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1. Організаційно-управлінська робота 

 

За 2015- 2016 навчальний рік у коледжі було проведено: 

 -  6 педагогічних рад,  

 -  4 методичні ради,  

-  38 адміністративних рад.  

Відповідно до комплексного плану розглянуто питання про тенденції розвитку 

вищої та професійної освіти на сучасному етапі, визначено стратегічні напрямки 

розвитку системи управління якістю освіти у коледжі, визначено  розвиток науково-

дослідної діяльності педагогічного колективу ВНЗ І-ІІ р.а. кафедрами коледжу, а 

також роль педагога як керівника напрямку проведення прикладного наукового 

дослідження.  

Провідною проблемою, над якою працює педагогічний колектив коледжу є 

забезпечення виконання державних вимог, вимог світового співтовариства та 

роботодавців до змісту освіти у вигляді соціальних, загальнонаукових, інструментальних 

та професійних компетенцій, яких повинні досягати випускники коледжу. 

Система методичної роботи була спрямована на забезпечення навчально-

виховного процесу вдосконаленими та оновленими навчально-методичними 

комплексами дисциплін, методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін 

та виконання самостійної роботи студентами на денному та заочному відділеннях.  

На методичних радах розглянуто проблеми інтенсифікації викладання у 

зв’язку зі зменшенням кількості аудиторних годин, при умові збереження 

стандартів. Проаналізовано результативність впровадження дистанційної та 

екстернатної форми навчання. Охарактеризовано сучасні методи викладання 

фундаментальних та спеціальних дисциплін. Проведено моніторинг готовності 

студентів до професійної діяльності. Обговорено методи роботи зі студентами при  

підготовці до конкурсних дослідних робіт вітчизняного та міжнародного рівнів.  

Організовано збори трудового колективу: переобрано голову профкому. 
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 01 жовтня 2015 року проведено вибори ректора Одеського національного 

політехнічного університету 

2.  Навчально-методична та наукова робота 

 

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» нормативних документів системи управління 

якістю у коледжі ДП-1.4, ДП - 4.2 та П-5.3, П-5.37, П- 5.38.   

Графік навчального процесу складено відповідно до затверджених навчальних 

планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів, 

практична підготовка, контрольні заходи). 

Результатом розробки та  впровадження  у коледжі протягом 2015-2016 

навчального року системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) є отримання сертифікату на 

систему управління якістю. У жовтні – листопаді 2015 року Державним 

підприємством «Херсонстандартметрологія» проведено перевірку і оцінку системи 

управління якістю Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету (ХПТК ОНПУ). Результати перевірки свідчать про те, 

що система управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти, у 

сфері загальної середньої освіти та середньої професійно-технічної освіти, що надає 

навчальний заклад, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 

На сьогодні, ХПТК ОНПУ - перший навчальний заклад на Херсонщині, який 

отримав сертифікат на систему управління якістю. 

         Методисти коледжу Куценко О.І. та Аносова Ю.П. взяли участь у семінарі  

«Внутрішній аудит системи управління якістю згідно вимог  

ДСТУ 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів системи управління  

(ІSO 19011:2011, IDT)»», який відбувся на базі Державного підприємства 

«Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» та за результатами тестування отримали свідоцтва, які дають право 

проводити внутрішні аудити.  
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  Групою аудиторів коледжу проведено внутрішні аудити на економіко-

технологічному відділенні, відділенні комп’ютерної та програмної інженерії на 

відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 

(Постанова КМУ від 30 грудня 2015р. №1187), ЦК виробництва, обслуговування, 

ремонту автомобілів та двигунів, ЦК фізичного виховання, здоров’я та ДПЮ, ЦК 

іноземної мови, Навчально-методичної лабораторії управління навчальним 

процесом. Підсумковий звіт про результати внутрішніх аудитів СУЯ наведено у 

додатку 1.    

          Відповідно до ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 

1556-VII,  організаційної структури Настанови з якості СУЯ – НЯ - 1.0 – 2014  з 

метою якісної акредитації та ліцензування напрямів бакалаврської підготовки у 

коледжі з 01.09.15 р. створено факультети:  факультет економіки та прикладних 

технологій (до введення штатів економіко - технологічне відділення), факультет 

комп’ютерної  інженерії та інженерії програмного забезпечення (до введення штатів 

відділення комп’ютерної та програмної інженерії), факультет довузівської 

підготовки, заочної та дистанційної освіти (до введення штатів відділення 

довузівської підготовки). Створено 3 кафедри та 10 циклових комісій. 

У 2015-2016 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», 

«Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства», «Туристичне 

обслуговування»)  

Продовжується підготовка здобувачів вищої освіти за екстернатною формою 

навчання  з усіх спеціальностей відповідно ліцензії серія АЕ № 270258 від 

10.04.2013. 
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У 2015-2016 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. 

Розпочато процедуру ліцензування за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування»,  051 «Економіка»,  121 

«Інженерія програмного забезпечення». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказу МОН від  06 

листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  

№ 266» здійснено перехід до нового переліку спеціальностей, за якими з 01 вересня 

2016 року буде здійснюватися підготовка фахівців у коледжі за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра (Додаток 2) 

        Навчальний процес у  2015 - 2016 н. р. у коледжі охоплював: 

- на початок навчального року 1249 студентів, з них за денною формою 

навчання – 1188 осіб ( у тому числі екстерни – 18 осіб ), за заочною формою 

навчання 61 особа. 

- на кінець навчального року 839 студенти,  з них за денною формою 

навчання – 810 особи ( у тому числі екстерни – 8 осіб ), за заочною формою 

навчання 29 осіб.  

Прийнято студентів на І курс за денною формою навчання - 320 осіб (у тому 

числі за державним замовленням 297 осіб, за рахунок фізичних та юридичних осіб – 

23 особи.) 

Успішно завершили теоретичне і практичне навчання у 2015 - 2016 

навчальному році та отримали диплом молодшого спеціаліста  – 356 осіб ( у тому 
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числі 305 осіб за денною та екстернатною формою навчання та 51 особи за заочною 

формою навчання), з них з відзнакою 14 осіб.  

   

  Таблиця № 2.1  Контингент студентів коледжу по спеціальностям та відділенням 

на початок та кінець  2015-16 навчального  року. 

