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1. Організаційно-управлінська робота
За навчальний рік у коледжі було проведено:
- 5 педагогічних рад,
- 4 методичні ради,
- 42 адміністративні ради.
Відповідно до комплексного плану розглянуто питання про перспективи
розвитку навчального закладу у розрізі нового Закону про вищу освіту України,
орієнтовні напрямки проведення прикладних наукових досліджень, розробка та
впровадження системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти у коледжі, впровадження дистанційних методів навчання для екстернату та
заочної форми навчання, динаміка працевлаштування випускників коледжу,
ефективність роботи педагогічного колективу з питань підготовки студентів до
участі у зовнішніх конкурсних програмах та проектах, аналіз показників якості та
успішності навчальних досягнень студентів за результатами сесії та інші питання.
Система методичної роботи була спрямована на забезпечення навчальновиховного процесу вдосконаленими та оновленими навчально-методичними
комплексами дисциплін, методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін
та виконання самостійної роботи студентами на денному та заочному відділеннях.
Проведено збори трудового колективу: обрано директора та голову профкому.

2. Навчально-методична та наукова робота

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про модульно-рейтингову
систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
Графік навчального процесу складено відповідно до затверджених навчальних
планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів,
практична підготовка, контрольні заходи).
З метою створення системи забезпечення Херсонським політехнічним
коледжем ОНПУ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
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внутрішнього забезпечення якості), високоякісної підготовки фахівців, готових до
професійної діяльності в умовах розвитку європейської та світової економіки,
забезпечення науково-технічного розвитку потенціалу південного регіону країни та
України в цілому, підвищення іміджу ХПТК ОНПУ та відповідно до ст.16 Закону
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ у 2014 році розпочато роботу
над проектом з розробки, впровадження та сертифікації системи управління якості в
Коледжі. У 2015 році затверджено місію, політику та основні цінності коледжу,
створено Раду з якості ХПТК ОНПУ. Розроблено та введено в дію документи СУЯ
Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ. Проведено процедуру внутрішнього
аудиту па спеціальностях «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств
і цивільних споруд» та «Інформаційна діяльність підприємства».
Навчальний

процес

за

освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«молодший

спеціаліст» здійснювало 5 відділень підготовки молодших спеціалістів (механічне
відділення, електротехнічне відділення, відділення комп’ютерної та програмної
інженерії, економіко-технологічне відділення та заочне відділення) до складу яких
входять 13 циклових комісій та циклова комісія класних керівників. Створено 9
методичних комісій за спеціальностями відповідно до циклових комісій. Підготовка
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводилась відділенням
комп’ютерної та програмної інженерії. Також навчальний процес охоплював і
відділення довузівської підготовки.
У 2014-2015 н.р. у коледжі впроваджено екстернат з усіх спеціальностей
відповідно ліцензії серія АЕ № 270258 від 10.04.2013.
У 2014-2015 н.р. підготовка фахівців у Херсонському політехнічному коледжі
здійснювалася за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- бакалавр (за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»);
- молодший

спеціаліст

(за

спеціальностями

«Розробка

програмного

забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво
двигунів», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»,
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства»,
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«Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства», «Туристичне
обслуговування»);
Отримано

сертифікат

про

акредитацію

спеціальності

5.03050201

«Інформаційна діяльність підприємства».
У 2014-2015 н.р. на всіх спеціальностях молодших спеціалістів та бакалаврів
навчальний процес здійснювався згідно затверджених навчальних планів. Всі
дисципліни на всіх спеціальностях забезпечені навчальними програмами, робочими
навчальними програмами, лекційним матеріалом, методичними вказівками та
інструкціями для виконання практичних та лабораторних робіт, методичними
вказівками до виконання самостійних робіт.
Доопрацьовані інтегровані навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста
за скороченими термінами навчання
«кваліфікований

робітник»

по

на базі освітньо-кваліфікованого рівня
спеціальностях

«Розробка

програмного

забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво
двигунів», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»,
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства»,
«Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства».
Навчальний процес 2014 - 2015 н. р. у коледжі охоплював:
-

на початок року 1236 студентів, з них за денною формою навчання – 1166

осіб( у тому числі екстерни – 10 осіб ), за заочною формою навчання 70 осіб.
-

на кінець року 860 студентів, з них за денною формою навчання – 804

особи ( у тому числі екстерни – 19 осіб ), за заочною формою навчання 56 осіб.
Успішно завершили теоретичне і практичне навчання у 2014 - 2015
навчальному році та отримали диплом молодшого спеціаліста – 341 особа, з них з
відзнакою 17 осіб. Диплом бакалавра - 10 осіб.
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Таблиця № 2.1 Прийом вступників за спеціальностями у 2014-15н.р.
Спеціальність

Ліцензований обсяг,
осіб
денна

заочна

Обсяг
держзамовлення, осіб
денна
всього/БЗСО*
22/20

Прийнято на
навчання, осіб

заочна
всього/БЗСО
-

денна

заочна

20

-

10/5

31

7

-

35

-

-

36

-

«Виробництво
30
двигунів»
«Обслуговування
та
50
30
25/25
ремонт автомобілів і
двигунів»
«Розробка програмного
50
25
28/25
забезпечення»
«Обслуговування
50
30/25
комп’ютерних систем і
мереж»
«Комп’ютерна
30
інженерія»
«Туристичне
30
5/5
обслуговування»
«Монтаж і експлуатація
50
20
50/50
електроустаткування
підприємств
і
цивільних споруд»
«Технологія
обробки
50
40/40
матеріалів на верстатах
і автоматичних лініях»
«Економіка
30
10/10
підприємства»
«Бухгалтерський облік»
30
25
15/15
«Інформаційна
50
5/3
діяльність
підприємства»
Всього
450
100
230/218
всього/БЗСО* - всього/на основі базової загальної середньої освіти

-

-

-

10

-

10/5

50

6

-

34

-

-

11

-

5/5
-

15
3

7
-

25/15

245

20

Контингент студентів коледжу по спеціальностям та відділенням на початок та
кінець 2014-2015 навчального року наведено у таблиці № 2.2
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Таблиця № 2.2
Контингент студентів коледжу по спеціальностям та
відділенням на початок та кінець 2014-15 навчального року.
Спеціальність

1

2
«Виробництво
двигунів»
«Обслуговування
та
ремонт автомобілів і
двигунів»
Всього б/к*
Всього по відділенню
«Розробка програмного
забезпечення»
«Обслуговування
комп’ютерних систем і
мереж»
«Комп’ютерна
інженерія»
«Туристичне
обслуговування»
Всього б/к
Всього по відділенню
«Монтаж і експлуатація
електроустаткування
підприємств
і
цивільних споруд»
Всього по відділенню
«Технологія
обробки
матеріалів на верстатах
і автоматичних лініях»
«Економіка
підприємства»
«Бухгалтерський облік»
«Інформаційна
діяльність
підприємства»
Всього б/к
Всього по відділенню
«Монтаж і експлуатація
електроустаткування
підприємств
і
цивільних споруд»
«Розробка програмного
забезпечення»
«Бухгалтерський облік»
«Обслуговування
та
ремонт автомобілів і
двигунів»

Заочне

Економікотехнологічне

Електротехнічне

Комп’ютерної та
програмної інженерії

Механічне

Відділення

01.09.14
бюджет контракт
3
4
91
18

01.07.15
бюджет контракт
5
6
62
11

випуск
7
26

відсів (-),
добір (+)
8
-9

90

88

69

58

39

-12

181

106

131

69

- 21
- 21
-7

97

81

75

57

65
65
39

95

65

70

45

35

-10

0

12

0

2

10

0

5

18

5

17

0

-1

176

150

121
3

84
84
42

- 18
- 18
- 11

- 11
- 17

287

197

200

373
189

271
5

138

194

141

167

2

113

0

42
38

30

27

20

12

26

+1

45
15

12
14

28
8

4
7

23
15

-2
+1

257

55

169

23

17

7

13

8

102
102
13

- 17
- 17
+ 10

2

3

0

0

3

-2

5
14

8
14

3
12

4
15

19
23

+ 13
+ 23

312

192

6

2
Всього б/к
Всього по відділенню
По коледжу б/к
Всього по коледжу

3
38

4
32

5
29

374

617

70
862

6
27
56

1236

243
860

7
58
58
351
351

8
+ 44
+ 44
- 23
- 23

*(б/к) – (бюджетна форма навчання/ контрактна форма навчання)

Структура контингенту студентів по відділенням у 2014-2015 н.р. приведено на
рис. 2.1
400

350

300

250

200

150

100

50

0
Економіко технологічне

Електротехнічне

Механічне

Програмної та комп'ютерної
інженерії

Всього на початок року

Бюджет на початок року

Контракт на початок року

Всього на кінець року

Бюджет на кінець року

Контракт на кінець року

Рис. 2. 1 Структура контингенту студентів по відділенням
у 2014-2015 н.р.
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У коледжі

робота зі збереження контингенту та адаптації студентів

здійснюється на основі психолого-педагогічної діагностики, в процесі якої
виявляється соціальний статус студента, рівень його загальноосвітньої підготовки,
життєві цінності і пріоритети, інтелектуальний та фізичний розвиток.
Відповідно до

Реєстру осіб пільгових категорій студентів коледжу у

навчальному закладі навчаються:
- студенти

з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського

піклування, які перебувають на повному державному утриманні -9 осіб;
- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
які перебувають під опікою – 7 осіб;
- студенти інваліди дитинства - 9 осіб;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 3 особи.
Робота з обдарованими та слабковстигаючими студентами здійснюється
шляхом проведення засідань клубів позанавчальної діяльності, консультацій та
індивідуальних занять, що регламентуються графіками і планами роботи.
Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим Наказом
Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року №466 та з метою успішної
адаптації до сучасних вимог інформаційного суспільства, до вимог ринкової
економіки, до інтеграційних процесів систем вищої освіти різних країн,
впровадження
педагогічних

і

використання

технологій,

в

інноваційних

коледжі

при

інформаційно-комунікаційних

організації

навчального

і

процесу

впроваджено технології дистанційного навчання. З використанням інтернеттехнологій: сервісу вебінарів, електроної пошти та сервісу Skype

викладачами

коледжу було проведено лекційні, практичні, лабораторні та семінарські заняття,
консультації до курсового проектування. Розроблена система контрольних заходів,
що реалізувалися в очному та дистанційному режимах.
Особлива увага приділялась організації виробничої та переддипломної практик
студентів, розширенню бази практик, вдосконаленню проведення лабораторних робіт
та створенню лабораторної бази спеціальностей.
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Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 98,58%,
абсолютна якість - 42,38%. Результати навчальних досягнень студентів денних
відділень коледжу за 2014-2015нр наведено у таблиці 2.3
Таблиця 2.3
Результати навчальних досягнень студентів денних відділень
коледжу за 2014-2015нр
Відділення

