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Система виховної роботи коледжу
Виховну роботу в коледжі організовано 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.
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.
Виховний процес здійснюється за напрямами виховання:
- національно-патріотичне,
- професійно - орієнтоване, трудове;
- громадянське, правове, превентивне;
- сімейно-родинне;
- організація студентського самоврядування;
- морально – етичне,
- формування потреб здорового способу життя;
- художньо-естетичне,
-розвиток творчих та інтелектуальних здібностей - екологічне.
особистості;
Система планування та звітності виховної роботи охоплює плани та звіти роботи:
класних керівників навчальних груп; соціального педагога; вихователів гуртожитків;
керівників клубів позанавчальної діяльності; циклової комісії класних керівників;
бібліотеки; студентських рад коледжу, відділень та гуртожитків.
Організація, координація та контроль системи виховної роботи належать до
компетенцій та функціональних повноважень заступника директора з навчально-виховної
роботи, завідувачів відділень, голови циклової комісії класних керівників та класних
керівників навчальних груп, голів циклових комісій, керівників клубів позанавчальної
діяльності та викладачів, соціального педагога, бібліотекарів, вихователів гуртожитків.
СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у навчальному
закладі на початку навчального року було складено Реєстр осіб пільгових категорій
студентів коледжу. Відповідно до зазначеного Реєстру у навчальному закладі, станом на
01.01. 2017р., навчалися:
- студенти з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на повному державному утриманні - 16 осіб;
- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають під опікою – 8 осіб;
- студенти інваліди дитинства - 13 осіб;
- студенти - учасники бойових дій та студенти –діти учасників бойових дій – 11 осіб;
- студенти, які є внутрішньо переміщеними особами - 7 осіб, з них студенти, які
переселилися з тимчасово окупованої території – 2 особи; студенти, які переселилися з
зони проведення антитерористичної операції – 5 осіб;
- студенти з малозабезпечених сімей-4 особи.
На початку ІІ семестру 2016-17н.р. було оновлено електронну базу даних
Соціального паспорту студентів коледжу за визначеними категоріями:

- пільгові категорії студентів (студенти з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні; студенти
з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під
опікою; студенти інваліди дитинства - 13 осіб; студенти - учасники бойових дій та
студенти –діти учасників бойових дій; студенти, які є внутрішньо переміщеними
особами);
- «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)
У лютому 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 складені 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.
За звітний період з кожним студентом вищезазначених пільгових категорій
соціальний педагог провів індивідуальні бесіди та роз’яснення стосовно його статусу,
документів, що підтверджують цей статус, правового забезпечення, раціонального
використання грошової допомоги та стипендії, раціонального харчування, важливості
дотримання здорового способу життя.
З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів
проводилась робота служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну підтримку
та надала консультативну допомогу 41 студенту, їх батькам в питаннях подолання
міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів. Проведено
певний
соціальнопедагогічний супровід особам пільгових категорій та дітям з сімей, які опинилися у
кризових ситуаціях.
Також, за звітний період були розроблені у межах соціального паспорту діаграми
кількісного складу осіб пільгових категорій студентів за поточний навчальний рік.

Рис.1 Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
на повному державному забезпеченні і дітей –сиріт під опікою на відділеннях

Рис.1 Кількість студентів інвалідів дитинства на відділеннях

Рис. 3 Студенти - учасники бойових дій та студенти –діти учасників бойових дій

Рис. 4 Студенти, які є внутрішньо переміщеними особами

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів цих
категорії надано певний соціально-педагогічний супровід. Студенти та батьки, які
потребували психологічної допомоги були направлені на консультації психолога до
«Клініки дружньої до молоді».
Проведено соціологічні дослідження з питань адаптації студентської молоді до
нових умов навчання:
- проблеми адаптації першокурсників;
- проблеми адаптації студентів пільгових категорій.
Були розроблені відповідні анкети для з’ясування основних проблем, що
вирішують студенти під час адаптаційного періоду.
З метою профілактики асоціальної поведінки студентів коледжу до роботи у клубах
за інтересами були залучення студентів групи ризику.
Всього у клубах займаються 23 студенти групи ризику, з них активними
учасниками діяльності клубів є 12 осіб. Інші беруть участь у роботі клубів не
систематично.
У рамках роботи Ради профілактики правопорушень здійснювались
індивідуальні корекційні заходи зі студентами, схильними до асоціальної поведінки
Проводилися засідання ради на які запрошувалися студенти, класні керівники та
викладачі циклових комісій. Розглядалися питання відвідання навчальних занять, якості
навчальних досягнень, поведінки, взаємостосунки у студентському колективі.
У рамках місячника здорового способу життя (03.04.2017р. – 28.04. 2017р.) з метою
формування у студентів цінностного ставлення до власного здоров’я, прагнення займати
активну життєву позицію, сприяти визначенню власних орієнтацій на здоровий спосіб
життя було проведено наступні заходи:
- виставка-огляд тематичних стіннівок «Обережно: шкідливі звички!»;
- виховні години, години соціального педагога та практичного психолога: «Разом
до здорового майбутнього!», «Хочешь бути здоровим – будь ним!», «Ризкована поведінка
молоді», «Я обираю здоров’я!»;
- інформаційна година «Геть паління – ми здорове покоління!» для студентів
механічного відділення (разом з бібліотекою О. Гончара);
- відкритий поза навчальний захід «Обери життя!» для студентів І курсу;
- зустріч з лікарями та психологом «Клініки дружньої до молоді» Суворовського
району.
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.

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ВИХОВНА РОБОТА ЦК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
До складу циклової комісії класних керівників входять 47 педагогів, з них:
- без категорії – 1 особа.
- викладачі вищої категорії – 15 осіб;
- викладачі ІІ категорії – 6 осіб;
- викладачі-методисти – 9 осіб;
- викладачі І категорії – 16 осіб;
Впродовж навчального року класні керівники організували та провели наступну
роботу:
1. Виховні тематичні години, позанавчальні заходи.
2. Психолого-педагогічні спостереження, індивідуальну роботу зі студентами, які
потребують підвищеної педагогічної уваги.

3. Співпрацювали з соціальним педагогом, викладачами, які викладають навчальні
предмети та дисципліни у групі, керівниками клубів та секцій позанавчальноі
діяльності, вихователями студентських гуртожитків, де проживають їх студенти вихованці.
За звітний період проведені наступні організаційно-виховні заходи:
І. Відкриті виховні заходи:
- святковий концерт до Дня знань (01.09.2016р.), організатори: класні керівники Наумкіна
О.В., Сіліщенко О.П.
- святковий концерт до Дня працівника освіти, організатори: клуб «Дебют», керівник
Ярцев С.О., голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В., викладач Удод Л.В.
- відкритий виховний захід до річниці Збройних Сил України «Українська пісня – злет
душі людської», організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О., викладач Удод Л.В.,
Ботвинюк О.В.
- музична програма до Дня Захисника України «Україна понад усе». організатори: клуб
«Дебют», керівник Ярцев С.О., викладач Осадча Л.С.
-літературно-музична композиція, присвячена жертвам Бабиного Яру «Ніколи знову»,
організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О., класний керівник 481 гр. Лебедь Г.М.
-концерт-реквієм до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору «Запали свічку пам’яті»,
організатори: клуб «Дебют», керівник Ярцев С.О., класний керівник 471 гр. Слєпухіна Р.І.
- святковий концерт «Моя родина – краплина України» до Дня Матері та Міжнародного
Дня родини;
- фестиваль вишиванок (до Дня Вишиванки);
- флеш-моб «Ми всі – діти України».
ІІ. З метою успішної адаптації студентів І курсу до нових умов навчання у коледжі,
їх соціалізації у жовтні 2016 року організовано і проведено Тиждень першокурсника,
який складався з :
1. Виставки - презентації стіннівок «Ми - студенти ХПТК», в якій узяли участь 12 груп І
курсу.
2. Виставки - огляду навчальних, спортивних і творчих досягнень студентів І курсу за
шкільні роки.
3.Виставка-оглад емблем та оберегів майбутньої спеціальності.
ІІІ. З метою залучення студентів І-ІІ курсів до творчої позанавчальної роботи,
підвищення рівня їх практичних навичок та розширення світогляду проведено виставку
клубів позанавчальної діяльності. Студенти мали нагоду докладніше ознайомитися із
напрямками роботи клубів, за бажанням записатися до клубу і в подальшому активно
брати участь у його роботі. У результаті 70% студентів І курсу були залучені до роботи
клубів позанавчальної діяльності.
ІV. Класні керівники надали допомогу студрадами навчальних груп в організації
та участі у наступних позанавчальних заходах на рівні коледжу:
- акція «Вшануймо працю педагога», присвяченої Дню працівника освіти та до Дня
пам’яті й примирення ;
- виставки рослинних композицій «Осінній вернісаж»;
- акція милосердя до Дня Святого Миколая;
- культпохід до Обласного академічного музично- драматичного театру ім. М.Куліша з
переглядом театралізованої програми «Планета факірів» (жовтень), «За двома зайцями»
(квітень).
-культпохід до Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара та участь у
заході «Я-українець», присвячений Р. Набегову, герою АТО.
- участь в музичній програмі «З Україною в серці»;
- участь у патріотичні акції «Рідна мова назавжди у серці;