Відді-
лення 

Спеціальність 01.09.15 01.07.16 Відсів(-) / 
добір (+) 

% 
бюджет контракт бюджет  контракт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ех
ан

іч
н
е 

 «Виробництво 
двигунів» 

97 13 69 3 -10/+1  
 
 
      6,6 

«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 

121 58 93 31 -10 

Всього б/к* 218 71 162 34  
Всього по відділенню 289 196 -20/+1 

К
ом

п
’ю

те
рн

ої
 т
а 

п
ро

гр
ам

н
ої

 ін
ж
ен

ер
ії

 

«Розробка програмного 
забезпечення» 

128 55 104 26 -10/+3  
 
 
 
 

7,3 

«Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж» 

103 59 80 34 -16/+6 

«Комп’ютерна 
інженерія» 

- 27 - 23 -5/2 

«Туристичне 
обслуговування» 

10 29 10 19 -11/1 

Всього б/к 241 170 195 102  
Всього по відділенню 411 297 -42/+12 

Е
ле
кт
ро

-
те
хн

іч
н
е «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд» 

192 3 145 1 -6/+2  
3,1 

Всього по відділенню 195 145 -6/+2 

Е
ко

н
ом

ік
о-

те
хн

ол
ог
іч
н
е 

«Технологія обробки 
матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях» 

172 - 110 - -18/+2  
 
 
 
 
 

6,8 

«Економіка 
підприємства» 

36 10 23 - -2/ 

«Бухгалтерський облік» 43 5 30 - -1/+2 
«Інформаційна 
діяльність 
підприємства» 

12 15 7 1 -3 

Всього б/к 263 30 170 1  
Всього по відділенню 293 171 -24/+4 

 Всього б/к 914 274 672 138 - 92/+19  

 Всього за денною 
формою навчання  

1188 810 -73 6,1 
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За
оч

н
е 

«Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд» 

13 8 7 4 -2/+8  
 
 
 
 «Бухгалтерський облік» 4 5 0 2 -2/+5 

«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 

13 18 10 6 -2/+12 

Всього б/к 30 31 17 12  
Всього по відділенню 61 29 -6/+25 
По коледжу б/к 944 305 689 150 -98/+44 4,3 

Всього по коледжу 1249 839 -54 
 

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

 

Отже, протягом  2015-16 н.р. на денному відділенні було відраховано 73 

студента, що становило 6,1 % від загального континенту. На заочному відділенні 

приріст контингенту становив - 25 особи, що складає 141%.  У порівнянні з 

минулим роком відсоток відрахованих студентів на денному відділенні збільшився 

на 1,9%. 

 

Таблиця № 2.2  Випуск студентів по відділенням: 

Відділення Кількість випускників, що 
отримали диплом 

Всього З відзнакою 

Економіко-технологічне 102 9 
Електротехнічне 45 1 
Механічне 74 1 
Комп’ютерної та програмної інженерії 84 3 
Заочне 51 - 
Загальна 356 14 

 

Проведено аналіз  якості освітніх послуг за  2015-2016 навчальний рік. 

Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 98,3%, абсолютна 

якість – 43,4%.  
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Таблиця 2.3  Результати навчальних досягнень студентів денних відділень 

коледжу за  2015-2016 н.р. 

 

Відділення Навчальні досягнення 
студентів, у відсотках 

Абсолютна 
якість 

Абсолютна 
успішність 

Економіко-технологічне 32,0 95,0 
Електротехнічне 49,7 99,5 
Механічне 37,0 98,5 
Комп’ютерної та програмної інженерії 55,0 100,00 
Загальна 43,4 98,3 

  

 Отже, у порівнянні з результатами 2014-2015 н.р., абсолютна успішність 

навчальних досягнень студентів у коледжі зменшилась  на 0,28%, а абсолютна 

якість зросла на 1,02 %.  

З метою подальшої співпраці з ВНЗ ІІІ – ІV р.а. для студентів випускних груп 

у коледжі організовано курси підготовки до вступу до Одеського національного 

політехнічного університету та інших університетів за відповідними напрямками 

підготовки. Успішно закінчили навчання на курсах 34 особи. У порівнянні з 

минулим навчальним роком їх чисельність зменшилась на 18 осіб, що становило 

34,6%. 

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 і використання інноваційних інформаційно-комунікаційних і 

педагогічних технологій, в коледжі при організації навчального процесу 

впроваджено технології дистанційного навчання. З використанням інтернет- 

технологій: 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. 
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Велика увага приділяється організації виробничої та переддипломної практик 

студентів, розширенню бази практик, вдосконаленню проведення лабораторних робіт 

та створенню лабораторної бази спеціальностей. За звітний період підписано 

декілька нових довгострокових договорів, щодо проходження виробничої практики 

студентів коледжу, з такими підприємствами та організаціями,  як ПП Типографія 

«СТАР», Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради, ТОВ 

«ЮЖБИЗНЕССЕРВИС», ПП «Апекс 2», ТОВ « ІДВЕ», ПрАТ «Херсонліфт». 

Інформація, щодо проходження студентами коледжу навчальної та виробничої 

(технологічної) практик  2015-2016 н.р. наведена у таблиці 2.4  

 

Таблиця 2.4 Інформація,щодо проходження студентами коледжу навчальної та 

виробничої (технологічної) практик у  2015-2016 н.р. 

 
№ 
з/п 

Курс Спеціальність Вид практики 
База практики/ 

Структурний підрозділ коледжу 
1. 2 Туристичне обслуговування Навчальна 

туристично-
краєзнавча 

КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої 
творчості учнівської молоді», 

Херсонський обласний краєзнавчий 
музей, Лабораторія інформатики та 

прогресивних інформаційних 
технологій 

2. 3 Інформаційна діяльність 
підприємства 

Навчальна 
з інтернет-
технологій в 
інформаційній 
діяльності 

підприємства 

Кабінет інформаційної діяльності та 
комп’ютерних систем і технологій на 

підприємстві, 
Лабораторія інформаційно-
економічних технологій та 

електронного документообігу 
3. 3 Інформаційна діяльність 

підприємства 
Навчальна 
з оргтехніки 

Кабінет інформаційної діяльності та 
комп’ютерних систем і технологій на 

підприємстві, 
Лабораторія інформаційно-
економічних технологій та 

електронного документообігу 
4. 3 Розробка програмного 

забезпечення 
Навчальна 

комп’ютерна 
Центр інформаційних технологій 

5. 3 

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 

підприємств і цивільних 
споруд 

Навчальна 
електромонтаж

на 

Навчальна лабораторія 
електротехніки та електромеханіки 

6. 4 
Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях 

Навчальна 
токарна 

Навчально-виробничі майстерні 
коледжу 

7. 4 Обслуговування та ремонт Навчальна з Навчально-виробничі майстерні 
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автомобілів і двигунів технічного 
обслуговуванн
я автомобілів 

коледжу, навчальний гараж 

8. 4 
Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях 

Технологічна 

ТОВ «ФПК «Корабел»», ТОВ ТПК 
(Херсонський ливарний завод), ФОП 
Шогун, ТОВ «АгроАналіз», ПП СТО 
«Alex», ТОВ «Укрпівденмасло», ДП 

«ДТ ІТСР Асканія-Нова», ФГ 
«Маркобок», ТОВ НВП 

«Херсонський машинобудівний 
завод», Херсонський морський 

торгівельний порт, 
Навчально-виробничі майстерні 

коледжу 
 

 

Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів. 

