. у коледжі охоплював:
-

на початок семестру 1377 здобувачів вищої освіти, з них за денною

формою навчання – 1276 осіб, за заочною формою навчання 101 особа. У порівнянні
з початком минулого року контингент збільшився на 77 осіб, що становить 5,9%.
-

на кінець семестру 1334 здобувача вищої освіти,

з них за денною

формою навчання – 1241 особа, за заочною формою навчання 93 особи.
Прийнято здобувачів вищої освіти на І курс за денною формою навчання - 325
осіб (з них за державним замовленням 290 осіб, за рахунок фізичних та юридичних
осіб – 35 осіб.).
Отже, протягом І семестру 2017 - 18 н.р. на денному відділенні було
відраховано 35 студентів, що становило 2,7 % від загального континенту. Загальний
контингент по коледжу з 1.09.2017 року зменшився на 43 особи, що становить 3,1%.
Проведено аналіз якості освітніх послуг за І семестр 2017-2018 навчального
року. Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 98,3%,
абсолютна якість – 35,8%.
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Таблиця 2.1

Результати навчальних досягнень студентів денних відділень

коледжу за І семестр 2017-2018 н.р.
Відділення

Економіко-технологічне
Електротехнічне
Механічне
Комп’ютерної та програмної інженерії
Загальна

Навчальні досягнення
студентів, у відсотках
Абсолютна
Абсолютна
якість
успішність
37,0
97,0
38,5
97,9
33,8
99,6
33,8
98,5
35,8
98,3

Отже, у порівнянні з результатами 2016-2017 н.р., у І семестрі абсолютна
успішність навчальних досягнень студентів у коледжі зросла на 0,8%, а абсолютна
якість знизилась на 2,8 %.
З метою подальшої співпраці з ВНЗ ІІІ – ІV р.а. для здобувачів вищої освіти
випускних груп у коледжі організовано курси підготовки до вступу до Одеського
національного політехнічного університету та інших закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а.
за відповідними напрямками підготовки.
Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів.
Протягом І семестру 2017-2018 н.р. викладачами коледжу проводилися
прикладні наукові дослідження, результати яких було представлено опубліковано у
збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві», та
інших наукових виданнях.
Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження
передового педагогічного досвіду.
У серпні 2017 року отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір Комп’ютерна програма "Тестова система узагальнення та контролю знань
студентів." та Навчальне видання «Методичні вказівки до виконання практичної
роботи на тему: «Розрахунок природного освітлення» з дисципліни «Основи
охорони праці».
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У вересні викладачі відділення комп’ютерної та програмної інженерії та
електротехнічного відділення взяли участь у Міжнародному форумі «Житло для
молоді ХХІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації», що відбувся на
рівні Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради.
На виставці було представлено результати науково-прикладних досліджень
Херсонського політехнічного коледжу щодо впровадження енергозберігаючих та
інноваційних технологій в будівництві.
У листопаді 2017 року було підготовлено та проведено студентські науковопрактичні конференції «Сучасні напрямки історико-культурного туризму в Україні
та світі» та «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій».
На базі коледжу організовано курси IT Essentials (базові комп’ютерні та
професійні навички) мережевої академії Cisco Networking Academy. З метою
поглиблення знань у сфері інформаційної безпеки студенти та викладачі коледжу
прийняли участь у вебінарі з Кібербезпеки для студентів України від інженера Cisco
Павла Родіонова.
У жовтні 2017 року студенти

спеціальності «Розробка програмного

забезпечення» під керівництвом викладачів циклової комісії інженерії програмного
забезпечення Арбузової Ю.В., Багмет Т.Є., Сафонова М.С. взяли участь у ІТ
форумі, що відбувся в Херсонському державному університеті.
У листопаді на базі коледжу відбувся обласний семінар-практикум з теми
«Новітні технології в освіті. 3D технології у дослідницькій роботі учнівської молоді.
Огляд конкурсних робіт МАН». Захід відвідали 57 вчителів інформатики

з

м.Херсона та області.
3. Навчально-виробнича робота
Сьогодні співпраця між закладом освіти та замовником кадрів є гарним
прикладом дуальної освіти, яка успішно використовується у більшості розвинених
країн. Наразі один з ключових пріоритетів МОН - розробка необхідної законодавчої
бази та широке впровадження дуальної освіти в Україні.
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З метою реалізації зазначених пріоритетів, створення умов для якісної
підготовки