- акція до Дня Святого Валентина («Пошта любові», «Серце побажань», флеш-моб
«Краплина любові від мене до тебе»);
- участь у місячнику здорового способу життя (зустріч з психологом, відкритий захід
«Обери життя», спартакіада тощо);
- участь у виставці, присвяченій року Японії в Україні;
Участь у заходах на рівні міста:
- участь у акції «Ланцюг єдності» до Дня Соборності України;
- участь у Всеукраїнській соціально-екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом!»;
- участь у ІV фестивалі студентської творчості «Молода Україна»;
- участь у доброчинній акції від товариства Червоного хреста;
- участь у заході в рамках «Дні Європи в Україні».
V. З метою поширення передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних
технологій виховання протягом семестру проводилась робота школи педагогічної
майстерності класних керівників, у рамках якої проведено відкриті виховні позанавчальні
заходи:
ПІБ викладача

Назва заходу

Гончарова В.Б.
класний керівник 332 групи

Відкрита виховна година на тему «Керування часомкерування своїм життям»

Федін Ю.М., Коцегубов
С.А. викладачі фізичного
виховання
Цветкова О.М., класний
керівник 361 групи

Відкритий виховний захід «Молодь обирає здоровий
спосіб життя»

Ковтун О.М., Удод Л.В.
класні керівники 171 та 172
групи
Горішня А.В., Свириденко
О.В., класні керівники 472
та 121 групи

Виховний захід на тему «На захисті рідної землі»

Г.М. Бондарчук, класний
керівник 131 гр.

Відкрита класна година «Життя без сміття».

Виховна година на тему «Як подолати агресію та бути
толерантним»

Відкрита виховна година на тему «Розвиток пам’яті»

Класні керівники, які атестуються, організували та провели виставку-огляд
передового педагогічного досвіду «Сучасні технології у вихованні 2017».
VІ. У академічних групах щомісяця проводилися тематичні виховні години за
напрямом: патріотичне виховання, формування національної свідомості «Є в нас
родина – вся наша Україна». Класні керівники провели наступні виховні години «Щоб
у серці жила Україна (до 25- річчя Незалежності України) 1.09.2016, «Літопис ХПТК
ОНПУ: події, обличчя, факти» 15.09.2016, «Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років
трагедії» 29.09.2016, «Моліться за всіх полеглих за волю і державність України» (до Дня
Українського
козацтва, 13.10.16), «М. Грушевський – державотворець, політик,
будівничий нації» ( до150 річчя від дня народження М. С. Грушевського) 29.09.2016, Ваш
подвиг у серцях назавжди (День визволення України від гітлерівських військ 28.10.2016).
«Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п`янить», «Наша мова калинова (до Дня
української писемності та мови, 09.11.2016), «Людяність у нелюдяний час», «Живемо,
поки пам’ятаємо» (до Дня пам’яті жертв голодоморів, 26.11.2016); «Тільки мужність не

сивіє», «Захист Батьківщини – святий обов’язок кожної людини»; «Героїв стежина – від
батька до сина» ( до Дня Збройних Сил України, 06.12.2016 ), Видатні люди України
22.12.2016, «Традиції та звичаї святкування Різдва» (до Новорічних свят) 28.12.2016;
«Возз’єднались в ті далекії роки наші предки навіки»або «Українська соборність: ідея,
досвід, проблеми» (до Дня Соборності та Свободи України, 22.01.17), «Дорога в
безсмертя. Пам’яті героїв Крут присвячується» (до Дня пам’яті Героїв Крут, 29.01.17);
«Афганістан болить в душі моїй» ( до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав 15.02.17),«Ми-українці і мова наша свята» (до Міжнародного дня рідної
мови, 21.02.17), «Небесна Сотня: Герої не вмирають» ( до Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні 2.02.2017); «Будь славен, день святої Перемоги!», «У граніті, у бронзі, у серцях» (до
Дня Перемоги у Другій світовій війні, 09.05.17), «Мати – символ добра на Землі»(до Дня
матері, 14.05.17), «Без сім'ї немає щастя на землі» (до Всеукраїнського дня сім’ї ,
15.05.17). «Вони померли, щоб ми жили» (День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні 22.06.2017), «Конституція − основний Закон незалежної, суверенної
України» (до Дня Конституції України 28.06.17 ).
У навчальних групах проводилися виховні години «Від прав дитини - до
обов’язків громадянина» (напрям: громадянське, правове, превентивне виховання;
здоровий спосіб життя: «Молодь обирає здоровий спосіб життя!», «Твоє здоров’я в твоїх
руках!» 8.09.16, «Молодь і протиправна поведінка», «Ти і закон. Де межа, яку не можна
переступати?» 23.09.16, «Симптоми та ознаки насильства. Як уникнути насильства»
6.10.16, «Від прав людини до обов’язків громадянина», «Обери майбутнє без алкоголю та
наркотиків!» 20.10.16, «Толерантність - ключ до порозуміння» (до Міжнародного дня
толерантності, 16.11.2015), «Зроби свій вибір: здоров’я чи примарна насолода». «Права
дитини» (до Всесвітнього дня дитини 20.11.2016 р.), «Життя над прірвою. Чорна
статистика СНІДУ» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 01.12.2016). «Я маю право
на життя, я маю право мати право», «Скажи палінню «прощавай»!» 15.12.16 Як не
потрапити на наркотичний гачок? (до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та
наркобізнесом, 01.03.17). «Підліткова злочинність у сучасному світі: як уникнути лиха»,
«Закон на варті твоїх прав» (Всесвітній день захисту прав споживача 15.03 2017),
«Толерантність-інтолерантність: два шляхи розвитку особистості» (до Міжнародного дня
боротьби за ліквідацію расової дискримінації, 21.03.17). «Суїцид – дезертирство з життя»,
«Ми всі – одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних «я», а разом Україна» (до Дня
родини 15.05.2017); «Проступок. Правопорушення. Злочин». «Шлях, який ми обираємо:
небезпека паління» (до Всесвітнього дня проти тютюнопаління, 31.05.17). «Зупинись,
людино, на мить і відчуй, як планеті болить» (до Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища. 05.06.17); «Як сказати «ні» в ситуації алкогольної
провокації?», «Крок у доросле життя: закон про працю підлітків».
Відповідно до графіку, було проведено батьківські збори як на рівні коледжу
(вересень, листопад, березень), так і поточні за результатами навчальних досягнень.

ПОЗАНАВЧАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЦИКЛОВОЇ
СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

КОМІСІЇ

Робота викладачів циклової комісії 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 було організовано та проведено наступні позанавчальні виховні
заходи:
І. Відкриті тематичні поза навчальні заходи:
- «Українська пісня – злет душі людської» (присвячений 25-річчю Збройним силам
України),

( грудень 2016, Ботвинюк О.В., Удод Л.В.);
- «В широкий світ…» -- відкрите засідання мовно-літературного клубу «Обрії» до
Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Шевченка (березень 2017, Куцак Т.О., Стегалюк А.В.);
- «Слово рідне! Ти моя молитво!» -- відкрите засідання клубу «Обрії» до Дня української
писемності та мови (лютий 2017, Шкарбуль О.В., Удод Л.В.).
- круглий стіл на тему : «Молодіжні субкультури: за і проти» (березень 2017,
МадаєваА.С.)
- дослідницький семінар до ювілею художника Г.В. Курнакова (лютий 2017, МадаєваА.С)
- круглий стіл вшанування воїнів – афганців – «Ти – вічний біль Афганістан, Ти – наш
неспокій» (15 лютого 2017, Слєпухіна Р.І)
- відкрите засідання правового клубу «Феміда» з теми: «Тільки той має історію, хто
бореться і живе!». Присвячене 3-тій річниці Революції Гідності та Свободи в Україні.. –
(28 лютого 2017, Слєпухіна Р.І)
- відкрите засідання клубу з нагоди річниці звільнення міста Херсона від німецько фашистських загарбників. (13 березня 2017, Слєпухіна Р.І)
- літературно-музична композиція, присвячена річниці завершення Другої світової
війни й Дня Пам'яті та примирення. (11 травня 2017, Лебедь Г.М.)
- круглий стіл з нагоди вшанування 80 - й річниці пам’яті жертв політичних репресій.
( травень 2017, Слєпухіна Р.І)
- науково-дослідницький семінар «Пам’ять про подвиг гартує сьогодення…» (13 березна
2017, Осадча Л.С.)
ІІ. Відкриті виховні години
- «На захисті рідної землі» (грудень 2016, Удод Л.В.);
- «Говоримо українською» (лютий 2017, Куцак Т.О, Стегалюк А.В.);
- «Володар царства національного духу і культури» (до Дня народження Т.Г. Шевченка)
(березень 2017).
- інформаційна година - «Вони пішли, Але не здалися…»- до дня вшанування подвигу
воїнів-інтернаціоналістів (лютий 2017, Осадча Л.С)
ІІІ. Тематичні диктанти:
- радіодиктант національної єдності «Україна на зламі тисячоліть» до Дня української
писемності та мови (листопад 2016);
- диктант до 26-ої річниці Революції на граніті (грудень 2016);
- диктант до Дня захисника Вітчизни (грудень 2016);
- до Міжнародного дня рідної мови (лютий 2017);
- до Шевченківських днів (березень 2017);
- до Дня Перемоги (березень 2017);
- до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу «Запали свічку пам’яті в
своєму серці» (травень 2017);
- до Дня вишиванки (травень 2017).
ІV. Патріотичні акції:
- «Рідна мова назавжди у серці» до Дня рідної мови (листопад 2016);
- флеш-моб «Єднаймось, брати мої» до Шевченківських днів (березень 2017).
V. Участь студентів навчальних груп І-ІІІ курсів та викладачів ЦК у
загальноміських заходах до календарних та пам’ятних дат:
- участь у Всеукраїнській акції «Ланцюг єдності» (до дня злуки ЗУНР та УНР, січень
2017);
- участь у мітингу-реквіємі до річниці бою під Крутами (радяно-українська війна 1918р.)
(січень 2017);
- участь в урочистому мітингу, присвяченому святкуванню днів Європи в Україні (травень
2017);

-

- участь в гала-концерті лауреатів ІІІ обласного фестивалю виконавської майстерності
«Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» (Херсонське музичне
училище (березень 2017р.);
- участь у відкритому виховному заході «Бринить у слові душа народу» до Міжнародного
дня рідної мови на базі Херсонської Обласної наукової бібліотеки ім. Гончара (лютий
2017)
VІ. Організація екскурсійно-туристичних подорожей:
- організовано та проведено туристично-екскурсійну подорож для студентів коледжу до
м.Запоріжжя (листопад 2016, Осадча Л.С.);
- у м.Львів, Карпатські гори, м.Славське (січень 2017, Осадча Л.С.);
- у Закарпатську область (м.Берегове), Карпатський національний заповідник;
- у Миколаївську обл.. Акторський та Арбузинський каньони, Трикратський ліс
(заповідник) (червень 2017, Осадча Л.С.).
VІІ. Оформлення тематичних експозиції та випуск інформаційних бюлетенів:
- участь у виставці до вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка (березень, 2017);
- свята Христового Воскресіння (квітень, 2017);
- організація виставки, присвяченій року Японії в Україні «Єднання культур» (березень,
2017);
- конкурси у рамках декади комісії: на кращий малюнок-ілюстрацію, авторський вірш,
стіннівку (березень, 2017);
- до Дня української писемності та мови (лютий, 2017);
- участь Молодіжному форумі у ХДУ (листопад, 2016).
VІІІ. Організовано та проведено заходи у рамках «Тижня правової освіти»
(05-09 грудня 2016р.):
Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної Декларації прав
людини»;
«Правовий семінар: знавці правознавства»;
Олімпіада з правознавства серед студентів І-х курсів;
Лекторська група з тематичними бесідами «Наші права – щасливе дитинство»;
Інформаційна хвилинка «Дітям про Конвенцію ООН»;
Конкурс колажів по статтях «Конвенції про права дитини»;
Конкурс кросвордів серед студентів І курсів;
Віртуальна інтернет-подорож шляхами права.
Результативність роботи ЦК, перемоги та досягнення студентів, яких підготували
викладачі ЦК
№ Назва заходу
2016-2017 н.р.
1

Обласний
тур
Всеукраїнської ІІ місце – Жукова Анастасія, 261 гр.
олімпіади з укр. мови
Обласний тур Міжнародного мовнолітературного конкурсу
ІІІ місце - Герасименко Каріна, 205 гр.,
ім. Т.Г. Шевченка

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування в коледжі діє відповідно чинного
законодавства України: ст.40 З.У. «Про вищу освіту», нормативно-правових документів

Міністерства освіти і науки України та інших нормативних документів, що регулюють
відносини учасників навчально-виховного процесу в ВНЗ, «Положення про студентське
самоврядування у Херсонському політехнічному коледжу Одеського національного
політехнічного університету».
Студентське самоврядування ХПТК ОНПУ функціонує на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- автономності у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійності
у виборі форм та методів здійснення повноважень;
- незалежності від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
- виборності та звітності представницьких органів студентського
самоврядування;
- рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи
право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів.
Студентське самоврядування ХПТК ОНПУ здійснюється на рівні групи,
відділення, коледжу.
Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою
студентів на добровільних засадах, принципах демократії. Обрання представницьких
органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами студентів
шляхом прямого таємного голосування. 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», «Парад шкільних перемог та досягнень першокурсників»;
- тематичні поздоровчі програми до Дня вчителя, Дня матері та Дня сім’ї, дня
випускника коледжу;
- благодійні акції: «Як живеш, ветеране?», «Вітаймо педагогів - ветеранів».
Студенти відвідували ветеранів 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 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»;
- волонтерській акції на підтримку українських військових, які перебувають у зоні
проведення антитерористичної операції. Студенти сплели 8 маскувальних сіток.
- Всеукраїнської акції «Запали свічку памяті»;
- культпоходи до обласного академічного музично-драматичного театру ім.
Миколи Куліша для перегляду музичної програми «Україна- це ми!»;
- культпоходи до обласного палацу молоді та студентів задля участі тематичних
програмах присвячених календарним та пам’ятним датам.
- профорієнтаційна робота у ЗОШ міста Херсона та області.
- трудові толоки, акції «зона опікування», «чисті четверги», впорядкування
території закріпленої за групами та відділеннями;
- екскурсії до музеїв та виставкових залів міста;
-туристичні краєзнавчі подорожі ;
- тижні навчальних дисциплін, декади спеціальностей.
До Дня Соборності України приєдналися до Всеукраїнської акції «Ланцюг єдності»;