Протягом  2015-2016 н.р. викладачами коледжу активно проводилися 

прикладні наукові дослідження, результати яких опубліковано  у збірнику наукових 

праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві», та інших наукових 

виданнях. За рейтингом бібліометрики української науки проекту центру досліджень 

соціальних комунікацій «Social Cjvmunications Research Center» вищезазначений 

збірник займає 81 номер з 190 представлених періодичних видань (Електронний 

ресурс: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals). 

За зазначеним вище рейтингом бібліометрики української науки проекту 

центру досліджень соціальних комунікацій «Social Cjvmunications Research Center» 

науковий колектив кафедри «Природничо-наукової підготовки», що створена на базі 

коледжу займає рейтинг за номером 58 зі 108 представлених у рейтингу. 

(Електронний ресурс:  http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy). 

Коледж єдиний навчальний заклад І-ІІ р.а. України, який включено до 

зазначеного вище рейтингу. 

До 95-річчя заснування навчального закладу у жовтні 2015 року видано 

спецвипуск збірника наукових праць «Спогади колишніх працівників про 

навчальний заклад та особливості навчально-виховного процесу ХИТ- ХПТК». 

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження 

передового педагогічного досвіду.  
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Відповідно до комплексного плану постійно діяли семінари: «Школа 

викладача-початківця», «Школа педагогічної майстерності», проводились 

педагогічні читання, тренінги для викладачів. В ході  практичних семінарів 

розглянуто актуальні теми: «Ефективність проведення дистанційного навчання в 

ХПТК ОНПУ: «за» і «проти»», «Дистанційна освіта – можливості та перспективи», 

«Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(Вимірювання, аналіз та поліпшення)», «Нормативно-правова база освітньої 

діяльності. Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу щодо підготовки 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра та бакалавра», «Володіння іноземною 

мовою, як передумова ефективної академічної мобільності в умовах євроінтеграції», 

«Фахова конкурентоспроможність молодшого спеціаліста – випускника коледжу в 

умовах євроінтеграції». 

Викладачі відділення «Комп’ютерної та програмної інженерії» Максимова 

О.Є., Сафонов М.С., Свириденко О.М., Уткіна Н.Є. пройшли курс підготовки 

інструкторів мережевої академії Cisco (Cisco Networking Academy) та отримали 

відповідні сертифікати. Це дає можливість відкрити філію мережевої академії Cisco 

в коледжі. Мета роботи академії надати студентам, слухачам курсів базові 

комп'ютерні та професійні навички, необхідні для посад початкового рівня в сфері 

ІТ. 

Протягом навчального 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 

Навчальний процес у коледжі забезпечують 108 педагогічних працівників, з 

них 75 викладачів, 4 майстри виробничого навчання; 29 працівників з числа 

адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та іншого персоналу. 

Серед педагогічних працівників спеціалістів вищої категорії – 44 особи ( 40,7 %), з 

них викладачів-методистів – 17 осіб, спеціалістів І категорії – 28 осіб (25,9 %), 
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спеціалістів ІІ категорії – 21 особа (19,4 %), майстрів виробничого навчання – 4 

особи.  Кандидатів наук - 12 осіб (11,1 %), з них мають вчене звання «доцент» – 7 

осіб (6,5 %). 

4. Результати атестації педагогічних працівників 

 

У 2015-2016 н.р.  атестацію пройшли 23 педагогічних працівника. Присвоєно 

кваліфікаційну категорію:  

- «спеціаліст другої категорії» - 6 викладачам,   

- «спеціаліст першої категорії» - 4 викладачам, керівнику клубу та 

вихователю,  

-  «спеціаліст вищої категорії» -6 викладачам, 3 методистам та вихователю. 

Присвоєно 11 тарифний розряд 1 майстру виробничого навчання.  

Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: 

-  «спеціаліст першої категорії» -1 викладачу,  

-  «спеціаліст вищої категорії» - 4 викладачам. 

Підтверджено відповідність займаній посаді 3 завідувачам лабораторій 

та  заступнику директора з навчальної роботи. 

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», Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук 

України та інших підприємствах міста, з якими укладено договори про співпрацю.  

Навчається в аспірантурі  1 особа,  є здобувачами 11 педагогічних працівників.  

 
5. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів  ВНЗ І-ІІ 

р.а. Херсонської області 

 

Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних 

об’єднань.  

На належному рівні на базі коледжу були проведені:  



 13 

– обласне методоб’єднання викладачів креслення, інженерної та 

комп’ютерної графіки; 

– обласне методоб’єднання викладачів інформатики та обчислювальної 

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

– ІІ етап обласної олімпіади з  інженерної та комп’ютерної графіки (секції 

машинобудівне креслення та дизайн-проекти);  

– ІІ етап Всеукраїнської оліміпади з інформатики та обчислювальної техніки 

ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області; 

– ІІІ етап Всеукраїнської оліміпади з інформатики та обчислювальної техніки 

ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області; 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі 

коледжу заохочували студентів до участі в олімпіадах та конкурсах.  

За результатами олімпіад у 2015-2016 році студенти коледжу отримали 18 

призових місць. Серед них І місць 11, ІІ –5,  ІІІ місць– 2. 

Брали участь, але не отримали призових місць у 6 олімпіадах та конкурсах 

різних рівнів. 

Студенка 161 групи Купришкіна Т. (викл. Шкарбуль О.В., Удод Л.В.) на 

обласній олімпіаді з української мови, яка проводилася на базі комунального 

вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний колледж ім. В.Ф. 

Беньковського» Херсонської обласної ради посіла І місце; 

Студент 151 групи Антонішак І. (викл. Бистрянцева А.М.)  у ІІ етапі VІІІ 

ВсеукраїнськоЇ олімпіади з математики, яка проводилася на базі Новокаховського 

політехнічного коледжу ОНПУ, посів ІІ місце; 

Викладач Сіліщенко О.П. разом із студентом 251 групи Михадьонком О.  

взяли участь в ІІ етапі (обласному) олімпіади «Іноземна(англійська) мова» у 

Морському коледжі Херсонської державної морської академії, посівши ІІІ місце. 

Студенти коледжу взяли участь у I етапі VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  та 

І етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  
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Переможці І етапу взяли участь у ІІ етапах зазначених конкурсів:  Литвиненко 

К. 251 група (викл. Стегалюк А.В., Куцак Т.О.) посіла І місце. Дівчина представляла 

область на рівні України, виборовши також І місце у Всеукраїнському турі. 