конкурентоспроможних

кадрів,

здатних

задовольнити

вимоги

загальнодержавного та регіональних ринків праці, забезпечення гнучкості та
мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти у
коледжі розпочато експеримент з впровадження дуальної форми навчання.
Укладено договори про співробітництво з підприємствами – роботодавцями м.
Херсона, а саме Херсонським машинобудівним заводом

та Херсонським

механічним заводом, щодо створення належних умов для відпрацювання вмінь і
навичок здобувачів вищої освіти на виробництві. Протягом першого семестру за
дуальною формою навчання організовано освітній процес для студентів 4 курсу
спеціальностей

5.05070104

“Монтаж

і

експлуатація

електроустаткування

підприємств і цивільних споруд”, 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях» та 5.05050306 «Виробництво двигунів».
За звітний період підписано нові довгострокові договори

та оновлено

договори термін дії яких закінчився, щодо проходження виробничої практики
здобувачів вищої освіти коледжу, з такими підприємствами та організаціями як
Туристична агенція «Вояж», ФОП Шевчук, ПВКП «Універсаль», ТОВ «Автопланета
Плюс», ООО «ТД Вест ЛТД», МКП «Херсонелектротранс», ФОП Ткаченко В.В.,
ФОП Левченко О.П, ПП Автокомплекс “Час Пік”, ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний завод», ТОВ «ЛАДА-Сервіс СТО-1», ПВКП «Матриця», ТОВ
„Авто-Електромаш”, ПрАТ «Херсонліфт», ПВКФ «Пані Крістіна», «Білозерський
ПТУ №6», ПАТ «ЕК» «Херсонобленерго», ПФ "ОПТІМА", ТБ «Аграрная Биржа»,
ПП

АРТ-софт,

ТОВ

НВП

«Херсонський

машинобудівний

завод»,

ПАТ

«Херсонський хлібокомбінат», ТОВ «Авто-Електромаш», ППБ Райффайзен Банк
Аваль,

ФОП Бедрінов О.К. ТА «PanGEO», «Вокруг Света Tours», ПАТ

«Туристичний комплекс «Фрегат»», ФОП Цуркан І.М., ПАТ «Українська залізниця»
філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ВП «Одеське відділення»,
ЧП Токарь К.І., ТОВ «Ліміард», «Techno Stream», ПАТ “Укртелеком” , Веб-студія
WEZOM, ФОП Павлюк Андрій Ігорович.
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4. Робота з кадрами
Навчальний процес у коледжі забезпечують 105 педагогічних працівників, з
них 76 викладачів, 4 майстри виробничого навчання; 28 працівника з числа
адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та іншого персоналу.
Серед педагогічних працівників спеціалістів вищої категорії 47 осіб – (44,8%), з них
викладачів-методистів – 15 осіб, спеціалістів І категорії – 23 особи (21,9%),
спеціалістів ІІ категорії – 19 осіб (18,1%). Кандидатів наук - 12 осіб (11,4%) , з них
мають вчене звання «доцент» – 9 осіб (8,5%).
5. Профорієнтаційна робота
З метою підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи
серед школярів, щодо залучення до навчання у коледжі, викладачів циклових
комісій закріплено за навчальними закладами м. Херсона та області. Протягом І
семестру організовано та проведено День відкритих дверей, підготовлено виставкипрезентації технічної творчості, макетування та друкування рекламних буклетів. 10
жовтня 2017 року викладачі та здобувачі вищої освіти коледжу взяли участь у
регіональному

профорієнтаційному

заході

«Твоя

професія

–

майбутнє

Херсонщини». Організовано підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які діятиме з
жовтня по червень, 6-місячні курси, плануються 5-місячні та 1 - місячні курси. На
курсах навчаються 106 слухачів зі шкіл міста та області, створено 5 академічних
груп.
У листопаді 2017 року у коледжі відбувся семінар для студентів випускних
груп не тему: «Допомога студентам і випускникам у плануванні професійної
кар’єри». Під керівництвом фахівця підрозділу сприяння працевлаштування
випускників та студентів коледжу активісти коледжу розповіли присутнім: про
основні правила, якими необхідно керуватися при виборі професії, про небезпеки,
які можуть виникати при працевлаштуванні.
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6. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів ВНЗ ІІІ р.а. Херсонської області
Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних
об’єднань.
На базі коледжу були проведені: обласне методичне об’єднання заступників
директора з виховної роботи та обласне методичне об’єднання викладачів
економічних дисциплін. Викладачі коледжу взяли участь у виїзних засіданнях
обласних методичних об’єднаннях завідувачів денними відділеннями, викладачів
зарубіжної літератури,