Навчальні досягнення студентів, у
відсотках
Абсолютна
Абсолютна
якість
успішність
41,40
99,30
52,50
95,00
30,60
100,00
45,00
100,00
42,38
98,58

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

120
100
80
60
40
20
0
Економікотехнологічне

Електротхнічне

Механічне

Абсолютна успішність

Комп'ютерної та
програмної
інженерії

Абсолютна якість

Рис. 2.2 Результати навчальних досягнень студентів денних відділень коледжу
за підсумками 2014-2015нр
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На електротехнічному відділенні у 2014-2015 н.р захистили дипломний проект
42 студента. Результати захисту наступні: на "відмінно" захистилось 13 студентів;
на "добре" – 20 студентів; на "задовільно" – 9 студентів. Якість захисту дипломних
проектів склала 78,57% , успішність – 100,00%. З відзнакою отримали дипломи 2
випускники.
На механічному відділенні у 2014-2015 н.р захистили дипломний проект 65
студентів. Результати захисту наступні: на "відмінно" захистилось 14 студентів; на
"добре" – 23 студенти; на "задовільно" – 27 студентів. Якість захисту дипломних
проектів склала 58,46 % , успішність – 100,00 %. Диплом з відзнакою отримав 1
студент.
На

економіко-технологічному

відділенні

у

2014-2015

н.р

захистили

дипломний проект 38 та здали державний кваліфікаційний іспит 64 студенти.
Результати захисту наступні: на "відмінно" захистилось 10 студентів; на "добре" – 9
студентів; на "задовільно" – 19 студентів. Якість захисту дипломних проектів склала
50,00 % , успішність – 100,00 %, На економічних спеціальностях за результатами
державних кваліфікаційних іспитів, якість становила у фахівців з інформаційних
технологій 60%;, бухгалтерів – 61%; економістів – 50 %; абсолютна успішність 100,00%. Дипломи з відзнакою отримали 10 випускників відділення.
На відділенні комп’ютерної та програмної інженерії у 2014-2015 н.р
захистили дипломний проект 84 студенти, з них 10 бакалаврів. Результати захисту
наступні: на "відмінно" захистився 31 студент; на "добре" – 28 студентів; на
"задовільно" – 25 студентів. Якість захисту дипломних проектів склала 70,24 % ,
успішність – 100,00 %. Дипломи з відзнакою отримали 4 випускника.
Кращих студентів-випускників

(52 особи)

рекомендовано до вступу до

Одеського національного політехнічного університету за відповідними напрямками
підготовки і зараховано на навчання на ІІ - ІІІ курс денної форми навчання.
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Таблиця № 2.4 Випускники 2014-15н.р. які продовжують здобувати освіту у
Одеському національному політехнічному університеті
Спеціальність

Кількість
осіб

Бухгалтерський облік
Економіка підприємства
Інформаційна діяльність підприємства
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Виробництво двигунів
Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Загальна кількість

2
1
2
8
1
13
15
4
6
52

Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів.
Протягом 2014-2015 н.р. за наказом коледжу № 235 від 10.11.2014р.
викладачами коледжу активно проводилися прикладні наукові дослідження,
результати яких було представлено на семінарах, та опубліковано у збірнику
наукових праць «Інформаційні технології в освіті науці та виробництві» (Свідоцтво
про державну реєстрацію ХС № 648/299 Р від 18.03.2013 р.). Рейтинг зацікавленості
педагогічними працівниками результатами доповідей за напрямами прикладних
наукових досліджень наведено у таблиці 2.5

Таблиця

2.5

Рейтинг

зацікавленості

педагогічними

працівниками

результатами доповідей за напрямами прикладних наукових досліджень
№
з/п
1
1

ПІБ керівника
прикладного
наукового
дослідження
2
Нарожний О.В.,
Левицький В.М

Напрям прикладного наукового дослідження

3
Методи дистанційного навчання (вебінар-система коледжу)
Адаптація моделей дистанційного навчання до умов коледжу
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1
2

3
4
5
6

2
Яковенко О.Є.,
Носов П.С.

3
3D параметричне моделювання засобів медичного спрямування із
застосуванням САПР систем Delcam pls

Сафонова Г.Ф.,
Математичні моделі та методи автоматизації процесу конструювання
Трофименко Т.М. виробів з текстильних матеріалів
Шахман А.М.

Застосування математичного апарату для дослідження ефектів
сильної піон-нуклонної взаємодії

Дмитракова О.О.,
Оптимізація
Цвєткова О.М. підприємств
Яковенко В.Д.

засобів

Методи
експертного
педагогічних кадрів

автоматизації
оцінювання

інформаційної

діяльності

науково-педагогічних

та

Комліченко О.О.,
Управлінські механізми та інструменти формування і оцінки
Ротань Н.В.
інтелектуальної складової потенціалу туристичних підприємств регіону
7
Аблова Г.В.
Подозьорова А.В.
8

Карлова Н.І.,
Багмет Т.Є.,
Філонюк Г.О.

Управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного
розвитку туристичної галузі регіону
Методи управління навчальним процесом
Інформаційна система відбору та обробки даних для прогнозування
якості успішності семестрового контролю студентів по результатам
рубіжного контролю

Коцегубов С. А.
Метод корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого
Рибкін А. В.,
навчального закладу
Береговий М. М.
9
Методи формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з
Павліченко О.В.
прикладної механіків під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за
Здражевська Л.С.
професійним спрямуванням»
Лебедь Г.М.,
Тарахтєй М. А

Технології ефективного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації
навчального процесу при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного
циклу.

Федін Ю.М.,
Гудович В.Ю.

Методи формування професійно-діяльнісної компетенції в процесі
підготовки студентів з спортивно-оздоровчого туризму

10

Методи проведення лабораторно – практичної підготовки студентів:
-створення в розрізі КП та ДП автоматизованих лабораторних
комплексів:
Воробйов П.О.,
- стенд для перевірки працездатності термостату
Литвиненко О В.
- стенд для вимірювання технічних характеристик масляного насосу
Методи покращення експлуатаційних характеристик вузлів та
елементів автомобілів і двигунів в розрізі КП, ДП
Шершень В.І.

Методи управління системами безпеки життєдіяльності

12

Арбузова Ю.В.,
Матвієнко Т.В,
Яковенко Є.О.

Моделювання макету географічної карти туристично-рекреаціних
ресурсів України

Куліковська Н.М.

Моделювання екскурсійних маршрутів з використанням історикокультурного потенціалу Херсонщини для різних категорій туристів

Сафонов М.С.,
Маляренко А.О.

Моделі інформаційної системи підтримки прийняття управлінських
рішень для планування та контролю стажування викладачів коледжу

Кузякіна О.В.,
Рослякова С.В.

Застосування математичних закономірностей до опису реальних
процесів в машинобудуванні

Чебукіна В.Ф.

Методи управління навчальним процесом

Стегалюк А.В.

Сучасна україністика: проблеми мови, історії, народознавства в умовах
євроінтеграції.

Сіліщенко О.П.

Методи формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців
з ІТ-технологій під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»

11

12

13
Арбузова Ю.В.,
Карлова Н.І.,
Багмет Т.Є.

14

3D-параметрична модель коробки передач автомобіля з функцією
віртуального складання агрегату
Носов П.С.,
Сорокін А.М
3D-параметрична модель паливного насосу високого тиску
розподільного типу фірми Bosch з функцією віртуального складання вузла
Якушенко С.О.
Методи впливу температури палива на техніко - економічні показники
Будяцький А.М. двигуна
Бездворний І.І.,
Моделювання приладу для перевірки санітарно-гігієнічних умов у
Свириденко О.М. приміщеннях коледжу
Живець А.М.,
Стратегічне управління витратами підприємств (за видами діяльності та
Боговіна Ю.М.,
формами власності)
Нарожна О.О.
Сорокін А.М.,
Аверін П.Д.

15

16

Інформаційно-аналітична система туристичного спрямування

Моделювання гідравлічного приводу зчеплення автомобіля

Моделювання та реалізація приладу для вимірювання ємності,
Максимова О.Є., індуктивності та опору радіокомпонентів ( LRC- вимірювання) для участі
Уткіна Н.Є.
у ІV Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ
р.а
Моделювання ландшафтно—екологічних умов і рекреаційного
потенціалу регіону та розробка методу проведення оцінки природноМатвієнко Т.В. ресурсних факторів для розвитку екологічного туризму (на прикладі
Херсонської області).
Моделі та методи
інформаційної технології екологічного
моніторингу і прогнозування стану довкілля Херсонщини
Носов П.С.,
3D моделювання вузлів автомобілів і двигунів із застосуванням САПР
Якушенко С.О.
систем Delcam pls
Горішня А.В.

13

Уткіна Н.Є.
Сафонов М.С.

Модернізація програмного забезпечення системи відображення
поточного положення сегментів лікувального корсету та керування ними в
реальному часі

17

КрижанівськаО.В.
Бабенко Б.Л.

Методи 3D- технологій у виробництві елементів машинобудування

18

Васеньова Ю.О.,
Дробот Г.О.

19

Методи конструктивних рішень сонячних елементів

Багмет Т.Є.,
Методи обробки даних та створення
Гущанінова С.А.,
Сафонов М.С.,
оптимізації поселення студентів в гуртожиток
Левченко О.В.

програмних засобів для

Хомутова К.В.

3D – параметричне моделювання механізмів з функцією віртуального
складання вузла

20

Рибкін П.П.

Методи формування керуючих програм для верстатів з ЧПК за
допомогою систем моделювання і симуляції технологічних процесів
обробки сучасних матеріалів Futuure Cam
Моделі та методи автоматизованого проектування технологічних
процесів обробки композитних та полімерних матеріалів з використанням
системи САПР «Вертикаль»

21

Свириденко О.М.

22

Савченко С.А.,
Євдокімова Н.В.

23

Кравченко Т.В.

Інформаційна
«Коледж»

комп’ютерна система з

сенсорним

управлінням

Методи автоматичного регулювання та стабілізації напруги
3D – параметричне моделювання засобів медичного спрямування із
застосуванням САПР систем Delcam pls

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження
передового педагогічного досвіду. Опубліковано дослідження:
- 1 наукова публікації іноземною мовою у рецензованих закордонних
виданнях;
- 21 наукова публікація у фахових вітчизняних виданнях.
- 108 науково-популярних, консультаційних або дискусійних публікацій з
наукової чи професійної тематики у збірниках наукових праць;
Підготували доповідь та взяли участь у міжнародних наукових конференціях
протягом року 16 педагогічних працівників. Викладачами коледжу було проведено
рецензування 5 навчально-методичних матеріалів.
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Протягом року 4 педагогічні працівники працювали в складі експертних рад
МОН Акредитаційної комісії України щодо підготовки молодших спеціалістів в
навчальних закладах І-ІІ р.а.