Викладач екології Матвієнко Т.В. із студентом 281 групи Семеновим О. брала 

участь у конкурсі–захисті творчих робіт секція «Екологія», яка проходила у 

Морському коледжі Херсонської державної морської академії. Студент посів ІІ 

місце, а викладач Клєпов В.П. зі  студентом Єгоровим Л. посів ІІ місце у секції 

«Безпека життєдіяльності». 

Студент 351 групи Губа Р. (викл. Арбузова Ю.В.) в ІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади «Інформатика та комп’ютерна техніка» посів І місце.  

Студенти 361 групи Пономаренко Р. та Бумба Е. (викладач Цвєткова О.М. ) в 

ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку», який 

проводився на базі Новокаховського приладобудівного технікуму посіли І та ІІІ 

місце відповідно.  

Студент 471 групи Любченко Р. (викл. Воробйов П.О.) у ІІ етапі олімпіади з 

комп’ютерної графіки, що проводилася на базі Херсонського політехнічного 

коледжу посів І місце (секція машинобудівне креслення), а студент 381 групи 

Логвіновський (викл. Носова Г.В.) ІІ місце у секції дизайн-проектів. 

В обласній оліміпаді з електротехніки, що проводилася на базі Херсонського 

політехнічного коледжу, студенти Попов С. (викл. Попенко Т.В.) та Дубовий І. 

(викл. Клєпов В.П.) посіли І місця. 

Студент 381 групи Єгоров Л. (викл. Уткіна Н.Є.) на обласній олімпіаді з 

радіоелектроніки, що проходила на базі Новокаховського приладобудівного 

технікуму, посівши І місце у творчому конкурсі. 

Команда студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж» Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету у складі Торохтія Я. 481 гр. і Єгорова Л. взяли участь 

VІ Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, яка проходила на вінницького коледжу  
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Команда з 8 студентів 361 групи (викл. Цветкова О.М.) брали участь у У 

червні студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» взяли участь у 

Національному фіналі Всеукраїнської студентській олімпіади з інформаційних 

технологій «ІТ – Universe» у м. Київ. Гавриленко А., студентка 361 група посіла І 

місце (викл. Цветкова О.М.). 

Команда студентів 411-412 групи Гисич М., Плавущенко Г. ( викл . 

Крижанівська О.В.) брала участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності 

серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації за професією 

«Токар», що проходив 21-23 квітня 2016 року на базі Кіровоградського 

машинобудівного колджу.  

Студентка 161 групи Купришкіна Т. брала участь у ІІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади «Українська мова», що проходив на базі Хмельницького торгівельно-

економічного коледжу  (викл. Шкарбуль О. В.; Удод Л.В.) 

У 2015-2016 н.р. викладачі коледжу активно працювали над підготовкою 

студентів до участі у ІІ етапі всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України: 

1. Студенка 291 групи Броннікова Р. (викл. Аблова Г.В.) секція «Мікро і 

макроекономіка» презентувала роботу «Організаційно-управлінські механізми та 

інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі Херсонщини.» 

2. Студент Сьомін Я. 281 група (керівник Лебедь Г.М.) секція «Історичя  

краєзнавство» підготував роботу «І Мазепа – борець за волю України»  

3. Свіріденко О.М. зі студенткою 281 групи Нагорною А. стала призером 

секції МАН «Електроніка  та приладобудування» з роботою «3D сканер». 

4. Студентки 152 групи Корній К. та  (викл. Ботвінюк О.В.) брали участь у 

роботі секції «Українська література» та «Українська мова» з роботами 

«Колористика робіт Л. Костенко» та «Чуттєвість образів імпресіоністичних новел 

М. Коцюбинського».  

5. Студенка 251 групи Литвиненко К. (керівник Удод Л.В.)  стала 

переможницею ІІ етапу Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», 
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присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко в номінації 

«Дослідницька робота» та у ІІІ (фінальному) етапі у м. Київ посіла ІІ місце. 

Студенти коледжу протягом навчального року отримували стипендії: 

Академічну стипендію Президента України отримували Сіроштан Марина 

(351 група) та Литвиненко Катерина (251 група). 

Іменну стипендію Верховної ради України отримувала Поліщук Ганна (391) 

група. 

Обласну стипендію отримувала Кицюк Аліса (451 група). 

Протягом року викладачами коледжу було надруковано 34 методичні 

розробки. 

1. Конспекти лекцій з розділу «Виробництво чорних металів» з дисципліни 

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»  [Текст] / Херсон. 

політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ,  2015. –  33 с. 

2. Методичні рекомендації щодо комплексного розвитоку фізичних 

якостей студентів вищих навчальних закладів I-IІ рівнів акредитації [Текст]/ Херсон. 

політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.: Херсон: ХПТК ОНПУ,  2015. –  

64 с. 

3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 5.07010602 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» [Текст] / Херсон. політехн. 

коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.: Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. - 47 с.  

4. Практикум з предмета «Хімія» для отримання студентами повної 

загальної середньої освіти Частина І [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. 

політехн. ун-т; уклад.: Херсон : ХПТК ОНПУ, 2015. – 48 с. 

5. Практикум з предмета «Хімія» для отримання студентами повної 

загальної середньої освіти Частина ІІ  [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. 

політехн. ун-т; уклад.: Херсон : ХПТК ОНПУ, 2015. – 45 с. 

6. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Автомобілі» 
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для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів»/Уклад.: Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. - 25 с.  

7. Методичні рекомендації щодо виконання самостійних робіт дисципліни  

«Хімія (спецрозділи)» для студентів спеціальністі 5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» [Текст] / 

Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад. Херсон: ХПТК ОНПУ, 

2015. – 63с. 

8. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з теми 

«Механіка» Частина 2 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; 

Херсон. мор. учил. рибн. промисл.; уклад:  Херсон ХМУ РП, 2015. – 32 с. 

9. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з теми 

«Механіка» Частина 1[Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; 

уклад:  Херсон ХМУ РП, 20154. – 44 с. 

10. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

"Системи двигунів" для студентів спеціальності 5.05050306 "Виробництво двигунів" 

[Текст]/Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний 

університет; уклад.: Херсон 2015. - 33 с.  

11. Комп’ютерна схемотехніка . Навчальний посібник до схемо технічного 

моделювання в системі MULTISIM/ Частина 1 Програма схемотехнічного 

моделювання  MULTISIM [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. 

ун-т; уклад:  – Херсон 2015. -54 с. 

12. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни 

«Комп’ютерна логіка» за напрямом підготовки бакалаврів 050102 «Комп’ютерна 

інженерія» [Текст] /Херсонський політехнічний коледж Одеський національний 

політехнічний університет; уклад.: Херсон 2015. -34 с. 

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

[Текст]  - Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.: Херсон: ХПТК 

ОНПУ, 2015. - 64с. 
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14. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Основи управління виробництвом та менеджмент» [Текст] / Херсон. політех. 

коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.– Херсон : ХПТК ОНПУ, 2015. – 59 с. 

15. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: 

«Розрахунок природного освітлення» з дисципліни «Основи охорони праці» [Текст] 

/ Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 

2015. – 32 с. 

16. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з Управління 

витратами [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.– 

Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 50с. 

17. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Облік і звітність у бюджетних установах» за напрямком «Облік і аудит», зі 

спеціальності «Бухгалтерський облік» [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. 

політехн. ун-т; уклад.– Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 60 с. 

18. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт предмета 

«Біологія» для отримання студентами повної загальної середньої освіти [Текст] / 

Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016.  

19. Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для 

студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Фонетичні 

норми іноземної мови. Частина 2 [Текст]/ Херсон. політехн. коледж Одес. нац. 

політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ,  2015.  

20. Методичні вказівки та завдання з теми «Прямі та площини у 

просторі»[Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон : 

ХПТК ОНПУ, 2016. Практикум з дисципліни «Технічна механіка» [Текст] / Херсон. 

політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 38 с.  

21. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт 

з дисципліни «Технічна механіка» [Текст] / Херсонський політехнічний коледж 

ОНПУ; Херсон : ХПТК ОНПУ, 2016.  

22. Конспект лекцій з курсу «Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство розділу «Кольорові метали та їх сплави. Виробництво кольорових 
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металів» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 

070106 «Автомобільний транспорт» та 050503 «Машинобудування» [Текст] / 

Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ,  2016. ( 

23. Конспект лекцій з курсу «Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство розділу «Кольорові метали та їх сплави. Сплави кольорових 

металів» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 

070106 «Автомобільний транспорт» та 050503 «Машинобудування», [Текст] / 

Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ,  2016.  

24. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни 

«Економіка, організація та планування виробництва» [Текст] / Херсон. політехн. 

коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016.  

25.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Операційні системи» для студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування 

комп’ютерних систем та мереж» [Текст] / Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2016.  

26. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Основи алгоритмізації та програмування» для спеціальності  5.03050201 

«Інформаційна діяльність підприємства [Текст] / Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2016.  

27. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни 

«Технологія і організація туристичного обслуговування» для студентів 

спеціальності «Туристичне обслуговування [Текст] / Херсон, ХПТК ОНПУ. – 2016.  

28. Практикум з узагальненого досвіду роботи щодо патріотичного виховання 

студентської молоді [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; 

Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016.  

29. Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів 

спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Поради для подорожуючих 

літаком [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК 

ОНПУ, 2016.  

30. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з теорії 

ймовірностей та математичної статистики [Текст] / Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: 
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Г. Ф. Сафонова, А. М. Шахман, Н. В. Воронова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 54 

с. 

31. Посібник з теорії ймовірностей [Текст] / Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: 

Г. Ф. Сафонова, А. М. Шахман, Н. В. Воронова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 42 

с. 

32. Посібник з математичної статистики [Текст] / Одес. нац. політехн. ун т; 

уклад.: Г. Ф. Сафонова, А. М. Шахман, Н. В. Воронова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 

2015. – 43 с. 

33.  Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Маркетинг" [Текст] / Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: О.О. 

Комліченко. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 60 с. 

34.  Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної й самоосвітньої компетентностей у майбутніх 

техніків-електриків під час вивчення фізики» [Текст] / Херсон. політехн. коледж 

Одес. нац. політехн. ун-т; уклад. А.В. Подозьорова. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2016. – 

66 с.  

 
6. Робота бібліотеки. 

 

Ефективно використовуються мультимедійні засоби навчання.  

Бібліотечний фонд становить 52917 примірників, з них: художньої літератури 

-5984, навчальної – 46933, фахової – 41474. 

Придбано за  2015-2016 н.р.  145 примірників  на суму 5785 грн 00 коп. 

із них: художньої - 6, навчальної - 65, фахової - 74 примірника. 

На даний час в електронній бібліотеці налічується 1217 екземплярів 

електронних матеріалів, з них: 378 електронних підручників, 571 посібник, 48 

довідників, 45 збірників задач, тестів, диктантів;  2 словники, 104 хрестоматії, 10 

навчально-методичних посібників, 3 практикуми, 11 монографії, 5 енциклопедій, 7 

збірників наукових праць., 2 матеріали конференцій, 26 конспектів лекцій. 

Електронна база коледжу постійно поповнюється навчальними та методичними 
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матеріалами з узагальненими і систематизованими електронними варіантами 

комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін, розробленими 

викладачами коледжу. 

Було здійснено підписку на 16 періодичних видань газет та науково-

методичних журналів.  

 
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 

навчального року тричі організовано та проведено День відкритих дверей, 

підготовлено виставки-презентації  технічної творчості, макетування та друкування 

рекламних буклетів. Організовано підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які 

діятиме з жовтня по червень,  5-місячні з лютого по червень, та 1 - місячні курси 

впродовж червня. На курсах навчалися 239 слухачів зі шкіл міста та області, 

створено  11 академічних груп. Кількість слухачів курсів у порівняні з минулим 

роком зменшилась  на 72 особи, що становить 23,2% 

Отже, комплексний план роботи  на 2015 - 2016 н.р. виконано в повному 

обсязі.  

 

8. Діяльність профспілки  
 

У коледжі працює первинна профспілкова організація ХПТК ОНПУ, яку 

очолює Горішня А. В. До складу профспілкового комітету входять 11 осіб.  

Відомості про склад керівних органів наведено у таблиці № 8.1.   

 

Таблиця 8.1 Відомості про керівні органи Первинної профспілкової організації 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету. 

№ 
п/п 

П.І.Б. 

(повністю) 

  

Посада в керівних органах 
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1. Горішня Анастасія Валеріївна голова 
2. Литвиненко Олександр Віталійович заступник голови 
3. Дулеба НаталяВолодимирівна скарбник 
4. Аверін Павло Дмитрович спортивний  сектор 
5. Арбузова Юлія Вікторівна організаційний сектор 
6. Воробйов Павло Олександрович спортивний  сектор 
7. Наумкіна Олена Валеріївна комісія  з питань охорони праці 
8. Носов Павло Сергійович організаційний сектор 
9. Свириденко Олександр Миколайович комісія з питань охорони праці 
10. Сіліщенко Оксана Петрівна секретар 
11. Ярцев Сергій Олександрович культурно-масовий сектор 

 

Створено ревізійну комісію , до складу якої обрано 5 осіб. Відомості про склад 

ревізійної комісії  наведено в таблиці 8.2 

Таблиця 8.2 Відомості про склад ревізійної комісії  «Первинної профспілкової 

організації Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету». 