іноземної мови,

математики, фізики, інформатики та

обчислювальної техніки, електротехнічних дисциплін, бухгалтерського обліку та
інформаційних систем в обліку, біології та хімії, креслення, інженерної та
комп’ютерної графіки, охорони праці, БЖД та екології, фізичного виховання.
Голова циклової комісії «Комп’ютерної інженерії» Уткіна Н. Є. взяла участь у
засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіотехнічних
дисциплін, на базі технічного коледжу Тернопільського національного технічного
університету ім. І Пулюя.
Головою Всеукраїнського методичного об’єднання Яковенко В. Д. було
організовано засідання

Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів

інформатики та комп’ютерних технологій на базі Природничо-гуманітарного
коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти
викладачі коледжу заохочували студентів до участі в олімпіадах та конкурсах,
зокрема І етапах обласних та Всеукраїнських олімпіад, обласних етапів МАН. У
рамках

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої

академії наук учнівської молоді у навчальному закладі проведено І етап конкурсу
на секціях «Українська література», «Мікроекономіка та макроекономіка», «Хімія»,
«Валеологія», «Філософія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «Експериментальна фізика», «Астрономія та астрофізика», «Математика».
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За результатами обласних етапів олімпіад у першому семестрі 2017-2018
начального року

студенти коледжу вибороли: І місце у Обласному турі

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.
Т.Г. Шевченка, І місце у Обласному заочному конкурсі літературних творів «Японія
від періоду Нара до сьогодення»,

ІІ місце у Обласному заочному конкурсі

«Державні символи України – віддзеркалення української душі», І та ІІІ місця у І
етапі

Всеукраїнської

науково-технічної

виставки-конкурсу

молодіжних

інноваційних проектів «Майбутнє України» в номінаціях «Машинобудування» та
«Технічна творчість та винахідництво», та 9 здобувачів вищої освіти перемогли у І
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Малої академії наук України.
Студент

першого курсу переміг у відбірковому конкурсі «Intel-techno»

національного етапу міжнародного конкурсу науково – технічної творчості.
7. Система виховної роботи
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.
Виховна мета

навчального закладу - 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 навчального закладу, його традицій,
інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації.
Система планування та звітності виховної роботи охоплює плани та звіти
роботи: класних керівників навчальних груп; соціального педагога; вихователів
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гуртожитків; керівників клубів позанавчальної діяльності; циклової комісії класних
керівників; бібліотеки; студентських рад коледжу, відділень та гуртожитків.
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., навчаються: студенти з числа дітей сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
утриманні

перебувають на повному державному

- 24 особи; студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, які перебувають під опікою – 16 осіб;
інвалідністю

студенти з

- 18 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 І семестру 2017-18н.р. було оновлено електронну базу даних
Соціального паспорту студентів коледжу за визначеними категоріями.
У вересні-жовтні 2017 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 складено відповідні акти обстеження.
Щомісяця відбувалися зустрічі соціального педагога з опікунами дітей-сиріт
під опікою з обговоренням кола питань та вирішення проблем стосовно їх адаптації
до нових умов навчання та взаємостосунків у навчальній групі, сім’ї.
З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів цих
категорій, їм надано певний соціально-педагогічний супровід.
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.
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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.
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом з метою формування у студентів
цінностного ставлення до власного здоров’я, прагнення займати активну життєву
позицію, сприяти визначенню власних орієнтацій на здоровий спосіб життя та
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей було проведено наступні заходи:
- флешмоб «Я за здоровий спосіб життя!»
- тематичний лекторій «Історія виникнення ВІЛ/СНІДу, шляхи поширення
хвороби та способи її попередження»
- інформаційна година на тему «Твоє здоров’я у твоїх руках» для студентів І
курсу;
-інформаційна