- відвідали урочистості, що відбулися у великій залі Херсонського музичного училища.
Разом із протоієреємІгорем Семеніхіним помолились за мир в Україні та виконали
духовний гімн «Боже великий, єдиний!».
29 січня лідери студентського самоврядування коледжу і викладачі циклової комісії
соціальних та гуманітарних дисциплін долучилися до мітингу та церемонії покладання
квітів до меморіалу «Слава Україні!», щоб урочисто вшанувати пам'ять молодих героїв,
які 99 років тому полягли біля залізничної станції Крути, захищаючи Українську народну
республіку.
31 березня року активісти студентської громади коледжу прийняли участь у звітній
Конференції голови Студентської ради при Херсонській обласній державній адміністрації.
Делегати взяли участь в обранні Голови студентського самоврядування.
Від навчального закладу на посаду голови Студентської ради при Херсонській
обласній державній адміністрації балатувалася студентка спеціальності «Монтаж і
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» Попова Олена
Євгеніївна.
28 березня представники студентського самоврядування взяли участь у публічному
звіті голови Херсонської обласної державної адміністрації А. Гордєєва, на якому були
озвучені головні позитивні зрушення Херсонщини за 2016 рік.
Студради відділень розповсюдили марки товариства «Червоного Хреста» серед
студентів навчальних групп на суму 1200 грн. Активну участь в акції взяли студенти
навчальних груп:
Відділення
ЕкономікоЕлектротехнічне
Механічне
програмної та
технологічне
відділення
відділення
комп'ютерної
відділення
інженерії
131 гр., 132 гр., 231
121 гр.,171 гр., 172
105 гр., 151 гр., 251 111 гр., 112 гр., 161
гр., 232 гр., 331 гр.,332 гр., 272 гр., 321 гр.,
гр., 252 гр., 281 гр.,
гр., 211 гр., 212 гр.,
гр.
371 гр.
282 гр. 381 гр.
261 гр., 311 гр.
Вшановуючи подвиг воїнів-інтернаціоналістів були організовані виступи студентів
«Афганістан: подвиг, біль, пам'ять», висвітливши приклади героїзму військових при
виконанні обов’язків у «чужій» війні.
У квітні 2017 року відбулися вибори до органів студентського самоврядування
коледжу. Шляхом прямого таємного голосування, відповідно до чинного законодавства,
студенти коледжу сформували Раду студентського самоуправління коледжу:
- голова студентського самоврядування коледжу – Артищенко Дмитро;
- голови студентського самоврядування по відділеннях:
- відділення комп’ютерної та програмної інженерії Січкарюк Руслан;
- економіко-технологічне відділення -

Авраменко Дмитро;
- електротехнічне відділення Дми тракова Катерина;
- механічне відділення Самійленко Віталій.
У виборах взяли участь 60% студентської громади коледжу.
На першому засіданні новообраної студентської ради коледжу (29.04.17) було
розподілено посадові обов’язки та повноваження наступним чином:
ПІБ голови студентського самоврядування
Посадові обов’язки:
відділення:
1.
Дмитракова Катерина (голова студентського
Заступник голови
самоврядування електротехнічного відділення)
студентського
самоврядування коледжу;
2.
Січкарюк Русан (голова студентського
Секретар студентської ради
самоврядування відділення комп’ютерної та
коледжу

програмної інженерії)
Самойленко Віталій (голова студентського
Інформаційно-науковий
самоврядування механічного відділення)
сектор
4.
Авраменко Дмитро (голова студентського
Культурно-масовий,
самоврядування економіко-технологічного
спортивний сектор
відділення)
5.
Артищенко Дмитро (голови студентської ради
Побутова рада коледжу
коледжу)
21 квітня голова студентського самоврядування електротехнічного відділення Попова
Олена та координатор студентського самоврядування Багмет Т.Є. взяли участь в
урочистому відкритті І Стратегічної сесії громадської організації «Молодіжна
антикорупційна агенція».
27-28 травня активісти студентської громади коледжу на волонтерських засадах взяли
участь у обласному фестивалі «ХЕРСОН FEST» з нагоди відкриття туристичного сезону
2017 року «Херсонщина туристична – шлях до вражень!». Волонтери допомагали в
організації фестивалю, спілкувалися зі студентами інших вишів міста, а також весело та з
користю провели дозвілля.
Студенти-активісти організували та провели масштабне прибирання зелених зон та
благоустрою територій коледжу і парку «Херсонська фортеця», в рамках Всеукраїнської
соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!».
Творчо активна молодь коледжу, учасники музичного клубу «Дебют» гідно
представили навчальний заклад на гала-концерті VII фестивалю студентської творчості
«Молода Україна». Активні студенти коледжу завзято підтримували учасників.
3.

РОБОТА КЛУБІВ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У навчальному закладі організовано роботу 23 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.
Роботою у клубах позанавчальної діяльності за звітний період було охоплено 847
студентів. Динаміку залучення студентів до проведення змістовного дозвілля наведено у
таблиці:
Кількість клубів та студентів, які займаються у клубах
навчальні 2012 - 2013 2013 - 2014
2014-2015
20152016-2017
роки
2016
клубів
19
20
20
23
21
874
студентів 786 ( 65%) 839 (68%)
(72%)
802(74 %) 844 (77%)
Кожен клуб позанавчальної діяльності має свою структуру. Відповідно до напряму
роботи клубу його вихованці організовували лекторські групи, проводили круглі столи,
інформаційно-пізнавальні години, диспути, випускали тематичні стіннівки та
влаштовували виставки творчих досягнень, проводили прикладні наукові дослідження.
Відповідно до Реєстру клубів позанавчальної діяльності у навчальному закладі
організовано роботу нижчезазначених клубів:
1. Загальноосвітнього напряму:
Назва клубу,
№ з/п

Циклова комісія, на базі
якої працює клуб,
керівник клубу

Навчальні роки,
кількість студентів,
2012

2013 –

2014

2015

2016-

-2013
н.р.

1. «Розумники
розумниці»

і ЦК
математичних 33
дисциплін, Рослякова С.В.

2.
Мовнолітературний
«Обрії»
3.
Історико
краєзнавчий
«Джерело»
4.Правових
знань
«Феміда»

2014
н.р.

–
2015
н.р.

2016
н.р.

2017
н.р.

56

40

27

52

ЦК
соціальних
і
гуманітарних
дисциплін,Удод Л.В.
ЦК
соціальних
і
гуманітарних дисциплін,
Осадча Л.С.
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.
8.Культмасової
Виховний відділ, Ярцев
роботи «Дебют»
С.О.,
вихователь
гуртожитку № 1 .
9. Історико - Виховний відділ,
краєзнавчий
клуб РевенкоО.В.
вихователь
«Іскра»
гуртожитку № 2 .

70

68

64

50

95

24

35

15

20

18

20

20

15

16

22

16

51

62

16

16

15

22

27

20

20

36

25

25

30

30

25

28

15

20

15

-

15

15

Клуб
об’єд
нано
з
клубо
м
«Дже
рело»

-

10.
Декоративно- ЦК програмної інженерії,
прикладного
Багмет Т.Є.
«Креатив»

-

-

10

10

15

11. ПросвітницькоВ
Виховний
відділ,
інформаційний клуб соціальний
педагог
«Відкрита трибуна» Наумкіна О.В.
ВСЬОГО:
клубів
студентів
2. Фахового спрямування:
1. «Бізнес–клуб»
ЦК
економіки
та
підприємництва,
Аблова Г.В.
2. «Електрик»
ЦК
електрообладнання
підприємств, Дрозд Д.А.
3. «Автомобіліст»
ЦК виробництво двигунів,
ремонт
автомобілів
і
двигунів, Сорокін О.М.

-

-

10

10

10

8

9

11

10

10

254

310

308

229

293

25

24

32

50

50

14

17

15

20

15

15

36

30

20

15

4. «Конструктор 3D» ЦК комп’ютерної графіки
та
автоматизованого
проектування, Свириденко
О.В.
5. «Алгоритм»
ЦК програмної інженерії,
Карлова Н.І.
6. «Імпульс»
ЦК програмної інженерії,
15огові на15 І.І.
7. «Металіст»
ЦК обробки матеріалів на
металорізальних верстатах,
Крижанівська О.В.
8. «Аналітик»
ЦК
економіки
та
підприємництва,
15Боговіна Ю.М.
9.«Сучасний
ЦК
гуманітарних
секретар
– дисциплін,
референт»
Удод Л.В.