№ 
п/п 

П.І.Б. 
(повністю) 

  
Посада в керівних 

органах 

1. Аблова Галина Василівна голова ревізійної комісії 
2. Ромець Тетяна Леонідівна член ревізійної комісії 
3. Єрохіна Ольга Олександрівна член ревізійної комісії 
4. Карлова Наталія Іванівна член ревізійної комісії 
5. Лебедь Галина Миколаївна член ревізійної комісії 

 

Склад профспілки становить 149 осіб.  

Протягом  2015-2016н.р. було виконано велику за обсягом роботу. Зокрема, 12 

січня 2016 року на загальних зборах трудового колективу було прийнято 

колективний договір. Вартість проходження періодичних обов’язкових медичних 

оглядів працівників, які є членами профспілки, здешевлена на 50%. 

Протягом року профком організував та провів розважальні заходи для 

співробітників коледжу: святковий новорічний захід, дитяче новорічне свято - 

відвідування театру, привітання жінок з міжнародним жіночим днем, заходи з 

нагоди закінчення навчального року, привітання з днем працівника освіти, 
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спортивні змаганнях. Крім того, профспілка надала часткову оплату 6 путівок на 

оздоровлення, матеріальну допомогу членам профспілки коледжу. Загальна сума 

зібраних  внесків членів профспілки за 2015 рік становила 72429,00 грн, у тому 

числі перераховано Первинній профспілковій організації ХПТК ОНПУ 53597,00 грн 

 
 

 
Директор коледжу                                                                 О. Є. Яковенко 

 

 



Додаток 2 
Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги  
Одеського національного політехнічного університету 

за переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого 
спеціаліста, бакалавра 

Для відокремленого структурного підрозділу  
Херсонської о політехнічного коледжу  

Одеського національного політехнічного університету 
№ 
з/п 

Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
спеціальності 

Найменування спеціальності Ліцензований обсяг 

очна 
форма 

навчання 
(денна, 
вечірня) 

заочна форма 
навчання (в т.ч. 
дистанційна) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 
1. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
30 - 

071 Облік і оподаткування 30 25 
2. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 - 
3. 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 50 - 
4. 12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 50 - 
5. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 80 - 
6. 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
50 20 

7. 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 50 30 
8. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 30 - 

Ступінь бакалавра 
1 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 30  

Всього: 450 75 
 

Директор коледжу                                                                 О. Є. Яковенко 

 



Додаток 1  
до звіту директора ХПТК ОНПУ за 2015-2016 н.р. 

 
Система виховної роботи коледжу 

 
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. 

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, 
- громадянське, правове, превентивне; 
- організація студентського самоврядування;  
- формування потреб здорового способу життя; 
-розвиток творчих та інтелектуальних здібностей 
особистості; 

- професійно - орієнтоване, трудове; 
- сімейно-родинне; 
- морально – етичне, 
- художньо-естетичне, 
- екологічне. 
 

 
Система планування та звітності виховної роботи охоплює плани та звіти  роботи: 

класних керівників навчальних груп; соціального педагога; вихователів гуртожитків;  
керівників клубів позанавчальної діяльності; циклової комісії класних керівників; 
бібліотеки; студентських рад коледжу, відділень та гуртожитків.  

Організація, координація та контроль системи виховної роботи відносяться до 
компетенцій та функціональних повноважень заступника  директора з 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.  

2015 - 2016 н.р., відповідно до рішення педагогічної ради коледжу № 5 від 12. 05. 
2015р. було оголошено Роком навчального закладу. Діяльність всіх структурних 
підрозділів була спрямована на вивчення історичного розвитку навчального закладу, 
визначення основних етапів розвитку спеціальностей, узагальнення досвіду роботи  
педагогічного та учнівського, студентського колективів за напрямами  діяльності. 

Упродовж звітного періоду в коледжі були проведені наступні  виховні 
позанавчальні заходи. 

І етап, вересень - жовтень  2015 р. 
1. Вивчення, дослідження  архівних та музейних  документів, матерів щодо 

історичного розвитку  навчального закладу  та його спеціальностей.Створення 
презентацій 

2. Фотовиставки «Історичний шлях навчального закладу: особистості, досягнення, 
події» та  «Диплом ХМТ -ХПТК є старт в професійне життя».  

3. Флешмоби  студентів випускних груп «Загальне фото  в День ювілею». 
 
ІІ етап, 1- 15 листопада 2015 р.  



1. Загальний урочистий відкритий тематичний позанавчальний захід «З ювілеєм, 
Аlma mater!» за участю випускників різних років,  ветеранів – педагогів, представників 
громадських організацій,  державних установ, студентів та їх батьків, викладачів і  
співробітників коледжу.  

2. Урочисті відкриті тематичні позанавчальні заходи по відділенням «З ювілеєм, 
рідний коледже» за участю випускників спеціальностей,  ветеранів – педагогів, студентів 
та їх батьків,  викладачів які працюють на відділенні.  

3. Виставки-огляди «Парад досягнень студентів відділення», де демонструвалися 
грамоти, подяки, дипломи, кубки студентів та викладачів за перемоги у олімпіадах та  
конкурсах. 

4. Виставки-огляди студентської творчості по відділенням, що організували 
активісти студентського самоврядування  коледжу, відділень та клубів позанавчальної 
діяльності 

 5. Виставка-огляд поздоровчих  тематичних стіннівок, що випустили редколегії 
навчальних груп  і клубів позанавчальної діяльності. 
 ІІІ етап,  травень 2016 р.: 
 1. Студентська дослідницька конференція «Історичний шлях навчального закладу 
довжиною у століття: події, особистості, досягнення», що організували та провели 
викладачі ЦК соціальних та гуманітарних дисциплін за  участю вихованців  клубів 
позанавчальної діяльності: мовно-літературного «Обрії», історико-краєзнавчого 
«Джерело», правового «Феміда», клубу англійської мови «Golden club», які активно 
займалися дослідницькою роботою та вивчали історичну й культурну спадщину коледжу.  
 2. Відкритий виховний захід «Зв’язок поколінь. Зустріч випускників 1970-1972 рр. 
випуску всіх п’яти спеціальностей технікуму». У заході взяли участь близько 70 
випускників ХМТ. 
 За звітний період було узагальнено досвід виховної роботи навчального закладу за 
напрямом  «Національно-патріотичне виховання». Докладну інформацію щодо форм та 
методів цієї роботи розміщено на сайті коледжу у розділі «Ми - українці». 
           Інформація про основні виховні позанавчальні заходи, що організовувалися та 
проводилися у навчальному закладі та за його межами за участю студентів коледжу 
висвітлювалась на сайті коледжу у розділі «Новини». 