година«Обери

життя!» для

студентів

мешканців

гуртожитку(разом з бібліотекою Л. Українки);
- зустріч з психологом «Клініки дружньої до молоді» Суворовського району;
- волонтерська акція ,,Від серця до серця”. Студенти-волонтери 205 та 282
груп зібрали 916 грн. Виручені кошти були передані у БУ «100 відсотків життя.
Херсон».
До Всеукраїнського тижня права на базі закладу освіти відбулася щорічна
районна

конференція

«Неповнолітні-Суспільство-Закон»

для

учнівської

та

студентської молоді Суворовського району м. Херсону.
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.
Складено Реєстр студентів групи ризику коледжу, який складає 32 осіб:
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- електротехнічне відділення – 5 осіб;
- економіко-технологічне - 10 осіб;
- механічне - 7 осіб;
- відділення комп’ютерної та програмної інженерії - 10 осіб.
Студентам зазначеної категорії приділяли підвищену увагу та здійснювали
контроль соціальний педагог, класні керівники, голови циклових комісій і завідувачі
відділень. У разі потреби, консультативну допомогу надавали спеціалісти
профільних медичних та правоохоронних установ. Студенти, схильні до асоціальної
поведінки, залучалися до роботи у клубах позанавчальної діяльності. Всього у
клубах займаються 28 студентів

групи ризику, з них активними учасниками

діяльності клубів є 10 осіб. Інші беруть участь у роботі клубів не систематично.
З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів
проводилась

робота

служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну

підтримку та надала консультативну допомогу 18 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.
Виховна робота циклової комісії класних керівників проводиться відповідно
до Комплексного плану навчально-виховної та методичної роботи з урахуванням
специфіки коледжу, його традицій, інтересів, потреб, індивідуальних особливостей
студентів та їх спеціалізації. Робота здійснюється під час навчального процесу в
академічній групі; у позанавчальній діяльності, роботі клубів загальноосвітнього та
фахового спрямування (дослідницька, пошукова та творча робота студентів);
студентському самоврядуванні; гуртожитках.
До складу циклової комісії класних керівників входять 48 педагогічних
працівників. Упродовж І семестру 2017-2018 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.
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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 проведено 9 відкритих організаційно-виховних заходів. З
метою успішної адаптації студентів І курсу до нових умов навчання у коледжі, їх
соціалізації у жовтні 2017 року організовано і проведено Тиждень першокурсника,
який складався з виставки - презентації стіннівок «Ми - студенти ХПТК», в якій
узяли участь 12 груп І курсу та виставки - огляду навчальних, спортивних і творчих
досягнень студентів І курсу за шкільні роки. Студенти та педагогічні працівники
коледжу взяли участь у заходах на рівні міста: у Всеукраїнській соціальноекологічній акції «Зробимо Україну чистою разом!», у ІV фестивалі студентської
творчості

«Молода Україна»; та у доброчинній акції від товариства Червоного

хреста.
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.
З

метою

поширення

передового

педагогічного

досвіду,

інноваційних

педагогічних технологій виховання протягом семестру проводилась робота школи
педагогічної майстерності класних керівників, у рамках якої протягом І семеству
2017-2018 проведено 7 відкритих виховних позанавчальні заходи:
Класні керівники, які атестуються, організували та провели виставку-огляд
власного передового педагогічного досвіду «Сучасні технології у вихованні 2017».
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У всіх

навчальних групах класними керівниками

проведено

батьківські

збори як на рівні коледжу (вересень, листопад), так і поточні за результатами
навчальних досягнень.
Впродовж семестру 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.
Робота викладачів циклової комісії соціальних та гуманітарних дисциплін
була спрямована на формування та виховання свідомих громадян України,
забезпечення умов для творчої самореалізації, самовизначення особистості;
утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної
пам’яті; формування високої мовленнєвої культури.
За звітний період були організовані та проведені наступні позанавчальні
виховні заходи:
- літературно-музична композиція «Бабин Яр: трагедія людства» для студентів І
курсу (Осадча Л.С., Мадаєва А.С.), 29.09.17;
- концертна програма «Україна понад усе», присвячена дню захисника України
та Дню українського козацтва (Осадча Л.С.), 13.10.17;
- літературно-музична композиція (відкрите засідання мовно-літературного
клубу «Обрії») «Україна на тернистому шляху до незалежності» (Куцак Т.О.,
Стегалюк А.В.), 07.12.17;
- відкрите засідання мовно-літературного клубу «Обрії»
шляхами» для учасників