3. Робота з кадрами
У 2014-2015 н.р. навчальний процес по підготовці молодших спеціалістів
коледжу забезпечувало – 108 викладачів (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної
категорії – 44; спеціалістів І кваліфікаційної
кваліфікаційної

категорії –

категорії – 27; спеціалістів ІІ

21; спеціалістів без категорії – 16, майстрів

виробничого навчання - 5. Педагогічне звання викладач-методист мають – 17,
старший викладач - 1;
Вченні звання мають 9 осіб (з них доцент - 6 осіб, кандидат наук - 9 осіб)
Для підготовки бакалаврів коледж залучає науково-педагогічні кадри на засадах
внутрішнього сумісництва та науково-педагогічні кадри Одеського національного
політехнічного університету на засадах зовнішнього сумісництва. Зокрема,
навчальний процес по підготовці бакалаврів в коледжі у 2014-2015 н.р.
забезпечувало 12 викладачів, з них: штатних – 11 викладачі; на засадах зовнішнього
сумісництва – 1 викладач. Наукову ступінь кандидата наук серед них мали – 4
особи. Якісний склад викладачів коледжу у 2014-15н.р. показано на рис. 3.1
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Спеціаліст ІІ
категорії; 21;
19%

Спеціаліст
без категорії;
16; 15%

Спеціаліст
вищої
категорії; 44;
41%

Спеціаліст І
категорії; 27;
25%
Спеціаліст вищ ої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст без категорії

Рис. 3. 1 Якісний склад викладачів коледжу у 2014-15н.р.

Для підвищення фахової майстерності, психолого-педагогічної підготовки
викладачів, для надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні
сучасними методами викладання й виховання, для розвитку творчих здібностей
викладачів, зацікавленості новими освітніми технологіями. методичний кабінет
постійно забезпечує проведення консультацій для педагогічних працівників.
Відповідно до комплексного плану постійно діяли семінари: «Школа викладачапочатківця» та «Школа педагогічної майстерності».

4. Результати атестації педагогічних працівників
У 2014-2015 н.р. всього атестацію пройшов 21 педагогічний працівник.
Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3 викладачам;
«спеціаліст першої категорії» – 7; «спеціаліст другої категорії» – 2; присвоєно
педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачу. Підтверджено вищу
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категорію 1 викладачу, підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» – 4
викладачам., підтверджено відповідність займаній посаді – 3 особам.
Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 15 педагогічних працівників
у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», ХНТУ, ХДУ, ВАТ «Херсонське
ПАТ 16562», ВАТ «Херсонський електромеханічний завод», ТОВ «Авто-Електромаш»
та інших підприємствах міста, з якими укладено договори про співпрацю.
Навчається в аспірантурі 1 особа, є здобувачами 12 педагогічних працівників.
В поточному році закінчили навчання в аспірантурі та успішно захистили
кандидатську дисертацію – 3 особи.

5. Робота бібліотеки
Ефективно використовуються мультимедійні засоби навчання.
Бібліотечний фонд становить 52917 примірників, з них: художньої літератури
-5985, навчальної – 46932, фахової – 41474.
За 2014-15 навчальний рік придбано 5 навчально-методичних посібників.
На даний час в електронній бібліотеці налічується 893 екземпляри
електронних матеріалів, з них: 239 електронних підручників, 462 посібники, 43
довідника, 27 збірників задач, тестів, диктантів; 2 словники, 104 хрестоматії, 6
навчально-методичних посібників, 1 практикум, 2 монографії, 5 енциклопедій, 2
збірника наукових праць. Електронна база коледжу постійно поповнюється
навчальними та методичними матеріалами з узагальненими і систематизованими
електронними варіантами комплексного методичного забезпечення навчальних
дисциплін, розробленими викладачами коледжу.
Було здійснено підписку на 18 періодичних видань газет та науковометодичних журналів «Перевізник», «Шкільна бібліотека», «Баланс-Бюджет»,
«Джерела», «Гривна», «Транспортні інновації», «Освіта України», «Позакласний
час», «Митний експерт», «Водій - авто», « Автошляховик України», «Охорна праці»,
«Фінансовий контроль», «Виховна робота в школі», «Логистика. Проблемы и
решения», «Перевізник», «Казна України», «Пожежна та техногенна безпека».
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6. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів ВНЗ
І-ІІр.а. Херсонської області
Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних
об’єднань.
На належному рівні на базі коледжу були проведені обласні методичні
об’єднання викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області: креслення, інженерної та
комп’ютерної графіки; інформатики та обчислювальної техніки; фізичного
виховання, електротехнічних дисциплін. Організовано ІІ етап обласної олімпіади з
інженерної та комп’ютерної графіки (секції машинобудівне креслення та дизайнпроекти);

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та обчислювальної

техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області;
Для

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі

коледжу заохочують студентів до участі в олімпіадах, конкурсах,

науково –

практичних конференціях.
За результатами олімпіад та конкурсів фахової майстерності у 2014-2015 році
студенти коледжу посіли перше загальнокомандне місце серед 17 ВНЗ області,
отримавши 18 призових місць, п’ять з яких перші, так Єрікова Ю. (гр. 161) посіла І
місце на обласній олімпіаді з української мови, Дмитракова К. (гр..131) посіла ІІІ
місце у ІІ етапі VІІ Всеукраїнської олімпіади з математики, Литвиненко К. (гр..151)
здобула ІІ місце у ІІ турі олімпіади «Світова література», ІІ місце в олімпіаді з
«Хімії» та ІІ місце у ІІ етапі (обласному) олімпіади «Іноземна(англійська) мова» ,
Гречко К. (гр. 161) посіла ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі олімпіади з фізики.
Активну участь взяли студенти коледжу у I етапі V Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та
І етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Переможці взяли участь у ІІ етапах зазначених конкурсів: Поліщук Г. (гр.291) та
Литвиненко К. (гр. 151) посіли ІІ місце. Обидві дівчини представляли область на
рівні України. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з «Української мови» студентка
161 групи Єрікова Ю. посіла IVмісце. Литвиненко К. (гр. 151) стала переможницею
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І етапу Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого
85-річчю від дня народження Ліни Костенко в номінації «Дослідницька робота».
Студентка гр. 241 Жанько К. посіла ІІ місце у конкурсі–захисті творчих робіт
секція «Екологія», Васильченко Д. (гр. 351) посів ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади з «Інформатики та комп’ютерної техніки». Студенти 361 групи Гайналій
М., Бовтрюк А. в ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському
обліку», посіли І та ІІ місце відповідно.
Котеленець О. (гр. 411) у ІІ етапі олімпіади з комп’ютерної графіки, посів І
місце (секція машинобудівне креслення), а Доценко Д. (гр. 381) І місце у секції
дизайн-проектів.
В обласній олімпіаді з електротехніки , студенти Єккель С. (гр. 331) , та
Пирожков І. посіли ІІІ місця. Студент 481 групи Баранецький Є. був переможцем у
обласній олімпіаді з радіоелектроніки , посівши І місце у творчому конкурсі.
Вперше студенти коледжу брали участь в обласній олімпіаді з економіки
підприємства, у якій групи Стаднік Г. (гр. 391) посіла ІІІ місце.
Команда студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж» у складі Торохтія Я. 381 гр. і Баранецького Є. 481 гр. взяли участь V
Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки. Баранецький Є. показав добрі знання,
посівши ІІ місце у Конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням
САПР. Також студентами була презентована творча робота, з якою команда
коледжу посіла І місце.
Студенти 361 групи спеціальності Цвєткова А. та Полковников А. посіли ІІ та
ІІІ місце відповідно у ІІ етапі Всеукраїнської студентській олімпіади з
інформаційних технологій «ІТ – Universe». У Національному фіналі Всеукраїнської
студентській олімпіади з інформаційних технологій «ІТ – Universe» , Гайналій М.,
(гр. 361) посіла ІІІ місце.
У Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів вищих
навчальних закладів I-II рівня акредитації за професією «Токар», команда студентів
412 групи у складі Ганушкевич В., Котеленець О. посіла ІІ загальнокомандне місце.
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У 2014-2015 н.р. викладачі коледжу активно працювали над підготовкою
студентів до участі у ІІ етапі всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України.
Протягом року викладачами коледжу під грифом Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а.
була надрукована 21 методична розробка. Здійснюється видавництво методичних
розробок,

що

затверджується

Вченою

Радою

Одеського

національного

політехнічного університету.
7. 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 року тричі
організовано та проведено Дні відкритих дверей, підготовлено виставки-презентації
технічної творчості, макетування та друкування рекламних буклетів. Організовано
підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які діяли з жовтня по червень, 5 місяців - з
лютого по червень та 1 місяць, впродовж червня-липня. Підготовчими курсами для
вступу до коледжу було охоплено 311 осіб шкільної молоді, що утворили 12 груп.

8. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
У 2014-15 н.р. розроблено та реалізовано
осінньо-зимового

періоду

та

підготовки

план заходів з підготовки до

системи

теплоспоживання

опалювального періоду, для забезпечення пожежної безпеки,
Проведено обстеження

до

оформлено акти.

стану тепломереж після закінчення зимового періоду і

оформлено звіт про виявлені недоліки у роботі та стані системи тепло споживання.
Проведена робота з таких напрямків «Охорона праці і безпека життєдіяльності»,
«Електробезпека» та «Пожежна безпека».