 
Соціально - педагогічна робота 

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  - 10 осіб; 

- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою – 9 осіб; 

- студенти інваліди дитинства  - 12 осіб; 
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 3 особи. 
За визначений термін оновлено електронну базу Соціального паспорту студентів 

коледжу за категоріями: пільгові категорії; «група ризику», категорії студентів, стосовно 
сім’ ї (батьки-інваліди; діти-напівсироти; багатодітні, неповні сім’ ї); іногородні студенти.  

У вересні 2015р. та лютому 2016р. 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 які супроводжуються 
фотоматеріалами. 

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, 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; складено плани індивідуальної роботи з кожним 
студентом зазначеної категорії.  
 Також за звітний період були розроблені  у межах соціального паспорту діаграми 
кількісного складу осіб зазначених категорій студентів за поточний навчальний рік.  

 
Порівняльний аналіз кількості студентів-інвалідів за три 

навчальних роки
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Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт на 
повному державному забезпеченні
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Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт під 
опікою
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Порівняльний аналіз кількості студентів, які 
постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС
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Проведено певний  соціально-педагогічний супровід особам пільгових категорій та 
дітям з сімей, які опинилися у кризових ситуаціях.  

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

- студенти, які переселилися з тимчасово окупованої території – 2 особи; 
- студенти, які переселилися з зони проведення антитерористичної операції – 12осіб. 

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».  

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. 

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів 
проводилась  робота  служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну підтримку 
та надала консультативну допомогу понад 60 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.  

Проводилися зустрічі з працівниками правоохоронних органів, громадських 
організацій, спеціалістами  головного територіального управління юстиції у Херсонській 
області та  спеціалістами «Клініки дружньої до молоді» КЗ «Херсонської міської клінічної 
лікарні ім. Є.Є. Карабелеша». 

За звітний період: 
1.Підготовлено агітбригаду «Відкрита  трибуна» для участі у районній конференції 

«Обираємо життя» до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, V районному фестивалі з 
пропаганди здорового способу життя «Молодь обирає здоров’я» та районному  
тематичному концерті  на тему «Твоє життя – твій вибір. Скажи палінню - НІ». 

2. Проведено відкритий тематичний виховний захід для студентів першого курсу   
«Молодь обирає здоровий спосіб життя». 

3.Організовано тренінги «Репродуктивне здоров’я», «Шкідливі звички», що  
проводили фахівці обласного центру здоров’я та спортивної медицини. 

4. Підготовлені відео матеріали та анкети  в допомогу класним керівникам за 
напрямом: здоровий спосіб життя. 

5. Організовано тренінг для класних керівників «Вчимося розпізнавати маніпуляції 
в ЗМІ» в рамках програми «Медіа грамотність». 

6. Проведені інтерактивні лекції «Здоровим бути модно», «Репродуктивне здоров’я 
та попередження ЗПТШ, ВІЛ-інфекції»,  «Ризикова поведінка та здоров’я», 
«Репродуктивне здоров’я молоді  - майбутнє нації», «Здоров’я – запорука успішного 
майбутнього». 

8. Організовано тренінги для студентів з попередження ризикової поведінки «Як 
сказати НІ», «ВІЛ через дружбу не передається». 

9. Проведені правові тренінги «Запобігання насильства. Українські реалії та 
зарубіжний досвід» та «Захист прав людини в Україні».  

10. Організували благодійні  акції «Підліток у скрутній ситуації» для студентів 
коледжу, яки опинилися у скрутній ситуації та підлітків Суворовського району м. Херсону 
та «Від серця к серцю». Студенти відвідали Цюрупінський  дитячий будинок-інтернат для 
дітей з обмеженими можливостями. 

 
Організаційно - виховна робота ЦК класних керівників  

 
 До циклової комісії входять 48 педагогів, з них: 

- викладачі без категорії - 4 особи;  
- викладачі ІІ категорії – 6 осіб; 
- викладачі І категорії – 15 осіб; 

- викладачі вищої категорії – 15 осіб; 
- викладачі-методисти – 8 осіб. 

  
Впродовж 2015-2016 н.р. класні керівники організували та провели відповідно до 

своїх посадових обов’язків  наступну роботу: 



 1.Виховні тематичні години, позанавчальні заходи.  
2.Надавали допомогу студентам у формуванні студентських колективів, 

співпрацювали із студентським активом та органами студентського самоврядування.  
  3. 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. Загальні по коледжу відкриті виховні заходи просто неба біля головного 
навчального корпусу за участю студентів І-ІV курсів: 
  - тематична святкова  програма до Дня знань (01.09.2015р.),  відповідальні за 
проведення: класні керівники Наумкіна О.В., Сіліщенко О.П. та керівник клубу «Дебют» 
Ярцев С.О.; 
 - святкова тематична програма до Дня працівника освіти, відповідальні: голова ЦК 
класних керівників Шкарбуль О.В. та учасники клубу «Дебют», керівник Ярцев С.О.;  
 - святкова тематична програма до Міжнародного дня сім'ї, організатори: клуб 
«Дебют», керівник Ярцев С.О.,  голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В. 
  - тематична програма до Дня випускника, організатори: клуб «Дебют», керівник 
Ярцев С.О., голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В. 
 ІІ.  Проведені загальні по коледжу  Тематичні Тижні:  
 1. Тиждень Першокурсника, жовтень 2015 р.  Мета заходу - сприяння успішній 
адаптації студентів І курсу до нових умов навчання  у коледжі, їх соціалізації.  Під час 
тижня були організовані виставки - презентації стіннівок «Ми - студенти ХПТК» та 
«Емблеми і обереги моєї майбутньої спеціальності»,  виставка – огляд «Парад навчальних, 
спортивних і творчих досягнень студентів І курсу за шкільні роки» та конкурс художньої 
самодіяльності «Коледж має таланти».  
 3. Тиждень безпеки дорожнього руху, травень 2016 р.. Під час якого проведено 
тематичні класні години «Знай і виконуй правила дорожнього руху», «Безпека на дорозі – 
показник культури нації», «Чи знаєте ви права та обов’язки пішоходів?»; виховний захід 
«Безпека дорожнього руху-безпека життя», відповідальний класний керівник 371 гр. 
Сорокін А.М., майстер-клас для студентів І курсу «Як правильно переходити вулицю?». 
 ІІІ. З метою залучення студентів І-ІІ курсів до творчої позанавчальної роботи, 
підвищення рівня їх практичних навичок та розширення світогляду проведено виставку- 
огляд роботи клубів позанавчальної діяльності, що працюють у коледжі.  Під час заходу 
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 53% 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; 
 - виставки рослинних композиції «Осінній вернісаж»; 
 - акція милосердя до Дня Святого Миколая. 
 V. Робота Школи педагогічної майстерності класних керівників. Мета - поширення 
передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій виховання. У 
рамках школи  проведено виставку-огляд «Сучасні технології у виховній роботі 2016» та  
відкриті виховні позанавчальні заходи: 
 
 



ПІБ викладача Назва заходу 

Багмет Т. Є., 
 класний керівник 382 групи 

Відкрита виховна година на тему «Насилля в сім'ї»  

Литвиненко О.В., класний 
керівник 271 групи 

Виховна  година на тему «Історія розвитку 
автомобільного транспорту» 

Воробйов П.О., класний 
керівник 121 групи 

Виховна  година на тему «Сучасні вимоги 
успішного працевлаштування  випускників 
спеціальності «Виробництво двигунів»  

Крутіна Л. В., класний 
керівник352 групи 

Виховний захід на тему «Розвиток інформаційних 
технологій на Україні» 

Дядюн К.В., класний керівник 
312 групи 

Відкрита виховна година на тему «Тайм-
менеждмент у нашому житті». 