«Тарасовими

І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, (Стегалюк А.В., Куцак Т.О.),
10.10.17;
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- 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;
- концертна програма до 97-ої річниці з дня заснування навчального закладу «З
любов’ю до тебе, рідний коледже!» (Удод Л.В., Шкарбуль О.В., Ботвинюк О.В,
Куцак Т.О., Стегалюк А.В.), 20.10.17;
- концертна програма до Дня машинобудівника на базі Херсонського
машинобудівного заводу ім. Петровського (Ботвинюк О.В.), 26.09.17.
- похід до Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру
ім. М. Куліша на виставу «Херсонські манси» (листопад 2017 р.);
- мітинг і поминальна хода «Розсекречена пам’ять» до Дня пам’яті жертв
голодомору (Осадча Л.С., Лебедь Г.М., Мадаєва А.С.), (листопад 2017 р.);
- зустріч із письменником Максом Кідруком в рамках презентаційного туру
(Ботвинюк О.В.), (листопад 2017 р.).
- участь у заході до Дня енергетика, присвяченому найновішим винаходам з
електроніки у Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки (Лебедь Г.М.) (грудень 2017
р.);
- участь у ІІ південному фестивалі книги та читання «Книжковий Миколай»
(Лебедь Г.М.), (грудень 2017 р.).
Діяльність студентського самоврядування
Студентське

самоврядування

є

невід’ємною

частиною

громадського

самоврядування коледжу, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної
роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання
соціальної

активності

у

студентському

середовищі,

ініціативності

та

відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку
особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.
За

звітний

період

активістами

студентського

самоврядування

було

організовано та проведено позанавчальні заходи:
- виставки-огляди: «Коледж надихає» (поробки декоративно-прикладного
мистецтва, які студенти та їх батьки виготовили власними руками); рослинних
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композицій: «Осінній вернісаж»,

«Парад

шкільних перемог та

досягнень

першокурсників»;
- тематичні привітальні програми до Дня працівника освіти,
– участь у міському заході «Єднання з Європою» та відвідання рок-фестивалю
«кРок у майбутнє»;
- благодійні акції: «Вітаймо педагогів - ветеранів».
-

заходи

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!»;
- заходи до Дня пам’яті жертв голодомору: усний журнал «Трагічні уроки
історії»; участь у міському заході «Розсекречена пам'ять» та

«Запали свічку

пам’яті»;
- 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 будинку-інтернату для дітей з
обмеженими можливостями;
- Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом!» активісти
студентського самоврядування коледжу взяли участь у прибиранні території парку
відпочинку «Херсонська фортеця»;
- постійнодіючої волонтерській акції на підтримку українських військових, які
перебувають у зоні проведення антитерористичної операції «Тобі – визволителю».
(Студенти з «Маскувальної сотні» сплели 10 маскувальних сіток).
- Всеукраїнської акції «Запали свічку памяті»;
- культпоходи до обласного