Розроблено Положення про службу

охорони праці та Положення про штаб цивільної оборони.
Відповідно до листа МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-372, листа департаменту
освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації, з метою захисту
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учасників навчального процесу начальником штабу з цивільної оборони розроблено
та

затверджено заходи з цивільного захисту учасників навчального процесу в

особливий період. Керівниками структурних підрозділів забезпечено готовність
структурних підрозділів, сил і засобів єдиної системи цивільного захисту до дій в
умовах виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок терористичних актів з метою
підвищення рівня захисту і території коледжу

у разі загрози виникнення

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними або іншими проявами
терористичної діяльності, мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій.
Визначено об’єкти для евакуації та закріплено зазначені об’єкти за учасниками
навчального процессу, реалізовано заходи щодо приведення об’єктів до готовності
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Об’єкти для евакуації та закріплені
учасники навчального процесу наведено у таблиці 8.1
Таблиця 8.1 Об’єкти для евакуації та закріплені учасники

навчального

процесу
№
Розміщення
об’єкта
1 Головний
навчальний
корпус

2

3

Гуртожиток
№1

Гуртожиток
№2

Закріплені учасники Кількісний
Начальник
НП
склад
об’єкта
Механічне
300
Цап Володимир
відділення
Володимирович
Художня школа
150
Обслуговуючий
50
персонал
Відділення
150
довузівської
підготовки
Заочне відділення
150
Економікотехнологічне
відділення
Електротехнічне
відділення

300

200

Обслуговуючий
персонал

20

Відділення
комп’ютерної та
програмної інженерії
Обслуговуючий
персонал

380

20
1720
21

Заступники начальника
об’єкта
Воронова Наталія
Володимировна
Кузнецова Оксана
Іванівна
Ромець Тетяна
Леонідовна
Коленко Віолетта
Володимирі
Федіна Інна
Володимирівна
Дудніков Андрій Чебукіна Валентина
Миколайович
Федорівна
Попенко Тетяна
Володимирівна

Нарожний
Олександр
Васильович

Крутін Анатолій
Вікторович
Войташенко Віра
Миколаївна
Яковенко Віра Дмитрівна
Авер’янова Віра
Миколаївна

Відповідно до «Плану основних заходів цивільного захисту Міністерства
освіти і науки України на 2015 рік», «Плану основних заходів підготовки і ведення
цивільного захисту ХПТК на 2015 рік.» від 25.09.2015 року 11.06.2015 року було
проведено спеціальне об’єктове тренування на тему: “Організація та проведення
заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу коледжу під час
повітряної тривоги та евакуації викладачів та співробітників коледжу у заміську
зону ”

9.Виховна робота

Виховна робота у коледжі організується відповідно до Конституції України,
Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про загальну середню 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.
Система виховної роботи проводиться з урахуванням визначеної виховної
мети

навчального закладу - формування гармонійно розвиненої, соціально

свідомої особистості, підготовленої до життя і праці в сучасному економічному,
культурно-інформаційному просторі, здатної до самовизначення, самореалізації
та самовдосконалення.
Виховний процес здійснюється за напрямами виховання:
- національно-патріотичне,

- сімейно-родинне;

- громадянське, правове, превентивне;

- морально – етичне,

- організація студентського самоврядування;

- художньо-естетичне,

- формування потреб здорового способу життя;

- екологічне;

-

розвиток

творчих

та

інтелектуальних - професійно - орієнтоване, трудове .

здібностей особистості;
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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 навчальних груп, коледжу та гуртожитків.
Організація, координація та контроль системи виховної роботи відносяться до
компетенцій та функціональних повноважень заступника директора з гуманітарної
освіти та 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.
Виховна робота проводиться з урахуванням специфіки навчального закладу,
його традицій, інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх
спеціалізації.
Соціально-педагогична робота
З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у
навчальному закладі на початку навчального року було складено Реєстр осіб
пільгових категорій студентів коледжу. Відповідно до зазначеного Реєстру у
навчальному закладі навчаються:
- студенти

з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського

піклування, які перебувають на повному державному утриманні -9 осіб;
- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
які перебувають під опікою – 7 осіб;
- студенти інваліди дитинства - 9 осіб;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 3 особи.
На початку 2014-2015 н.р. було оновлено електронну базу даних Соціального
паспорту студентів коледжу за визначеними категоріями:
- пільгові категорії студентів

(інваліди дитинства; сироти на повному

державному забезпеченні, особи з числа дітей-сиріт, діти-сироти, які знаходяться
під опікою; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з
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малозабезпечених сімей; студенти-батьки);
- «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; студенти з
багатодітних сімей; діти, які проживають в неповних сім’ях);
- іногородні студенти (особи, які проживають на квартирах; мешкають в
студентському гуртожитку; студенти-громадяни інших держав)

Інваліди
(всого 9 осіб)

Відділення
компьютерної
інженерії (3 особи)

Електротехнічне
відділення (3 особи)

22,2%
33,3%

Економікотехнологічне
відділення (1 особи)

11,1%
33,3%

Механічне відділення
(2 особи)

Рис.1 Кількість студентів інвалідів дитинства на відділеннях
Також, за звітний період були розроблені

у межах соціального паспорту

діаграми кількісного складу осіб зазначених категорій студентів за поточний
навчальний рік.
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Сироти на повному державному
забезпеченні та під опікою
(всього 17 осіб)

Відділення
компьютерної
інженерії (1 особа)

Електротехнічне
відділення (2 особа)

17,6%
5,9%

11,8%
Економікотехнологічне
відділення (11 осіб)

64,7%
Механічне відділення
(3 особи)

Рис.2 Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на повному державному забезпеченні і дітей –
сиріт під опікою на відділеннях

Особи постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи
(всого 3 осіб)

Відділення
компьютерної
інженерії (0 осіб)

Електротехнічне
відділення (1 особи)

Економіко66,7% технологічне
відділення (2 особи)

33,3%
0,0% 0,0%

Механічне
відділення (0 осіб)

Рис.3 Кількість осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
на відділеннях
Проводився порівняльний кількісний аналіз студентів пільгових
категорій, які навчаються та навчалися в коледжі.
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та інших

Рис.4. Порівняльний аналіз кількості студентів пільгових категорій 2009 – 2014 рр.
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Інваліди

Сироти на повному
державному
забезпеченні

Сироти під опікою

2009-2010
2012-2013

2010-2011
2013-2014

Особи які постраждали
внаслідок катастрофи
на ЧАЕС

2011-2012
2014-2015

Рис. 5 . Порівняльний аналіз кількості сиріт на повному державному забезпеченні

Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт на
повному державному забезпеченні
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відділення

2009-2010
2012-2013
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2010-2011
2013-2014

Економікотехнологічне
відділення

2011-2012
2014-2015

Рис.6. Порівняльний аналіз кількості дітей-сиріт під опікою

Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт під
опікою

1,8%

1,6%
1,6%
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1,2%
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відділення
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відділення
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Рис.7. Порівняльний аналіз кількості студентів-інвалідів з дитинства
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2010-2011
2013-2014

Економікотехнологічне
відділення

2011-2012
2014-2015

Рис.8. Порівняльний аналіз кількості студентів, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Порівняльний аналіз кількості студентів, які
постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС
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У вересні .2014р. 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,

надання

матеріальної

допомоги

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.
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Складено реєстр студентів, які переселилися з тимчасово окупованої території
та зони проведення антитерористичної операції:
-

студенти, які переселилися з тимчасово окупованої території – 3 особи;

-

студенти, які переселилися з зони проведення антитерористичної

операції – 7 осіб.
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».
До Дня боротьби зі СНІДом на базі навчального закладу відбулася щорічна
районна конференція «Молодь обирає здоровий спосіб життя» для учнівської та
студентської молоді навчальних закладів Суворовського району м. Херсону. У
конференції взяли участь студенти навчального закладу та ЗОШ № 6, 30, 37, 27, 56,
20, 24, 13 та професійних ліцеїв № 2, 5,15.
У рамках конференції відбулися зустрічі з представниками медичних закладів
та громадських організацій. Зі студентами проводили бесіди медичні працівники
та психолог «Клініки, дружньої до молоді» комунального закладу «Херсонська
міська клінічна лікарня», Стецюк О. В., священик храму Святої Трійці, Зятюк Я. С.
,координатор проектної діяльності Херсонської міської громадської організації
«ХХІ століття»; Анікейчик Т. О., завідувач відділом профілактичної, організаційнометодичної

роботи

та

епідеміологічного

профілактики і боротьби зі СНІДом.

моніторингу

обласного

Центру

Редколегія студради коледжу разом із

соціальним педагогом створили, надрукували та розповсюдили власні буклети –
пам’ятки «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоровим бути модно», «Як кинути
курити», «17 способів сказати «НІ» наркотикам та пояснити причину», «Любов
романтична,

хвороба - НІ». Створили презентації «ВІЧ, СНІД – історія,

дослідження, прогнози», «Життя дається тільки раз: попередження суїцидальної
поведінки», «Міфи та факти про алкоголь», «Вся правда про наркотики».
У рамках тижня здорового способу життя (27.11.2014р. – 05.12. 2014 р.) у
коледжі з були проведені наступні заходи:
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- виставка-огляд тематичних стіннівок «Обережно: шкідливі звички!»;
- акція студради коледжу:«Я обираю здоровий спосіб життя»,
- виставка авторських фото«Світ навколо мене»,
- виставка – огляд студентської творчості під гаслом:«Змістовне дозвілля
та здоровий спосіб життя – крок до успішного майбуття, в якому взяли участь
учасники 20 клубів позанавчальної діяльності коледжу.
За результатами проведеної конференції голова Суворовської районної у
м. Херсоні ради Дурницький М.Ф. у листі від 09.12.2014 р. за № 1001/0 висловив
подяку педагогічному та студентському колективам навчального закладу за якісні
організацію та проведення районної конференції «Молодь обирає здоровий спосіб
життя» та за «виховання молодого покоління в дусі відповідального ставлення до
власного здоров’я та здоров’я оточуючих, як до найвищої цінності, формування
свідомої мотивації до здорового способу життя та організацію фізично активного
дозвілля серед молоді».
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 45 осіб:
-

електротехнічне відділення – 7 осіб;

-

економіко-технологічне - 15 осіб;

-

механічне - 11 осіб;

-

відділення комп’ютерної та програмної інженерії - 12 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.
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Порівняльний аналіз кількості студентів "групи
ризику"
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15,6%

11,2%
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0%

2009-2010 н.р.
2012-2013 н.р.

Електротехнічне
відділення

2010-2011 н.р.
2013-2014 н.р.

Економікотехнологічне
відділення

2011-2012 н.р.
2014-2015 н.р.

Рис.9. Порівняльний аналіз кількості студентів групи ризику за 2009-2014 рр.

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів
проводилась

робота

служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну

підтримку та надала консультативну допомогу понад 50 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.

Організаційно - виховна робота ЦК класних керівників
До циклової комісії входять 49 педагогів, з них:
-

викладачі-спеціалісти – 2 особи;
викладачі ІІ категорії – 12 осіб;
викладачі І категорії – 13 осіб;

-

викладачі вищої категорії – 14 осіб;
викладачі-методисти – 8 осіб.

Впродовж 2014-2015 н.р. класні керівники організовували та проводили
наступну роботу:
1.Виховні тематичні години, позанавчальні заходи.
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2.Надавали допомогу студентам у формуванні студентських колективів,
співпрацювали із студентським активом та органами студентського самоврядування.
3.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. Відкритий виховний захід для першокурсників, присвячений Дню знань
(01.09.2014р.). Організатори: класні керівники Наумкіна О.В., Сіліщенко О.П.
ІІ. З метою успішної адаптації студентів І курсу до нових умов навчання у
коледжі, їх соціалізації у жовтні 2014 року був організований і проведений Тиждень
Першокурсника:
1. Виставка - презентація стіннівок «Ми - першокурсники ХПТК ОНПУ», в
якій узяли участь 6 груп І курсу:

Економікотехнологічне
відділення
112 група, кл.
Біденко Н.Д.