10

10. «Бухгалтер і Я»

ЦК
економіки
та
підприємництва, Цвєткова
О.М.
11. «Глобус»
ЦК
туристичного
обслуговування
та
інформаційної діяльності,
Куліковська Н.М.
12. Організаційно- Лабораторія організаційновидавничий клуб
видавничої
діяльності,
«Політехнік»
Ярцев С.О., Яковенко Є.О.
ВСЬОГО:
клубів
студентів

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

10

10

16
10

26

26

45

26

35

90

93

45

75

60

24

22

20

20

26

14

15

15

14
15

Клуб не працює у зв’язку з
відсутністю спеціальності
і«Діловодство».

-

---

25

30

30

40

---

--

15

15

24

-

-

-

20

15

8

9

10

11

11

232

244

267

306

307

300

285

270

250

275

-

-

-

17

7

1
300

1
285

1
270

2
267

2
382

14

Члени клубу «Golden club» в проведені заходів у рамках Тижня англійської мови,
взяли участь у англомовній конференції студентської та учнівської молоді «Edukation
abroat» присвяченій Дню Європи в Україні, організували й провели фестиваль
англомовної пісні та поезії. Щомісяця проводили тематичні засідання дискусійної секції за
темами: «Віртуальна подорож до Великобританії», «Університетська освіта. Студентське
життя» тощо.

Вихованці клубу «Еколог» організували проведення Тижня екології у коледжі. В
обласному конкурсі творчих робіт з екології студенти 205 групи Герасименко К. та
Кузнєцов І. посіли І місце з дослідженням на тему «Побутові відходи та їх вплив на
довкілля» (25.04.17).
Студенти - активісти клубу «Розумники та розумниці» підготували та провели
конференції «Застосування елементарної математики до опису реальних процесів у
техніці та комп’ютерній графіці» (08.12.16) та «Застосування диференціальних рівнянь до
опису реальних процесів у техніці, економіці та побуті (25.05.2017). Організатори заходу
- викладачі циклової комісії математичних дисциплін.
Студент 151 гр. Сініло Олег посів ІІІ місце в ІІ (обласному) турі олімпіади з
математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. в Херсонській області.
Члени «Бізнес-клубу», клубів «Аналітик», «Бухгалтер і Я» здійснювали статистичні
дослідження економічного та фінансового стану підприємств міста й області. Вся
діяльність клубів була спрямована на набуття практичних знань та навичок необхідних
для майбутньої спеціальності.
Вихованець клубу позанавчальної діяльності «Шукачі нового» Присяжний Ю. (152
гр.) посів І місце в обласному етапі олімпіади з фізики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Херсонської обл. (керівник Сємакова Т.О.)..
Досягнення клубу позанавчальної діяльності «Бухгалтер і я»:
- ІІІ місце в обласній олімпіаді «Комп’ютерні технології в обліку»: рішення задач за
допомогою програми «1С: Підприємство» посіла студентка 361 гр. Гуртова М.
(керівник Цвєткова О.М.);
ІІІ місце в Міжнародній олімпіаді «ІТ-Всесвіт» посіла студентка 361 гр.
ГуртоваМ. (керівник Цвєткова О.М.).
Студради клубів «Металіст», «Автомобіліст», «Електрик», «Імпульс», «Алгоритм»
організовували виставки технічної творчості де презентували діючі моделі, макети
розроблені та виготовлені власними руками студентів. Вихованці клубів брали участь у
олімпіадах з фахових дисциплін, студентських конференціях та виступали з доповідями за
темами власних прикладних наукових досліджень, влаштовували виставки тематичних
стіннівок. Участь у таких заходах сприяла мотивації студентів до більш детального
опанування обраною спеціальністю.
Досягнення клубу «Імпульс»:
- ІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослдницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України посів студент 181 гр. Бандрівчак В.
(керівники-Свириденко О.М., Філонюк Г.О.);
- І місце в Обласному конкурсі з електроніки серед учнів ЗОШ 1 – 3 ступенів посів
студент 181 гр. Козачук Василь;
- І місце в ІІ етапі етапі Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки посів
студент 381 гр. Смола О., ІІ – місце – студентка 381 гр. Нагорна А.;
- ІІ місце ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки посів студент 381
гр. Смола О., п’яте – загальнокомандне місце (Смола О., Єгоров Л.).
Вихованець клубу позанавчальної діяльності «Алгоритм» Колпаков К.) посів ІІ
місце в ІІ (обласному) етапі олімпіади з програмування, інформатики та комп’ютерної
техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської обл.
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В РОБОТІ МАЛої АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У
2016/2017 Н.Р.
У Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного
університету протягом 2016/2017 н.р. у конкурсах, організованих комунальним закладом
«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради, взяли участь 43
студенти.
1)
Обласний заочний конкурс на підтримку воїнів АТО «Душею прагнемо до миру»

№

Прізвище, ім'я
студента, група

1

Призове місце

Номінація

Керівники

Черкашин Р., 131
гр.

-

«Вірш»

Куцак Т.О.

2

Степанова О.,
251 гр.

ІІ

«Живопис»

Куцак Т.О.

3

Ганушкевич К., 111
гр.
Біленька Д.,
152 гр.
Мельник М., 131 гр.

Заохочувальний
диплом
І

«Живопис»

Ботвинюк О.В.

«Живопис»

Ботвинюк О.В.

-

«Вірш»

Куцак Т.О.

Полянський В.,
112 гр.

І

«Вірш»

Стегалюк А.В.

4
5
6

2)
Обласний заочний конкурс «Багатогранна країна квітучої сакури» з нагоди
відзначення року Японії в Україні
№

Прізвище, ім'я
студента, група

1

Призове місце

Номінація

Керівники

Фисина А.,
151 гр.

І

«Живопис»

Стегалюк А.В.

2

Степанова О.,
251 гр.

ІІ

«Живопис»

Куцак Т.О.,

3

Татарський М.,
131 гр.
Біленька Д.,
152 гр.
Куліда О.,
171 гр.

ІІІ

«Живопис»

Куцак Т.О.

-

«Живопис»

Ботвинюк О.В.

-

«Живопис»

Удод Л.В.

4
5
3)

Обласний заочний конкурс «Невідома українська держава у відомих обличчях: хвилююча
іскра життя у картинах Архипа Куїнджі, Івана Марчука, Сергія Васильківського»

№

Прізвище, ім'я
студента, група

1

Біленька Д.,
152 гр.
Павлюк А., 152 гр.

2

Призове місце

Номінація

Керівники

ІІІ

«Малюнок»

Ботвинюк О.В.

-

«Електронна презентація»

Ботвинюк О.В.

4)

Обласний конкурс «Невідома Українська держава у відомих обличчях» з нагоди 150- річчя
з дня народження Михайла Грушевського

№

Прізвище, ім'я
студента, група

Призове місце

Номінація

Керівники

1

Лісовець Євгеній,
272 гр.

І

«Електронна презентація»

Осадча Л.С.

2

Дукач А., 251 гр.

ІІ

«Нарис»

Лебедь Г.М.

5) Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт:
Прізвище,
ім'я

Відділе
ння

Секція

Тема роботи

Призо
ве
місце

Наукові
керівники

студента,
група
Басенко В.,
161 гр.
Алексєєв О.,
121 гр.

Хімії та
біології
Хімії та
біології

Хімії

Методи одержання біогазу

-

Хімії

Визначення барвників у
ковбасних виробах

-

Задорожна
М.В.
Задорожна
М.В.

3

Зоріна А.,
211 гр.

Хімії та
біології

Хімії

Природні індикатори

-

Задорожна
М.В.

4

Якубовський
К., 171 гр.

Історії

Історичного
краєзнавства

-

Осадча Л.С.

5

Дукач А., 251
гр.

Історії

Історичного
краєзнавства

Підприємці Херсона часів
капіталістичної
модернізації сер.ХІХст. поч.ХХст.:
просопографічний портрет
Південна Україна в
творчості М. Грушевського

-

Лебедь Г.М.

6

Сєргєєв В.,
251 гр.

Історії

Історичного
краєзнавства

-

Лебедь Г.М.