палацу молоді та студентів задля участі

тематичних програмах присвячених календарним та пам’ятним датам.
У навчальному закладі організовано роботу 23 клубів позанавчальної
діяльності, що працюють на базі циклових комісій та у структурних підрозділах.
Робота клубів за інтересами допомагає організовувати змістовне дозвілля студентів,
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протидіяти асоціальним проявам та розвивати творчі здібності студентів.
Позанавчальною діяльністю за звітний період було охоплено 839 студентів.
Студенти - активісти клубів «Джерело» та «Літературні обрії», «Golden club»
взяли участь у англомовній конференції студентської та учнівської молоді «Європа
- наш спільний дім» присвяченій Дню Європи в Україні, 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».). Гончарова В.Б. організувала та провела виховний
позанавчальний захід для мешканців гуртожитку № 2 на тему «Культура мови –
повага до людей і до себе» (21.11.17).
Осередком спортивно - оздоровчої роботи коледжу є студентський спортивний
клуб «Ровесник» з секціями з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики,
шахів, настільного тенісу та атлетизму. У звітному періоді були проведені
спортивно-масові заходи:
1.До дня фізичної культури та спорту - змагання з міні-футболу та пляжного
волейболу на призи ХМСТ «Спартак» (вересень 2017).
2.Олімпійський тиждень (вересень 2017):
- «Хто ти майбутній олімпієць?» - зустріч студентів коледжу з призером
Олімпійських ігор з легкої атлетики Проценко А.С.
- Показовий виступ вихованців спортивно-юнацької школи з важкої атлетики,
тренер майстер спорту Давидок А.В.
- Олімпійський урок та масова пробіжка по парку з олімпійцем Проценко А.С.
3.До дня Міжнародного студентського спорту (жовтень 2017):
- Легкоатлетичний крос серед студенті коледжу, юнаки –1000 м,дівчата –500м.
- Шаховий турнір (найсильніші шахісти коледжу).
4.Участь у заходах, що проводилися Обласним комунальним закладом «Спорт
для всіх», щодо реалізації Національної стратегії в Україні «Рухова активність –
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здоровий спосіб життя – здорова нація», у яких прийняло участь 200 студентів
коледжу (листопад 2017).
5.Товариська зустріч з футзалу між командами студентів Херсонського
державного аграрного університету та Херсонського політехнічного коледжу
(листопад 2017).
6.Товариська зустріч з баскетболу серед студентів Херсонського державного
університету та Херсонського політехнічного коледжу (грудень 2017).
7.До дня Збройних сил України змагання з волейболу, викладачі та студенти
коледжу. Шаховий турнір (грудень 2017).
Студенти коледжу брали активну участь у Обласних студентських спортивних
іграх у 2017-2018 н.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).
За підсумками чотирьох видів змагань збірна юнаків коледжу посіла 2 місце,
дівчата – 6 місце.
Виховна робота в студентських гуртожитках.
У студентських гуртожитках проживало 232 студенти. Поселення студентів
відбувалося з урахуванням віку, курсу навчання та спеціальностей.
З усіма мешканцями 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.
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Проводилися засідання студради, де вирішувалися питання щодо організації
самоврядування, побуту мешканців, порушення дисципліни та порядку. Тематика
засідань фіксувалася в протоколах студради.
У роботі гуртожитків визначено недоліки: запізнення студентів на заняття,
недостатній контроль за дотриманням правил користування електроприладами
мешканцями та пожежної безпеки у приміщеннях загального користування.
7. Система роботи 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 1-й семестр 2017-2018 н.
року наведені в таблиці в порівнянні з показниками за 1-й семестр 2016-2017 н.
року.
Таблиця порівняння основних показників роботи бібліотеки:
№ з/п
1.
2.

Найменування

показників

4.

Всього записано користувачів
Кількість виданих книг
Кількість
відвідувань
користувачів
книжкового фонду
Кількість відвідувань користувачів
мережі Інтернету

5.

Загальна кількість відвідувань
користувачів бібліотеки

3.

2-й семестр
2016-2017н.р.

1-й семестр
2017-2018н.р.

1600
18561

1610
18663

10870

10846

4594

4812

15464

15658

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:
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«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 семестру 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.
За 2017 рік було оформлено 14 книжкових виставок. Також в читальній
залі бібліотеки коледжу оформлено 2 тематичні полиці:
- «Сходинками правової культури» ( до Всеукраїнського тижня права»;
- «Державні символи України» (постійно діюча).
З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення книжкового
фонду оформлена
інформаційні

книжкова вітрина

бюлетені

нової

«Нові надходження», складаються

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», «Нова література на допомогу студенту-дипломнику»,
«Степ

Херсонщини

широкий

нашептав

віршів

чарівні

строки»,

«Безпека

життєдіяльності людини у виробничій сфері»; «Перлини Херсонщини», «Книгиновинки для майбутнього фахівця», «Майбутньому техніку-технологу», «І був там
рай – Чорнобильська земля, невидима хмара все накрила».
Для

популяризації бібліотечно-бібліографічної освіти для

курсів та слухачів

відділення

довузівської

підготовки

студентів 1-4

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 ).
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Інформація про виставкову роботу та культурно-просвітницькі заходи в
бібліотеці висвітлювалася на сайті коледжу в розділі «Новини».
Отже, заплановані у Комплексному плані на І семестр 2017 – 2018 н.р. заходи,
виконано в повному обсязі.

Директор коледжу

О. Є. Яковенко
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