Електротехнічне
відділення

кер. 132 група, кл. кер.
Гончарова В.Б.

Механічне
відділення

Відділення
програмування та
комп’ютерної
інженерії
171 група, кл. кер. 152 група, кл. кер.
Литвиненко О.В.
Матвієнко Т.В.

161 група, кл. кер.
Подозьорова А.В.

181 група, кл. кер.
Відьохіна А.С.

2. Виставка - огляд навчальних, спортивних і творчих досягнень студентів І
курсу за шкільні роки. Найактивнішими визначено 7 навчальних груп І курсу.
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№
Класний
групи керівник

112

Біденко Н.Д.

161

Подозьорова
А.В.

121

Якушенко
С.О.

171

Литвиненко
О.В.

132

Гончарова
В.Б.

151

Гущанінова
С.А.

152

Матвієнко
Т.О.

Результативність,
прізвища Прізвища студентів, які
студентів, які представили
свої представили
найбільшу
досягнення
кількість, що підтверджують
їх досягнення
9 медалей та
21 грамоту за Слободян Д., Мінков В.,
спортивні досягнення.
Твердохліб Л.
3
дипломи,
53
грамоти
і Божовська В., Єрікова Ю.,
сертифікати за участь у конкурсах Івченко М., Шапарь Є.,
«Срібний колосок», «Соняшник», Яритіна В., Скалила В.
«Ерудит», «Зірниця», «Патріот»,
«Майбутнє очима дитини».
14 медалей з баскетболу та Крушинський В., Остапчук
академічного
веслування,
42 М., Дирів В., Самойленко В.,
грамоти і сертифікати за участь у Ліскін Б., Некрасов П.
конкурсах «Левеня», «Грінвіч»,
«Зірниця», «Колосок».
4 медалі, 5 дипломів за призові Базиченко Б., Кулініч О.,
місця у відкритих чемпіонатах Злобін Я., Волков А.,
області з бойового мистецтва, Сілецький І., Куліш О.
танців, 6 грамот і сертифікатів за
участь у конкурсах технічної
творчості, олімпіадах з трудового
навчання, української мови.
10 медалей, 20 грамот за участь у Бозиченко Б., Клименко В.,
танцювальних
та
вокальних Дмитракова К.
конкурсах, за призові місця у
відкритих міжнародних турнірах з
бойових мистецтв.
30 грамот, подяк, сертифікатів за Литвиненко
К.,
Удод,
призові місця
що вибороли у Воронов В.
читацькому
конкурсі
імені
Т.Г.Шевченка,
за
участь
в
олімпіадах із фізики, математики, за
спортивні досягнення з легкої
атлетики та боксу.
4 медалі за призові місця у Дашковський С., Яценко М.,
змаганнях з плавання та картингу, Чурсунова Ю., Камінська В.,
44 дипломи, грамоти і сертифікати Давидов І., Ушаков О.,
за високі досягнення у веб-дизайні, Миколюк В.
творчих, співочих та танцювальних
конкурсах.

ІІІ. «Тиждень клубів позанавчальної діяльності», мета якого: залучення
студентів І-ІІ курсів до творчої поза навчальної роботи, підвищення рівня їх
практичних навичок та розширення світогляду. 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 поза навчальної діяльності.
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ІV. Класні

керівники

надали допомогу студрадами

навчальних груп

в

організації участі у наступних позанавчальних заходах на рівні коледжу:
- акція «Вшануймо працю-педагога», присвяченої Дню працівника освіти;
- виставки рослинних композиції «Осінній вернісаж», « Подих весни» ;
- культпоходи до обласного академічного музично- драматичного театру ім.
М.Куліша з переглядом вистави « Наталка-Полтавка» та театралізованої програми
«Співоча Україна».
- культпоходи до обласного палацу молоді та студентів

для участі у

тематичних програмах присвячених Дню Збройних сил України та Перемозі над
фашизмом у ІІ світовій війні
V. З метою поширення передового педагогічного досвіду, інноваційних
технологій виховання протягом семестру проводилась робота школи педагогічної
майстерності класних керівників у рамках якої проведені наступні відкриті виховні
позанавчальні заходи:
-

«Геть паління! Ми здорове покоління», класний керівник 181 групи

Відьохіна А.С.;
- «Із слова починається людина, із слова починається мій рід», класні
керівники 432 групи

Шкарбуль О.В., 212 групи Філонцева Т.В.;

- «Для нас лиш б’ється ночами і днями єдине у світі - серце матері!» ,
класний керівник 121 групи Кузякіна О.В.;
- «Зустріч випускників спеціальності «Економіка підприємства», присвячена
10-ти річчю від першого випуску», класний керівник 391 групи Аблова Г.В.;
- «Посвята студентів ІІ курсу у бухгалтери», класний керівник 361 групи
Комліченко О.О.
- «Чим серце наповнене, те говорять уста», класний керівник 382 групи
Максимова О.Є.
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: «Україна – суверенна демократична держава», «ХМТ - ХПТК ОНПУ:
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зв’язок поколінь», «Літопис ХПТК ОНПУ: події, обличчя, факти», «Козацькому
роду – нема переводу» (до Дня Українського козацтва, 14.10.14), «Героїв імена у
пам’яті народу» (до 70-річчя від дня визволення України від гітлерівських військ,
28.10.14), «Наша мова солов’їна», «Українська мова – скарб духовного життя
нашого народу», (до Дня української писемності та мови, 09.11.14), «Землі моєї
ревний біль і жаль» (до Дня пам’яті жертв голодоморів, 22.11.14), «Величне ім’я Вітчизни захисник» (до Дня Збройних Сил України, 06.12.14 ), «Обрядовість
зимового циклу» (до Новорічних свят), «Усі люди - брати (до Міжнародного дня
боротьби за ліквідацію расової дискримінації, 21.03.15)»,

«З Кобзрем у серці»,

«Безсмертна спадщина Т.Г.Шевченка», з нагоди 201-річниці

дня народження

Т.Г.Шевченка (10.03.15), урок – реквієм «А пам'ять священна…»- спільний захід
студентів коледжу зі співробітниками Херсонської обласної універсальної наукової
бібілотеки ім.О.Гончара до 71-річниці звільнення м.Херсону від німецькофашистських загарбників (13.03.2015 р.), «Не можна забути… Слід пам’ятати…»
(07.05.15), «Пам'ять про них збережуть обеліски» (08.05.15) (до 70 річниці перемоги
над фашизмом у Європі), літературно-музична композиція «Я вибрала долю собі
сама…» (з нагоди 85-ліття Ліни Костенко)
У всіх навчальних групах проводилися виховні години «Від прав дитини - до
обов’язків громадянина» (напрям:

громадянське,

правове,

превентивне

виховання; здоровий спосіб життя: «Державний прапор України – святиня
народу», «У здоровому тілі – здоровий дух! «(до Дня фізичної культури і спорту,
13.09.14), «Суїцид та заходи його попередження серед молоді», «Життя на розпутті:
насилля та його ознака», «Правові та моральні норми твого життя» (до
Міжнародного дня боротьби проти насилля, 02.10.14)., Що таке толерантність і
ксенофобія (до Міжнародного дня толерантності, 16.11.14), «Молодь проти СНІДу»
(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 01.12.14), «Права і відповідальність
неповнолітніх», «Захист прав дітей в нашій державі» (до Дня захисту прав людини,
10.12.14), «Політична культура молодої людини, «Конвенція ООН про права
людини», «Здорова дитина – надія держави! (до Міжнародного дня боротьби з
раком, 04.02.15)», «Підліток і наркотики – обери життя! (до Міжнародного дня
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боротьби з наркоманією та наркобізнесом, 01.03.15)», «Сім’я. Регулювання сімейних
відносин», «Безпечна праця батьків – моє щасливе майбутнє!»,

«Пустощі і

кримінальна відповідальність», «Громадські ініціативи щодо захисту прав дітей»,
«Проблеми насильства неповнолітніх як гостре соціальне явище», «Проблеми
дитячої алко- та тютюнозалежності»,

«Не будьте собі ворогом: профілактика

шкідливих звичок (до Всесвітнього дня проти тютюнопаління, 31.05.15)» «Протидія
агресії в сім’ї (до Дня безвинних дитячих жертв агресії, 04.06.15), «Власність
неповнолітніх. Правоздатність і дієздатність», «Енергія небезпек життя».
У всіх навчальних групах класні керівники провели батьківські збори (
вересень та листопад, грудень; квітень, травень). Ведеться моніторинг відвідування
батьками зазначених зборів.
Впродовж семестру класні керівники вели наступну документацію:
1. Журнал виховної роботи групи, який охоплює наступну діяльність класного
керівника: організація роботи студентського самоврядування групи, робота зі
студентами пільгових категорій, «групи ризику», окремих категорій студентів
стосовно сім’ї, іногородніми студентами, організація і моніторинг проведення
батьківських

зборів,

індивідуальна

робота

зі

студентами

групи,

ведення

характеристик-спостережень на студентів, проведення виховних тематичних бесід.
2. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для студентів
групи.

Діяльність студентського самоврядування

Особлива увага у системі виховної роботи коледжу була приділена розвитку
студентського

самоврядування,

залученню

студентів

до

суспільно-корисної

діяльності, формуванню їх активної життєвої позиції.
У вересні 2014 р. голова студради коледжу Алєксєєнко Сергій поновив реєстр
голів студрад навчальних груп, відділень, гуртожитків.
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1

. Голова студради коледжу

Алєксєєнко Сергій Олександрович, 351 гр.

2

Голова студради гуртожитку №1

Ткаченко Володимир Юрійович, 321 гр.

3
4

Голова студради гуртожитку № 2
Голова студради Економікотехнологічне відділення
Голова студради Механічне
відділення
Голова студради Відділення
програмної та комп’ютерної
інженерії
Голова студради
Електротехнічне відділення

Шаверський Дмитро В’ячеславович, 311гр.
Котеленець Олександр Сергійович, 411гр.

5
6

7

Криворученко Андрій Миколайович, 371 гр.
Дорошенко Андрій Володимирович, 351 гр.

Макаренко Владислав Юрійович, 332 гр.