7

Гайбура Б.,
251 гр.

Історії

ІІІ

Лебедь Г.М.

8

Іванова М.,
161 гр.

Хімії та
біології

Історичного
краєзнавств
а
Валеології

Херсонщина в роки
української революції 1917
– 1921рр.
Історія вулиць Херсона

-

Заболотна
С.О.

9

Сонмез В.,
161 гр.

Хімії та
біології

Валеології

-

Заболотна
С.О.

10

Литош С.,
161 гр.

Хімії та
біології

Валеології

-

Заболотна
С.О.

11

Козак Є.,
112 гр.

Літерат
урознав
ства,
фолькл
ористи
ки та

Українська
література

ІІІ

Ботвинюк
О.В.

1
2

Виховання санітарногігієнічної культури у
підлітків
Екологічні проблеми
харчування лдини в умовах
забруднення
навколишнього
середовища
Вплив шуму та звуку на
організм людини
Кримськотатарські
мотиви у творчості Лесі
Українки

мистец
твознав
ства
Літерат
урознав
ства,
фолькло
ристики
та
мистецт
вознавс
тва
Літерат
урознав
ства,
фолькло
ристики
та
мистецт
вознавс
тва
Економі
ки

12

Біленька Д.,
152 гр.

13

Корній К.В.,
252 гр.

14

Броннікова
Р.,
391 гр.

15

Божовська
В., 391 гр.

Економі
ки

16

Гречко К.,
391 гр.

Економі
ки

17
Шапарь Є.,
391 гр.

Економі
ки

Українська
література

Мотиви пошуку себе у
романі Жанни Куяви
«Дерево, що росте в мені»

-

Ботвинюк
О.В.

Українська
література

Чуттєва образність
імпресіоністичних новел
М.Коцюбинського

-

Ботвинюк
О.В.

Секція
фінансів,
грошового
обігу і
кредиту

Фінансове забезпечення
розробки
комп'ютеризованої
системи керування діючою
моделлю вертикальнофрезерного верстата
Перспективи розвитку
іпотечного кредитування в
Україні

-

Живець А.М.

-

Живець А.М.

Податкова політика в
Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку

-

Живець А.М.

Інноваційно-інвестиційний
проект елекропостачання
вуличного освітлення
населеного пункту на базі
автономної сонячної
установки
Бізнес-план як ефективна
форма залучення
інвестицій

-

Комліченко
О.О.

-

Комліченко
О.О.

Розвиток туризму та його
роль в Україні

-

Комліченко
О.О.

Секція
фінансів,
горошового
обігу і
кредиту
Секція
фінансів,
горошового
обігу і
кредиту
Мікроеконом
іка та
макроеконом
іка

18

Єрікова Ю.,
361 гр.

Економі
ки

Мікроеконом
іка та
макроеконом
іка

19

Сьоміна Є.,
361 гр.

Економі
ки

Мікроеконом
іка та
макроеконом
іка

20

Яритіна В.,
391 гр.

Економі Економічної
ки
теорії та
історії
економічної
думки

21

Здибай А.,
391 гр.

Економі
ки

22

Цемкалов І.,
391 гр.

23

Бандрівчак
В., 181 гр.

24

Мартинець
М., 282 гр.

25

Козачук В.,
181 гр.

Економічної
теорії та
історії
економічної
думки
Економі Економічної
ки
теорії та
історії
економічної
думки
Техніч
Електроніка
них
та
наук
приладобуду
вання
Технічн Електроніка
их наук
та
приладобуду
вання
Технічн Електроніка
их наук
та
приладобуду
вання

Маркетингове дослідження ринку вітрогенераторів

Боговіна
Ю.М.

Економічна система:
сутність, характеристика,
особливості

-

Боговіна
Ю.М.

Механізм ціноутворення в
умовах розвинутої
ринкової економіки

-

Боговіна
Ю.М.

Універсальний
3D_принтер

ІІ

Свириденко
О.М.

Електронний дзвінок

-

Свириденко
О.М.

Левітрон

-

Свириденко
О.М.

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
здорового способу життя та залучення більшої кількості студентської молоді до занять
спортом. Спортивні амбіції студентів задовольняються можливостями сучасного спортивного
комплексу, до якого входять оснащені велика спортивна та тренажерна зали, літній спортивний
майданчик.
За звітний період оргкомітет спортивно-оздоровчого клубу «Ровесник»
організовував та проводив спартакіаду з семи видів спорту, спортивні змагання в яких
визначалися кращі результати серед студентів навчальних груп, курсів, спеціальностей,
гуртожитків та слухачів відділення довузівської підготовки. За результатами змагань
формувалися збірні команди, що брали участь у міських, обласних універсіадах та
спартакіадах із різних видів спорту серед 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
Місце, навчальний рік
2013-2014 н.р.
2014-2015 н.р
2015-2016н.р.
2016-2017 н.р.
юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата
Легкоатлетичний
III
IV
ІІ
IV
III
IV
І
IV

крос (з 16- ти
команд)
Волейбол (з 15 - ти
команд)
Фут зал (з 15- ти
команд)
Шахи

II

IV

ІІ

ІІІ

-

III

II

I

V

Баскетбол

II

IV

Настільний теніс

-

Легка атлетика

V

V

II

IV

ІІІ

IV

I

-

І

-

І

V

II

ІІІ

V

IV

V

I

V

IV

V

I

IV

I

V

V

IV

IV

V

V

V

III

V

ІІІ

V

-

Організовано та проведено товариські зустрічі між командами ХПТК ОНПУ,
Херсонського училища рибної промисловості (ХМУРП) та Херсонським морським
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.
У лютому команда юнаків коледжу взяли участь у Всеукраїнській студентській Лізі
з баскетболу на базі ХДУ, де команда ХПТК ОНПУ виборола третє місце.
У березні в спортивному залі коледжу проводився товариський турнір з
баскетболу між юнацькими командами ХПТК та ХМУРП перемогу святкували студенти
Херсонського політехнічного коледжу.
Серед студентів які мешкають у гуртожитках коледжу у грудні та березні
проводилися змагання з силового багатоборства у яких прийняло участь близько 80
студентів.
У міських змаганнях фізкультурно спортивного товариства «Спартак» команда
ХПТК ОНПУ взяла участь у змаганнях з міні-футболу та волейболу.
Третій рік поспіль команда юнаків навчального закладу посідає І
загальнокомандне місце серед 17 команд ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за
програмою ХІІІ обласної універсіади. Команда дівчат посіла 4 загальнокомандне місце
серед 15 команд.
Протягом навчального року була проведена спартакіада коледжу з 7 видів спорту
між спеціальностями коледжу:
Спеціальність, місце
Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж

Вид змагань

юнаки

дівчата

дівчата

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

юнаки

юнаки

юнаки

VI

III

II

V

I

IV

II

I

III

VI

V

Волейбол

II

VI

IV

III

VI

V

I

III

II

I

V

-

Фут зал

-

-

III

II

V

-

IV

I

-

VI

-

Шахи

II

V

I

IV

V

VI

III

III

II

IV

VI

I

Баскетбол

III

IV

I

III

VI

V

II

I

IV

II

V

VI

Легка атлетика

IV

VI

III

IV

VI

III

II

I

I

II

V

V

дівчата

IV

дівчата

Легкоатлетичн
ий крос

ВИХОВНА РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ
У студентських гуртожитках проживало 257 студентів.
Поселення студентів відбувалося з урахуванням віку, курсу навчання та
спеціальностей.
Гуртожиток № 1
Гуртожиток № 2
Поселено студентів
Всього поселено
у 2016-2017 н.р.
Розпочали
проживання
з
01.09.2016 р.
Продовжили
проживання
після
літніх канікул
Пільгові категорії :
сироти
інваліди
студенти-діти
учасників бойових дій
з
малозабезпечених
сімей
Продовжили
проживання
у
ІІ
семестрі
Пільгові категорії :
сироти
інваліди
студенти-діти
учасників бойових
дій

Загальна кількість
257

86 юнаків

255

86 юнаків

96

40 юнаків

232

6
2
3
4

Кількість
171, з них:
дівчат - 43,
юнаків- 128
169, з них:
дівчат- 41;
юнаків- 126.
56, з них:
дівчат- 16;
юнаків- 40

1
-

5
2

-

3

3
80

1
152, з них:
дівчат – 36;
юнаків - 116

1
-

5
2

-

3

з
малозабезпечених
сімей

3

1

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:
Назва бесіди
Гуртожиток № 1
Гуртожиток № 2
Для
«Комп'ютерна
залежність».
неповно Кібератака: «Синій кіт», «Розбуди
літніх
мене о 4:20».
- «Вплив комп’ютерних ігор на
свідомість людини»;
- «Правила зберігання харчових
продуктів»;
- «Алкогольна трясовина»;
- «Наполегливість у досягненні
мети»
- «Відповідальність за свої
вчинки».
- «Толерантне відношення один до
одного».
-«Культура міжетнічних, статевих
відносин»;
- «Молодь і закон».
Для
- «Алкогольна трясовина»;
повно- - «Особистість і наркотики»;
літніх
- «Прощення чи помста?»
- «Порядок у гуртожитку —
обов’язок чи норма життя?»
- «Наполегливість у досягненні
мети»
- «Відповідальність за свої
вчинки».
- «Ввічливість по відношенню до
старших».
- «Толерантне відношення один до
одного».

- «Правовий статус неповнолітніх»;
- «Вплив мобільних телефонів на
організм людини»;
- «Комп'ютерна залежність»;
- «Тайм менеджмент: як раціонально
використовувати свій час»;
-«Віруси - як захистити себе?».
- «Секрети Ромео і Джульєтти»;
- «Особистість і наркотики»;
-«Прощення чи помста?»;
- «Елегантність чи сексуальність?»;
- «Жіночність-це привабливо».

- « Ти і сигарета»;
- « Шкідливі звички- шлях у безодню»;
- «Здорова мати- здорова дитинащаслива родина».
- «Молодіжний сленг: «за» і «проти»;
- «Особистість і наркотики»;
- «Сексуальність»;
- «Повага до кожної людини не залежно
від її віку»;
- «Толерантність-одна із кращих рис
характеру людини».

2. Позанавчальні тематичні заходи.
Гуртожиток № 1
- екскурсія до бібліотеки-філії №6 централізованої міської бібліотеки ім. Лесі Українки
(для студентів, які мешкають в гуртожитках);

- Молодь обирає здоровий спосіб життя! (бібліотека ім.. Лесі Українки).
- інформаційна година «Михайло Грушевський – старець, витканий зі страху і
побоювань»;
Гуртожиток № 2:
- свято рідної мови «Бринить у слові душа народу»
- диспут «Щаслива доля: дар згори, чи випробування?»
- літературний акорд «Сучасні імена на карті України» (захід проведено до
Всесвітнього дня книги та авторського права)
3. Загальні виховні заходи, що проводили у гуртожитках викладачі ЦК.
1

4

«Використання Internet-технологій з
користю для себе» (гуртожиток № 2)
Тренінг «Чи знаєте ви свої права?»
(гуртожиток № 2)
Спортивні змагання з футболу серед
студентів коледжу та мешканцями
гуртожитків №1 та № 2
Математичний брейнринг

5
6

Традиції писанкарства
Етикет сімейних відносин

2
3

Багмет Т.Є., Левченко О.В. 16.12.2016р.
Левицький В. Н.
Мадаєва А. С.
18.12.2016р.
ЦК фізичного виховання,
здоров’я і ДПЮ

19.09.2016р.

ЦК математичних
16.05.2017р.
дисциплін
Керівник клубу «Креатив» 12.04.2016р.
Керівник клубу «Golden
23.05.17
Club» Гончарова В.Б.,
керівник клубу «Електрик»
Дрозд Д.А.

3. Індивідуальна корекційна робота зі студентами «групи ризику». Із зазначеними
студентами проведені наступні виховні бесіди :
№ Назва бесіди
Гуртожиток №1
Гуртожиток №2
з/п
1
Шкідливий
«Тютюн та його вплив на
«Поради як кинути палити», «Вплив
вплив паління
здоров’я юнака», «Негативні
нікотину на організм молодої
наслідки сигарети», «Що
людини», «Шкідливість нікотинового
входить до складу сигарети»
диму на оточуючих», «Чому потрібно
палити тільки у відведених місцях?»
2
Наслідки
«Алкогольна залежність та її «Вплив алкоголю на організм молодої
вживання
наслідки», «Вплив пива на
людини», «Міфи та реалії вживання
алкоголю
організм людини», «Тонізуючи
пива»
напої: позитивні та негативні
«Тонізуючи напої: позитивні та
наслідки їх вживання»
негативні наслідки їх вживання»
3
Дотримання
«Обов’язки чергового на
«Відповідальне ставлення до
правил внутріш- поверсі»,«Успішне навчання –
виконання обов’язків чергового по
нього
твоя добросовісна
блоку» «Самопідготовка - важлива
розпорядку
самопідготовка», «Культура
сходинка до успішного навчання»,
гуртожитку
спілкування у молодіжному
«Культура мови та культура
середовищі»
спілкування»
4
Дотримання
«Чому необхідно дотримуватись «Переваги дотримання режиму дня»,
режиму дня
режиму дня», «Тайм
«Тайм менеджмент і запізнення»,
менеджмент і запізнення»
«Лінощі і успіх - не сумісні»

Проводилися засідання студради, де вирішувалися питання щодо організації
самоврядування, побуту мешканців, порушення дисципліни та порядку. Тематика
засідань фіксувалася в протоколах студради.
Побутова рада проводила рейди перевірки санітарного стану кімнат. Проведено
конкурс на кращу кімнату, блок.
Кращі кімнати гуртожитку №1 у 2016-2017 н.р.
№ 506:
№ 509:
Булега О., 452, Круппа А., 251 гр., Кожарко Д., Жмурко С., 311 гр., Гетьман В., 331 гр.,
172 гр., Пославський С., 151 гр.
Литвинчук Д., 311 гр.
№ 510:
Гуслєв В., 212 гр., Семеняка О., 171 гр., Пилипенко О., 112 гр., Лук’янчук В., 282 гр.
Кожного місяця виводився рейтинг санітарно-гігієнічного стану кімнат гуртожитку
№2 та окремо кожного поверху.
Кращі кімнати гуртожитку №2 у 2016-2017 н.р.
№ кімнати
мешканці
Кімната № 410
Якубенко А., Зоріна А.
Кімната № 68
Задернівський В., Федоров О.
Кімната № 44
Продченко Є., Нарогна А.
Кімната № 74
Козачук В., Савченко Б.
Кімната № 716
Бандрівчак В., Вагнер Д.
Кімната № 811
Завгородній М., Драганчук В.
Кімната № 59
Бородін С., Волков А.
У роботі гуртожитків визначено недоліки: запізнення студентів на заняття,
недостатній контроль за дотриманням правил користування електроприладами
мешканцями та пожежної безпеки у приміщеннях загального користування.
ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
ЗА 2016 -2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Одним із найважливіших напрямків роботи бібліотеки коледжу є якісне
забезпечення інформаційних та бібліотечних потреб користувачів бібліотеки. Основні
показники роботи бібліотеки в цьому напрямку за 2016-2017 навчальний рік наведені в
таблиці в порівнянні з показниками за 2015-2016 навчальний рік.
Таблиця порівняння основних показників роботи бібліотеки:
№ з/п

Найменування

показників

1.

Всього записано користувачів

2.

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

3.
4.

Загальна кількість відвідувань

2015-2016н.р.
1600

2016-2017н.р.
1602
35200

21400

21550

9150

9200

5.