За звітний період проведені щорічні загальні позанавчальні заходи:
-

виставки-огляди:

«Умілі

руки»

(поробки

декоративно-прикладного

мистецтва, які студенти та їх батьки виготовили власними руками); рослинних
композицій: «Осінній вернісаж», « Подих весни», «Парад шкільних перемог та
досягнень першокурсників», «Пам’ять серця»;
- благодійні акції: «Як живеш, ветеране?», «Вітаймо педагогів - ветеранів».
Студенти відвідували ветеранів В.В. війни і праці, колишніх працівників
навчального закладу, надавали допомогу по господарству, вітали зі святами;
- акції милосердя: «Зберемо подарунки дітям – сиротам від Святого Миколая»
та «Допоможемо знедоленим дітям». Дитячі книги, шкільне приладдя, одяг, іграшки
збиралися для вихованців дитячого притулку смт. Степанівка та для дітей з сімей що
опинилися в кризових ситуаціях Суворовського району міста;
- культпоходи до обласного академічного музично-драматичного театру ім.
Миколи Куліша для перегляду вистави «Наталка Полтавка», музичної програми «
Співоча Україна»;
- культпохід до обласного палацу молоді та студентів для участі у заході
тематичній програмі присвяченій Дню

Збройних сил України. Готуючись до

спільного заходу редколегії клубів «Джерело» та «Літературні обрії» випустили по 5
тематичних стіннівок під гаслом «З Україною в серці!»
- профорієнтаційна робота у ЗОШ міста Херсона та області.
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- трудові толоки, 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 листопаді 2014 р. 20 активістів студради коледжу взяли участь у
соціальному молодіжному тренінгу - казко терапії «Потенційні можливості
особистості.

Матеріалізуємо

мрії»,

що

проходив

на

базі

Херсонської

Централізованої бібліотечної системи за участю кандидата психологічних наук ХДУ
Олександрової Г.О.
У грудні 2014 р. вихованці клубу гуманітарного спрямування взяли участь у
тематичному заході присвяченому 80-ти річчю з дня народження сина - патріота
Таврійського краю

Миколи Івановича Братана, що проводився в Обласній

бібліотеці ім. О. Гончара.
У квітні 2015 р. члени агітбригади «Відкрита трибуна» взяли участь у IV
міському

фестивалі «Молодь обирає здоров’я», який проводився за ініціативи

головного лікаря КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша».
Студенети відділень долучилися

до акція «Збери батарейки - збережи

природу», яку у грудні 2014 р. започаткував клуб «Еколог».
Започатковано проведення

пізнавального турніру « Що? Де? Коли?». За

навчальний рік проведено 2 турніри на теми: «Калейдоскоп студентського життя»,
«Новорічні та різдвяні традиції народів світу». Перемогу вибороли:
Назва команди/відділення

Місце

«Еліта» - економіко-технологічне відділення
«Кодери» - відділення комп’ютерної та програмної інженерії
«Удар блискавки» - електротехнічне відділення
«Механічна мафія» - механічне відділення

I
II
III
IV

Студрада провела моніторинг призначення академічних, іменних стипендій студентам по
відділенням:
Назва відділення
Кількість студентів. яким були призначені стипендії у період 2004
- 2015рр.
стипендія
стипендія
обласна
муніципальна
Верховної Ради
Президента
стипендія
стипендія
України
України
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Економіко-технологічне
відділення
Електротехнічне
відділення
Відділення комп’ютерної
та програмної інженерії
Механічне відділення

5

7

6

6

-

2

4

3

4

7

7

-

-

-

2

-

Робота клубів позанавчальної діяльності
У навчальному закладі організовано роботу 20 клубів позанавчальної
діяльності, що працюють на базі циклових комісій. Робота клубів за інтересами
допомагає організовувати змістовне дозвілля студентів, протидіяти асоціальним
проявам та розвивати творчі здібності студентів.
У клубах у 2014-2015 н. р. займалися 845 той час, як 2013-2014 н.р. займалось
839 студентів (72%), у 2012-2013 н.р.- 786 студентів (69%), у 2009-2010 н.р. - 627
студентів (60%) .
Відповідно до Реєстру клубів позанавчальної діяльності у навчальному закладі
організовано роботу нижчезазначених клубів:
1. Загальноосвітнього напряму:
Назва клубу, № з/п

Циклова комісія, керівник

Навчальні роки,
кількість студентів,
2012 2013

1.«Розумники
і ЦК
математичних
дисциплін,
розумниці»
Рослякова С.В.
2.«Літературні обрії» ЦК соціальних і гуманітарних
дисциплін, Шкарбуль О.В.
3. «Джерело»
ЦК соціальних і гуманітарних
дисциплін, Осадча Л.С.
4. «Феміда»
ЦК соціальних
і гуманітарних
дисциплін, Відьохіна А.С.
5. «Шукачі нового»
ЦК
природничих
дисциплін,
Семакова Т.О.
6. «Еколог»
ЦК туристичного обслуговування
та
інформаційної діяльності,
Матвієнко Т.В.
7. «Golden club»
ЦК іноземної мови, Гончарова В.Б.

2013 2014

2014 2015

33

56

50

70

68

64

24

35

15

20

20

15

16

51

62

15

22

27

36

25

25

Виховний відділ, Ярцев С.О., 25
вихователь гуртожитку № 1 .
9.
Історико
- Виховний відділ, Ревенко О. В. 15
краєзнавчий
клуб вихователь гуртожитку № 2 .

28

15

15

15

8. «Дебют»

39

«Іскра»
10.Спортивний клуб ЦК фізичного виховання, здоров’я, 300
«Ровесник»
ДПЮ; Федін Ю.М.
ВСЬОГО:
10
Клубів
Студентів
554

285

280

10

10

595

578

ЦК економіки та підприємництва,
25
Аблова Г.В.
2. «Електрик»
ЦК електрообладнання підприємств, 14
Дрозд Д.А.
3. «Автомобіліст»
15
ЦК виробництво двигунів, ремонт
автомобілів і двигунів, Сорокін
О.М.
4. «Конструктор 3D» ЦК комп’ютерної графіки та 10
автоматизованого
проектування,
Свириденко О.В.
5. «Алгоритм»
ЦК програмної інженерії, Карлова 26
Н.І.
6. «Імпульс»
ЦК програмної інженерії,
90
Бездворний І.І.
7. «Металіст»
ЦК
обробки
матеріалів
на 24
металорізальних
верстатах,
Крижанівська О.В.
8. «Аналітик»
ЦК економіки та підприємництва,
14
Боговіна Ю.М.
9.«Сучасний
ЦК гуманітарних дисциплін,
14
секретар - референт» Удод Л.В.

24

32

17

15

36

30

10

10

26

45

93

45

22

20

15

15

10. « Бухгалтер і Я»

---

25

30

11. «Глобус»

---

--

15

8
232

9
244

10
267

2. Фахового спрямування:
1. «Бізнес–клуб»

ЦК економіки та підприємництва,
Цвєткова О.М.
ЦК туристичного обслуговування та
інформаційної
діяльності,
Куліковська Н.М.
ВСЬОГО:
клубів
студентів

Клуб не працює у
зв’язку з відсутністю
спеціальності«Діловод
ство».

Всього роботою у клубах позанавчальної діяльності за звітний період було
охоплено від 627 до 839 студентів. Динаміку залучення студентів до проведення
змістовного дозвілля нижче наведено у таблиці та висвітлено у діаграмі:
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Кількість клубів та студентів у навчальних роках
2009-2010
16

2010-1011 2011-2012
16
18

2012 - 2013
19

2013 - 2014
20

2014-2015
20

627

641

786

839

845

700

Кожен клуб позанавчальної діяльності має свою структуру. Члени клубів
поділяються на відповідні секції (групи, сектори) та обирають своїх студентських
лідерів, які тісно співпрацюють зі студрадами спеціальностей та студрадою
коледжу. Відповідно до напряму роботи клубу його вихованці організовували
лекторські групи, проводили

круглі столи, інформаційно-пізнавальні години,

диспути, випускали тематичні стіннівки та влаштовували виставки своїх творчих
досягнень.
Студенти - активісти клубів «Джерело» та «Літературні обрії» взяли участь у
науково-практичній конференції студентської та учнівської молоді «Не стерти з
пам’яті той спомин про війну», організовану викладачами ЦК соціальних та
гуманітарних дисциплін, присвяченій 70-річчю визволення України від німецькофашистських загарбників (28.10. 2014 р.).
Члени правового клубу «Феміда» провели літературно - музичну композицію
та усний журнал до Дня пам’яті жертв голодомору для студентів І курсу та слухачів
підготовчих курсів (21листопада 2014 р). Організували зустрічі: з кандидатом
юридичних наук, доцентом Мкртчяном Р. С. з теми: «Юридична відповідальність
неповнолітніх» (10 грудня 2014 р.) та співробітником Обласного центру зайнятості
Хамзовою О.В. за темою «Сучасний стан ринку праці на Херсонщині. Успішне
працевлаштування випускників ВНЗ» (24. 12. 2014). Взяли участь у фіналі та
нагородженні переможців обласного конкурсу на кращий правовий захід «Світ
дитинства, захищений правом» (17 червня 2015 р.).
Студенти-мовознавці, вихованці клубу «Літературні обрії» брали участь у І та
ІІ етапах конкурсів серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації: міжнародному
конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та міжнародному мовно-літературному
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конкурсі ім. Тараса Григоровича Шевченка. Студентки Поліщук Ганна та
Литвиненко Катерина посіли призові місця у обласному етапі зазначених конкурсів:
Вихованці

клубів

соціально-гуманітарного

спрямування

влаштовували

виставки – презентації до календарних та пам’ятних дат: до дня визволення
Херсонщини від німецько-фашистських загарбників,

дня рідної мови, дня

вшанування жертв голодомору та політичних репресій, з нагоди 201-річниці дня
народження Т.Г.Шевченка, 70 річчя Перемоги у ІІ світовій війні, Дня Конституції.
Члени клубу

«Golden club» взяли участь у

англомовній

конференції

студентської та учнівської молоді «Володіння іноземною мовою як передумова
академічної мобільності студентської молоді в умовах євроінтеграції » присвяченій
Дню Європи в Україні. Захід організували викладачі ЦК іноземної мови. (19.05.2015
р.)
Клуб «Еколог» організував та провів екологічну конференцію «Загрози
екологічних катастроф».
Студенти - активісти клубу «Розумники та розумниці» взяли участь у
конференції «Застосування диференціальних рівнянь до опису реальних процесів у
курсах спеціальних дисциплін». Організатори заходу -

викладачі циклової комісії

математичних дисциплін (04. 06. 2015 р.)
Члени «Бізнес-клубу», клубів «Аналітик», «Бухгалтер і Я» здійснювали
статистичні дослідження економічного та фінансового стану підприємств міста й
області. Вся діяльність клубів 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 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.
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Спортивно – оздоровча робота

Осередком

спортивно

- оздоровчої

роботи

коледжу є

студентський

спортивний клуб «Ровесник» з секціями з баскетболу, волейболу, футболу, легкої
атлетики, шахів, настільного тенісу та атлетизму. Його діяльність спрямована на
формування потреб
студентської

здорового способу життя та залучення більшої кількості

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 спартакіади 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 ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації й посідали призові місця.
У змаганнях за програмою обласної спартакіади Херсонської області серед
ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації команди коледжу посіли:

Вид змагань
2012-2013н.р.