користувачів бібліотеки

30350

30750

З метою широкого розкриття бібліотечного фонду та популяризації довідкової і
фахової літератури в читальній залі бібліотеки проводиться книжково-виставкова
робота. Оформлено такі постійно діючі книжкові виставки: «Є на світі моя країна, де
червона цвіте калина»,
«Моя земля – земля моїх батьків», «Держава. Право.
Суспільство.» та «Книги – це ріки, що наповнюють світ», що постійно доповнюються
новими матеріалами. Протягом семестру в читальній залі бібліотеки було оформлено
ріноманітні за формами книжкові виставки, відкриті перегляди та тематичні полиці, що
були приурочені до календарних, професійних та пам’ятних дат. Так за 2016-2017
навчальний рік було оформлено 19 книжкових виставок:
- виставка-портрет «Я син народу, що вгору йде» (до 160-річчя від дня
народження І.Я.Франка –великого українського поета) ;
- виставка-експозиція «Під вільним сонцем, моя Україна, величним розмаєм цвіте»
(до Дня Незалежності України);
- виставка «Світ знань відкриває книга» ( до Дня знань);
- книжкова вітрина «Світ – це книга. Хто не мандрував світом, той прочитав лише
одну сторінку» (до Всеукраїнського дня бібліотек);
- виставка-вітання «Вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя ім’я» (до
Дня працівників освіти);
- виставка-інсталяція «Територія творчості» ( до Дня художника);
- виставка-ікебана «Ясніє в кожній квітці дивина»;
- виставка-спомин «Тих днів не стерти з пам’яті людської ( до Дня визволення
України від німецько-фашистських загарбників);
- виставка-експозиція «Незгасима рана України» ( до Дня пам’яті жертв
Голодоморів і політичних репресій);
- книжкова вітрина літератури з правознавства (до Всеукраїнського тижня права);
- виставка-експозиція «Руками створена краса»;
- виставка-порада «Читайте класику сьогодні»;
- виставка-експозиція «Україно, соборна державо, сонценосна колиско, моя» - до
Дня Соборності України;
- виставка-вернісаж «Таємниця закоханого серця»;
- виставка автопортретів поета-художника «Вдивляється Тарас у душу України»
(до Шевченківських днів);
- виставка «У рідний край, грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі» (до Дня
міста);
- виставка-застереження «Щоб тільки неба очі голубі, цю Землю бачили в цвітінні»
(до Всесвітнього дня Землі);
- вистава-композиція «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято
Перемоги» (до Дня Перемоги);
- книжкова вітрина «День Європи – свято миру і єдності» (до Дня Європи).
До уваги користувачів бібліотеки запропоновано 3 відкриті перегляди літератури
та 2 бібліографічні огляди:
- «Щоб наша слава, козацька слава, вовік не пропала» (до Дня Захисника України
та Українського козацтва);
- «Ти наше диво калинове, кохана українська мова» ( до Дня української
писемності та мови);
- «Мов джерельна вода, рідна мова моя» ( до Міжнародного дня рідної мови);
- огляд «Херсонщина: золоті степи, сині води, щедрі люди»;
- «Тільки пам’ять не старіє» ( до Дня визволення рідного міста від німецькофашистських загарбників).
Також в читальній залі бібліотеки коледжу оформлено 4 тематичні

полиці:
- «Я стану твоїм захисником, Україно!» (до Дня Збройних Сил України);
- «Державні символи України» (постійно діюча);
- «Солдати чужої війни»;
- «Чорнобиль. Довгий шлях трагедії» (до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля).
З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення книжкового
фонду оформлена книжкова вітрина «Нові надходження», складаються інформаційні
бюлетені нової навчальної літератури за дисциплінами, рекомендаційні списки: «Мова
Шекспіра підкоряє світ», «Край мій рідний, південний»,«Доторкнись до джерел славетної
історії», «Світ твоїх захоплень», «Правова свідомість молоді в Україні», «Шлях у
професію», «Від екології душі – до екології довкілля».
Для популяризації бібліотечно-бібліографічної освіти для студентів 1-4 курсів
та слухачів відділення довузівської підготовки були проведені такі заходи:
- бесіди-діалоги «Про книгу та бібліотеки» (для нових користувачів);
- консультації «Шлях до електронної методичної бази коледжу»( для студентів 1-4
курсів);
- бібліотечне свято «У царстві мудрості, історії і тиші» ( захід проведено до
Всеукраїнського дня бібліотек для студентів 1-го курсу);
- бібліотечний урок-екскурс «Від найдавніших «кам’яних» книг – до електронних»
(для студентів першого курсу економіко-технологічного відділення);
- акція «Включайся! Твій мотив читання» (захід проведено до Дня інформації для
всіх користувачів бібліотеки);
- бесіда «Структура книги» (для студентів 1-го курсу );
- демонстрація презентації «Читають всі» (для всіх користувачів бібліотеки);
- знайомство з бібліотекою на День відкритих дверей (для слухачів відділення
довузівської підготовки );
- бібліографічний огляд «Енциклопедії та словники – інструмент пізнання світу».
Впроваджуються в роботу бібліотеки нові передові форми роботи:
- демонстрація електронної книжкової виставки «Тут все священне, все твоє, бо
зветься просто, краєм рідним»;
- демонстрація буктрейлінгу «Жива душа народна, жива неподоланна»;
- створення та демонстрація презентації «Їх пензлями творилися дива»;
- створення презентацій «Читають всі» та «Улюблені книги знаменитостей»;
- перегляд електронної книжкової виставки «Душа поетова святая живе в поетових
словах»;
- демонстрація буктрейлера по книзі Леоніда Марченка «Клятве стались
верны»;
- перегляд фоторепортажу «Дзвони Чорнобиля».
Культурно-просвітницька робота бібліотеки
спрямована на формування у
студентів національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
якостей та духовних потреб. Протягом 2016-2017 навчального року було проведено такі
виховні заходи та творчі акції:
- зустріч представника Центра молодіжних організацій «Тотем» херсонського
художника
Рогульського
Володимира
зі студентами
1-го курсу економікотехнологічного відділення;
- екскурсія до бібліотеки-філії №6 централізованої міської бібліотеки ім. Лесі
Українки (для студентів, які мешкають в гуртожитках);
- інформаційна година «Михайло Грушевський – старець, витканий зі страху і
побоювань» (для студентів, які мешкають в гуртожитку № 2);
- інформаційна бібліографічна година «Віхи наукового життя херсонського вченогоархеолога М.П. Оленковського» (для студентів 205 та 305 груп);

- екскурсія до обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, ознайомлення з
відділами та книгосховищами (для студентів першого курсу);
- літературно-мистецька година «Мова – душа нації» (захід проведено до Дня
української писемності та мови для студентів першого курсу електро- технічного
відділення);
- патріотична година «Я – українець», присвячена Роману Набєгову, нашому
земляку, добровольцю батальйону «Миротворець», який загинув в Іловайському котлі
(захід проведено для студентів першого курсу);
- юридичний діалог «Права, свободи та обов’язки юного громадянина» (зустріч
представника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Марчук О.В. зі студентами другого курсу електро-технічного відділення);
- комільфо-година «Мистецтво привітання» (захід проведено для студентів 161 та 282
груп);
- патріотична година «Сто крилатих героїв у небо злетіло…» (захід проведено до Дня
Героїв Небесної Сотні для студентів першого курсу механічного відділення);
- свято рідної мови «Бринить у слові душа народу» (захід проведено спільно з
комісією соціально-гуманітарних дисциплін для студентів-мешканців гуртожитку №2);
- екскурсія до міської бібліотеки ім.Лесі Українки з відвідуванням Дня інформації
«Слово, що йде від серця», присвяченому Всесвітньому дню письменника (у заході взяли
участь студенти першого курсу механічного відділення);
- літературно-поетична година «Троянди Шевченкової любові» (захід проведено до
Шевченківських днів для студентів першого та другого курсу економіко-технологічного
віддділення);
- диспут «Щаслива доля: дар згори, чи випробування?» (захід проведено спільно з
бібліотекою ім. Олеся Гончара для студентів-мешканців гуртожитку №2);
- екологічний диспут «Природа і людина: екологія мислення» (захід проведено для
студентів першого, другого курсу відділення комп’ютерної та програмної інженерії);
- літературний акорд «Сучасні імена на карті України» (захід проведено до
Всесвітнього дня книги та авторського права для студентів-мешканців гуртожитку №2);
- година здоров’я «Здоров’я – найцінніший скарб у житті людини» (захід проведено
до Всесвітнього дня здоров’я для студентів першого курсу.
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