Легкоатлетичний крос (з
14- тикоманд)
Волейбол (з 15 -ти команд)
Фут зал (з 12-ти команд)

Місце, навчальний рік
2013-2014 н.р.
2014-2015 н.р

юнаки
II

дівчата юнаки
III
III

дівчата
IV

юнаки
ІІ
ІІ

дівчата
IV V

I
I

V
-

IV
-

ІІ

ІІ
V

V

V

V

V

І

І

II
ІІІ

Шахи
Баскетбол

ІІІ

V

Настільний теніс

ІV

І

Легка атлетика

ІV

V
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Організовано та проведено товариські зустрічі між командами ХПТК ОНПУ
та Херсонським базовим медичним коледжем,що були присвячені Дню Збройних
сил України.

У результаті команди коледжу посіли перше місце у

змагань з

підіймання гирі, підтягування на перекладині, перетягування канату.
Проведено Спартакіаду коледжу серед спеціальностей з міні-футболу,
кросового бігу та шахів. У результаті змагань команди вибороли місця:
Вид змагань
Волейбол (14 команд)
Фут зал (12 команд)
Загально фізична
підготовка(6 команд)

У міських

2012-2013н.р.
юнаки
дівчата
Iмісце
ІІ місце
IІ місце
І місце

2013-2014 н.р.
юнаки
дівчата
II місце IІ місце
І місце
І місце

2014-2015 н.р.
ІІІ
І

змаганнях фізкультурно - спортивного товариства «Спартак»

команда коледжу посіла загальнокомандне ІІІ місце.
До Дня Збройних сил України в коледжі були проведені спортивні змагання з
піднімання гирі, підтягування на перекладині, перетягування канату. У заході брали
участь команди ВНЗ І-ІІ р. а. м. Херсона. Команда юнаків навчального закладу
посіла І загальнокомандне місце серед 17 команд ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області
за програмою ХІІ обласної універсіади. Команда дівчат посіла 4 загальнокомандне
місце серед 15 команд.
Вид змагань

місце

Піднімання гирі (16-24 кг.)
Підтягування на перекладині
Перетягування канату

Iмісце
I місце
ІІ місце

Протягом навчального року була проведена спартакіада коледжу з 7 видів
спорту між спеціальностями коледжу:
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І

IV

V

V

II

IV

ІІІ

III

VI

Волейбол

ІІ

І

ІІ

III

IV

V

I

IV

VI

III

V

ІІІ

IV

VI

I

IV

V

VІ

III

I

III

IV

I

II

II

V

Баскетбол

ІІ

І

ІІІ

V

VI

III

II

IV

I

V

IV

І

III

V

II

V

V

Шахи

Легка атлетика

дівчата

Обслуговування
комп’ютерних систем
і мереж

І

юнаки

ІІ

II

дівчата

юнаки

Монтаж та
експлуатація
електроустаткування
підприємств і
цивільних споруд

дівчата

Розробка
програмного
забезпечення
юнаки

Технологія обробки
матеріалів на
верстатах та
автоматичних лініях

Виробництво
двигунів
юнаки

юнаки

Обслуговування та
ремонт автомобілів та
двигунів
юнаки

Легкоатлетичн
ий крос

Фут зал

дівчата

Економіка
підприємств

дівчата

дівчата

Спеціальність, місце
Бухгалтерський облік

Вид змагань

VI

IV

Виховна робота в студентських гуртожитках
У студентських гуртожитках 217 студентів, з них 84 повнолітніх та 133
неповнолітніх студенти. З них 4 студенти пільгових категорій: 3 особи з числа дітей сиріт на повному державному забезпеченні, 1 інвалід-дитинства.
Поселено студентів
Категорії

Кількість
87

Кількість
130, з них:
дівчат - 32,
юнаків - 98
58, з них:
дівчат- 20;
юнаків- 38
72 студенти, з них: дівчат12
юнаків - 60
І сем.
ІІ сем.

217

Розпочали проживання
з 1 вересня 14 р.Продовжили проживання
після літніх канікул

сироти
інваліди

Гуртожиток № 2

Кількість

Всього поселено -

Пільгові категорії :

Гуртожиток № 1

88

30

129

57

4

І сем.

ІІ сем.

3
1

1

2

45

2
1

1
1

Поселення студентів відбувалося з урахуванням віку, курсу навчання та
спеціальностей. У гуртожитку № 2 поселення відбулося ще й з урахуванням
спеціальності та відділення.
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.
За звітний період вихователями були проведені наступні заходи:

Виховні
бесіди
індивіду
альні,
групові:
Для
неповно
літніх

Назва бесіди
Гуртожиток № 1

- «Право,свобода,відповідальність»;
- «Знай свої права- виконуй свої
обов’язки»;
-в «Влив мобільних телефонів на
організм людини»;
- «Комп'ютерна залежність»;
- «Вплив комп’ютерних ігор на
свідомість людини»;
- «Правила зберігання харчових
продуктів»;
«Як
уникнути
конфліктних
ситуацій»;
- «Використання та зберігання
хімічних миючих засобів»;
- «Алкогольна трясовина»;
- «Поговоримо один з одним»
- «Страждання від кибермании»;
- «Молодіжний сленг: «за» і «проти»;
- «Особистість і наркотики»;
-«Прощення чи помста?»

Гуртожиток № 2-

- « Небезпека конфліктних ситуацій,
шляхи їх вирішення»;
- «Правовий статус неповнолітніх;
- «Від прав дитини -до обов'язків
громадянина»;
- «Вплив мобільних телефонів на
організм людини»;
- «Комп'ютерна залежність»;
- «Що таке здорова їжа?»
- «Дівоче здоров’я та дівоча честь» ;
- «Тайм менеджмент: як раціонально
використовувати свій час»;
-«Віруси - як захистити себе?».
- «Секрети Ромео і Джульєтти»;
- «Молодіжний сленг: «за» і «проти»
- «Поговоримо один з одним»;
- «Особистість і наркотики»;
- «Сексуальність»;
-«Прощення чи помста?»
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Для
повнолітніх

«Легальне
та
нелегальне
працевлаштування:
міфи
та
реальність»;
«Санітарно-гігієнічні
норми
зберігання харчових продуктів»;
- «Переваги здорового способу
життя»;
-«Абетка
сімейних
відносин.
Обов’язки батька у сучасній сім’ї »
- «Молодіжний сленг: «за» і «проти»;
- «Особистість і наркотики»;
- «Прощення чи помста?»

-«Зочини проти життя та здоров'я»;
- «Відповідальність -толерантність вибір (до Всесвітнього дня боротьби зі
Снідом)»;
- « Ти і сигарета»;
- « Шкідливі звички- шлях у безодню»;
- «Здорова мати- здороав дитинащаслива родина».
- «Молодіжний сленг: «за» і «проти»;
- «Особистість і наркотики»;
- «Сексуальність»
- «Прощення чи помста?»

2. Позанавчальні тематичні заходи.
- Участь у міських заходах до дня святкування Українського Козацтва –
Святої Покрови ( 14.10.14р.);
- Зустріч з представником Херсонського козацького Кошу, полковником
Тишковим Ю. Ф., який познайомив студентів з історією створення українського
козацтва та відродженням його на Херсонщині ( 15.10.14р.);
- Екскурсія до міської бібліотеки – філії №6 (18. 09.14 р.) ;
3. Робота клубу історичного краєзнавства «Іскра», керівник- Ревенко О.В..
Вихованці клубу брали участь у краєзнавчих конкурсах що організовував
Центр туризму Херсонської обласної ради: «А ми ту славу збережемо» (20.02.2014р.)
та «Козацька та бойова слава українського народу» (20.11.2014р.). Команда клубу
стала фіналістом серед 15 та 8 (відповідно) команд міста Херсона. Кращі знавці
історичної спадщини Херсонщини, мешканці гуртожитку №2: Гурба В.(452 гр.),
Кравченко Є.(251 гр.), Губа Р. (251 гр.), Нищадим В.(251 гр.), Козачок Д. (482 гр.),
Тавожнянська В.(391 гр) були нагороджені дипломами та пам’ятними значками.
Клуб «Іскра» нагороджений грамотами Центру Туризму Херсонської обласної ради.

4. Загальні виховні заходи, що проводили у гуртожитках викладачі ЦК.
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№
з/п
1.

2
3

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

Назва заходу

Виконавці

«Українське кіномистецтво (до Дня Викладачі української мови та
українського кіно та 120 річчя з дня літератури Удод Л.В., Стегалюк
народження О.Довженка».
А.В., Шкарбуль О.В.
«Шляхи досягнення успіху»
Гончарова В.Б. та викладачі ЦК
іноземної мови
«Туристичними стежками
Куліковська Н.М., викладач
Херсонщини”»
соціальних дисциплін
«Конфлікт та шляхи його вирішення»

Кузякіна О.В., Тихонов Т.М. та
викладачі ЦК математичних
дисциплін

Дата
проведення
24.09.14р.

21.11.14р.

1.12.14р.

18.12.14р.

«Математичне лото» та сеанс
Викладачі циклової комісії
одночасної гри в шашки і шахи,
математичних дисциплін
присвячений пам’яті викладача
математичних дисциплін
Шапошникова Сергія Петровича
Тренінг «Ми обираємо толерантність». Відьохіна А.С.
ЦК соціальних дисциплін

04.04.15 р.

Спортивні змагання юнаків з
ЦК фізичного виховання
волейболу між гуртожитками №1 та №
2
Майстер-клас «Мистецтво публічного Аблова Г.В.
виступу».
Керівник «Бізнес-клубу»

21.05.15 р.

3D технології в різних галузях
життєдіяльності людини

ЦК комп’ютерної та інженерної
графіки

Правила дорожнього руху

ЦК комп’ютерної та інженерної
графіки

18.05.15 р.

01.06.015 р.

03.06.15 р.

10.06.15 р.

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

Назва бесіди

2

Наслідки
вживання
алкоголю

Шкідливий
вплив паління

Гуртожиток №1

Гуртожиток №2

«Тютюн та його вплив на
здоров’я юнака», «Негативні
наслідки сигарети», «Що
входить до складу сигарети»

«Шкідливі звички-шлях у
безодню», «Поради як кинути
палити», «Вплив нікотину на
організм молодої людини»

«Алкогольна залежність та її
наслідки», «Вплив пива на
організм людини», «Тонізуючи

«Як формується алкогольна
залежність», « Міфи та реалії
вживання пива», «Вплив
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напої: позитивні та негативні
наслідки їх вживання»

енергетичних напоїв на стан
здоров’я та психіку людини»

3

Дотримання
правил
внутрішнього
розпорядку
гуртожитку

«Обов’язки чергового на
поверсі»,«Успішне навчання –
твоя добросовісна
самопідготовка», «Культура
спілкування у молодіжному
середовищі»

«Відповідальне ставлення до
виконання обов’язків чергового
по блоку» «Самопідготовка важлива сходинка до успішного
навчання», «Культура мови та
культура спілкування»

4

Дотримання
режиму дня

«Чому необхідно дотримуватись
режиму дня», «Тайм
менеджмент і запізнення»

«Переваги дотримання режиму
дня», «Тайм менеджмент і
запізнення», «Лінощі і успіх - не
сумісні»

Двічі на місяць проводилися засідання студради, де вирішувалися
питання

щодо організації самоврядування,

побуту мешканців, порушення

дисципліни та порядку. Тематика засідань фіксувалася в протоколах студради.
За звітний період було проведено засідань студради:
- гуртожиток № 1 - 6 засідань (І семестр); 8 засідань (ІІ семестр);
- гуртожиток № 2 - 8 засідань (І семестр); 8 засідань (ІІ семестр); .
Побутова рада проводила рейди перевірки санітарного стану кімнат.
Проведено конкурс на кращу кімнату, блок.
Кращі кімнати, мешканці
Гуртожиток №1
Гуртожиток №2
№ 507: Балясний Олександр 371 № 43: Смірнова
№ 49: Ковтун Анастасія,
гр.,Огородник Максим 221 гр., Тетяна,352гр.,Шевчук
252гр., Калан Ольга 391гр.
Матвеєв
Сергій
382
гр., Єлизавета, 105гр.
Гнідовсьний Андрій 352 гр.
№ 510: Коваленко Віталій 272 гр., № 514: Андрієць Ірина,
№ 65: Галишев Олександр,
Федоренко
Іван
272
гр., 211гр.
281гр., Челишев Віталій,
Малишенко Вячеслав 272 гр.,
281гр.
Міхеев Владислав 272 гр.
№ 513: Куліда Олександр 321гр.,
№ 73: Волков Андрій,
№ 712: Нищадим
Покалюк Сергій 321 гр., Ситник 171гр., Данильчук
Володимир, 251гр.,
Валерій 372 гр.
Данило, 181гр.
Мельниченко
Андрій,251гр.
№ 518: Самойлов Віталій 372 гр., № 715: Кибальченко
№ 85: Боканча Віталій,
Таран Віталій 221 гр., Таран Юрій Володимир, 471гр.,
432гр., Моніч Сергій,
372 гр.
Білокобильський
171гр.
Олександр, 471гр.;
№ 505: Овчаренко Віталій 331 гр., № 87: Постовий Денис,
Подопригора Ол-др 282 гр., Бахур 221гр., Чорненький
Віталій 272 гр.
Вячеслав, 252гр.;
Кращий блок: 8 поверх (1-2 секції) - староста блоку
Боканча Віталій, 432 гр.
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Студрада гуртожитку № 2

оформила куточки “Інформаційний вісник” на

кожен блок поверху в кількості 10 примірників. Редакційною колегією студради
випущені газети до Дня вчителя, Дня Збройних Сил України, до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом, до Нового року, Дня Перемоги, Дня матері, Дня родини.

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

2014-2015 н. рік

наведені в таблиці в порівнянні з показниками за 2013-2014 н. рік.
Таблиця порівняння основних показників роботи бібліотеки:

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування

показників

2013-2014н.р.

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

1670
36100

20142015н.р.
1650
35000

20257

21306

6740

8900

26997

30206

У порівнянні з 2013-2014 навчальним роком
кількість

відвідувань користувачів. Слід

користувачів

бібліотеки до

відмітити

інформаційного

значно збільшилась
зростаючий

електронного

попит

ресурсу, адже

кількість відвідувань користувачів мережі Інтернету постійно збільшується.
З метою широкого розкриття бібліотечного фонду та популяризації
довідкової і

фахової

літератури в читальній
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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 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

2014-2015 навчальний

рік

було

оформлено

19

книжкових виставок:
-

виставка-композиція

«Україно, незборима зроду

- ти душа великого

народу» (до Дня Незалежності України) ;
- виставка « Знання, мудрість і праця – суть людини» ( до Дня знань);
- виставка «Літературна спадщина Херсонщини» ( до Дня міста);
- виставка « Еволюція книги» (до Всеукраїнського дня бібліотек);
- ілюстративна виставка «Колиска наша – ненька Україна, сини її - преславні
козаки» ( до Дня українського козацтва);
- виставка-портрет « І сміх, і сльози, і любов Остапа Вишні» ( до 125-річчя від
дня народження О. Вишні);
- виставка-спомин «Скорботна свічка

пам’яті святої…» ( до роковин

Голодомору);
- виставка-застереження «СНІД – самознищення людства» ( до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом); - електронна

краєзнавча ілюстративна виставка «Мій

край – історії

скарбниця»;
- книжкова виставка «Соборність України – єдність нації» - до Дня
Соборності України;
- електронна

книжкова виставка «Життя вічне, слово невмируще» - до

Шевченківських днів;
- виставка-портрет «Поети, які живуть поруч»;
- книжкова виставка-експозиція «Духовна криниця українських традицій»;
- виставка «Ця загадкова планета Земля» - до Дня Землі;
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- виставка однієї книги «Кобзар» - то найглибша криниця. З неї людина
черпає життя» - до 175-річчя з дня виходу книги Т.Г.Шевченка «Кобзар»;
- виставка фоторепортаж «Чорнобиль – живий плач мертвої зони»;
- виставка-експозиція «Немеркнуче світло великого Подвигу»;
- виставка «Київська держава за часів Володимира Великого»;
- виставка-перегляд новинок фахової літератури «Шлях у професію».
До уваги користувачів бібліотеки

запропоновано 9 відкритих переглядів

літератури :
-

«Класик світового кінематографу» ( до 120-річчя від дня народження

О.П.Довженка);
- «З історії освітянства» ( до Дня освітян) ;
-

«Погляд

у завтрашній

день твоєї професії» ( до Дня працівників

автомобільної галузі);
- «Шляхами подвигу і слави» (перегляд мемуарів до Дня визволення України
від німецько-фашистських загарбників);
- «Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна українська мова» ( до Дня
української писемності і мови);
- «Українська армія – школа мужності і гарту» ( до Дня Збройних Сил
України);
- «Ти, рідна мово, чиста, як роса, цілюща й невичерпна, як криниця» - до Дня
рідної мови;
- «Стоїть обеліск і на нім імена, які вкарбувала навіки війна»;
- «Довгий шлях Конституції України» - до Дня Конституції України.
Також в читальній залі бібліотеки коледжу оформлено 4 тематичні
полиці:
- «Людина високої духовної культури» ( до 150-річчя від дня народження
М.М.Коцюбинського);
- «Нехай він вірить в себе, і йому повірить весь світ» ( до 255-річчя від дня
народження Фрідріха Шиллера);
- «Вороги юності – пияцтво, наркоманія, СНІД»
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- «Державні символи України» (постійно діюча).
З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення книжкового
фонду оформляються виставки «Нові надходження», складаються інформаційні
бюлетені нової навчальної літератури за дисциплінами, рекомендаційні списки:
«Книги – новинки твоєї професії», «Електронні підручники на допомогу
майбутньому фахівцю з туристичного обслуговування», «Нова література

на

допомогу студенту-дипломнику», «Ми – люди, поки є природа», «Хай світ із війною
не буде знайомий», «Грані твоєї професії».
Для популяризації бібліотечно-бібліографічної освіти для
курсів та слухачів

відділення

довузівської

підготовки

студентів 1-2

були проведені такі

заходи:
- бесіди-діалоги «Про книгу та бібліотеки» (для нових користувачів);
- бібліотечний урок-екскурс в історію «Від найдавніших «кам’яних» книг - до
сучасних електронних» ( для студентів 1-го курсу);
- інформаційна година «Бібліотеки – це надбання усіх людських багатств» (
захід проведено разом зі студентами 205 та 132 груп) ;
- бібліографічна консультація «Пошук інформації за допомогою ДБА
бібліотеки»;
- знайомство з бібліотекою на День відкритих дверей .
Культурно-просвітницька робота бібліотеки
студентів

національної

спрямована на формування у

свідомості, активної громадянської

позиції, високих

моральних якостей та духовних потреб. Протягом 2014-2015 навчального року
було проведено такі виховні заходи та творчі акції:
- участь у міській поетичній годині «Найкращі побажання і слова, тобі
присвячую, Херсоне рідний»

( до Дня міста власні вірші

читали студенти

Прибитько Олеся студентка 211гр. та Соколан Андрій 431 гр.) ;
- портретна галерея «Літературні ювілеї Таврійської землі» ( захід проведено
до Дня міста для студентів 291 групи);
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- урок козацької слави «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра» (захід
проведено до Дня українського козацтва спільно з вихователем гуртожитку Ревенко
О.А для студентів-активістів краєзнавчого гуртка, що мешкають в гуртожитку №1);
- соціодиспут «Гендерні відносини в родині» ( зустріч студентів 291 групи з
представником «Нової генерації» Жуковою Ольгою);
- кранч «Активний відпочинок для молоді» ( діалог представника клубу
«Кава» Шмигельського Валерія зі студентами 112 та 211 груп;
- поетичний вернісаж «Поетика відкритих почуттів» - зустріч херсонських
поетів (С.Зубарєв, Ю. Топунов, О. Стремоусова) зі студентами 131, 151,171 груп.
Захід проведено спільно з комісією соціально-гуманітарних дисциплін;
- літературна поетична година «Моцарт українського вірша» - до 120-річчя
від дня народження М.Т.Рильського. В заході приймали участь студенти 131 групи;
- екскурсія для студентів-мешканців гуртожитку №2 до бібліотеки-філії №6 та
перегляд презентації «Сьоме небо Ліни Костенко»;
- екскурсія для учасників англомовного клубу до обласної бібліотеки ім. Олеся
Гончара з відвідуванням інтерактивного заходу «Круїз без віз».
Культурно-просвітницькі заходи, що проводились в бібліотеці, не тільки
різноманітні

за темами, але й за формами

проведення.

Це були зустрічі

з

цікавими людьми, мандрівки в часі, мультимедійні години, в підготовці яких
приймали активну участь студенти,.
Інформація про виставкову роботу та

культурно-просвітницькі заходи в

бібліотеці висвітлювалася на сайті коледжу в розділі «Новини».
Звіти про результати прикладної наукової та професійної активності
викладачів за минулий навчальний рік представлено у додатку 1.

Директор

О.Є.Яковенко
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