 
 VІ. У академічних групах щомісяця проводилися тематичні виховні години. 
 1.  За напрямом: патріотичне виховання, формування національної свідомості «Є в 
нас родина – вся наша Україна»: «Літопис ХПТК ОНПУ: події, обличчя, факти», 
«Моліться за всіх полеглих за волю і державність України» (до Дня Українського  козацтва, 
14.10.15), «Не стерти з пам’яті той спомин про війну» (до 70-річчя від дня визволення 
України від гітлерівських військ, 28.10.15), «Наша мова солов’ їна», «Українська мова – 
скарб духовного життя нашого народу», (до Дня української писемності та мови, 
09.11.15), «Землі моєї ревний біль і жаль», «…Над білим янголом скорботи - незгасний 
духу смолоскип…» (до Дня пам’яті жертв  голодоморів, 28.11.15), «Величне ім’я - 
Вітчизни захисник» (до Дня Збройних Сил України, 06.12.15 ), «Народні свята, традиції 
та вірування – це духовні  скарби  українського народу » (до Новорічних свят), «Усі 
люди  - брати (до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації, 
21.03.16)»,  «Не можна забути… Слід пам’ятати…» (08.05.16), «Пам'ять про них 
збережуть обеліски» (09.05.16) (до річниці перемоги над фашизмом у Європі). 

  2. напрям: громадянське, правове, превентивне виховання; здоровий спосіб життя 
«Від прав дитини - до обов’язків громадянина»: «Державний прапор України – святиня 
народу», «У здоровому тілі – здоровий дух! «(до Дня фізичної культури і спорту, 
13.09.15), «Життя - найбільший скарб, цінуй його! 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, 02.10.15)., «Толерантність - 
ключ до порозуміння» (до Міжнародного дня толерантності, 16.11.15), «Молодь проти 
СНІДу» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 01.12.15), «Права і відповідальність 
неповнолітніх», «Захист прав дітей в нашій державі» (до Дня захисту прав людини, 
10.12.15), «Здорова дитина – надія держави! (до Міжнародного дня боротьби з раком, 
04.02.16)», «Підліток і наркотики – обери життя! (до Міжнародного дня боротьби з 
наркоманією та наркобізнесом, 01.03.16)», «Безпечна праця батьків – моє щасливе 
майбутнє!», «Пустощі і кримінальна відповідальність», «Громадські ініціативи щодо 
захисту прав дітей», «Проблеми насильства неповнолітніх як гостре соціальне явище»,  
«Не будьте собі ворогом: профілактика шкідливих звичок (до Всесвітнього дня проти 
тютюнопаління, 31.05.16)» «Протидія агресії в сім’ ї (до Дня безвинних дитячих жертв 
агресії, 04.06.16), «Власність неповнолітніх. Правоздатність і дієздатність», «Енергія 
небезпек життя»,  «Земля – наш спільний дім», «Здорова планета – здоровий ти!» (до 
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. 05.06.16). 

VІ. Впродовж семестру класні керівники вели  наступну документацію: 
1. Журнал виховної роботи групи, який охоплює та фіксує інформацію з організації 

роботи студентського самоврядування групи, роботу зі студентами пільгових категорій, 
«групи ризику», окремих категорій студентів стосовно сім’ ї, іногородніми студентами, 



організацію і моніторинг проведення батьківських зборів, індивідуальну робота зі 
студентами групи, ведення характеристик-спостережень на студентів, проведення 
виховних  тематичних бесід. 
     2. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності  для студентів групи. 

Класні керівники  всіх  навчальних групах проводили  батьківські збори (вересень та 
листопад, грудень; квітень, травень). Моніторинги відвідування батьками зазначених 
зборів та їж порядки денні зазначені у журналах виховної роботи класних керівників.  
 VІІ. Організовано культпохід до Херсонського обласного академічного музично- 
драматичного театру ім. Миколи Куліша з переглядом  театралізованої програми  «Ми - 
українці». У заході взяли участь понад 650 студентів, викладачів і співробітників коледжу.  
 

 
 Поза навчальна діяльність ЦК соціальних та гуманітарних дисциплін 

 
Робота викладачів ЦК була спрямована на формування, розвиток  рис та якостей  

моральної і самодостатньої особистості, всебічно розвинутої соціально активної 
особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття 
відповідальності, патріотизму та високої духовності.  

За звітний період були організовані та проведені наступні позанавчальні виховні 
заходи: 

І.  Підготовка та участь у заходах, присвячених 95-річчю заснування навчального 
закладу: 
 розробка сценарію відкритого позанавчального закладу «Рідному коледжу – 95!» ( 
вересень 2015 р. Удод Л.В.); 
- диктант для груп 1-2 курсів «Історичний шлях навчального закладу» (вересень- 
жовтень  2015 р., викладачі гуманітарних дисциплін); 
- Ввставка народної сімейної  декоративно-прикладної творчості «Коледж надихає»; 
- студентська дослідницька конференція «Історичний шлях навчального закладу: події, 
особистості, досягнення» ( травень 2016 р. викладачі  ЦК) 

ІІ.  Відкриті  тематичні поза навчальні заходи: 
 - козацьке свято «А ми тієї слави козацької повік не забудемо!» (жовтень 2015 р., 
Осадча Л.С.); 
 -  «Сучасні Герої – Сини України!» (жовтень 2015 р. , Лебедь Г.М.); 
 - «Спасибі всім, і мертвим, і живим за те, що землю нашу зберегли», тематична 
година до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників ( жовтень 
2015 р. ,  Слєпухіна Р.І.); 
  - «Лише пам'ять спомин береже»,  година- реквієм до Дня вшанування жертв 
голодоморів і тоталітарного режиму (листопад, 2015, Слєпухіна Р.І., Лебедь Г.М.); 
  - науково-дослідницький семінар «Пам’ять про подвиг гартує сьогодення…», захід 
до Дня звільнення м. Херсону від німецько-фашистських загарбників ( березень 2016 р., 
Осадча Л.С., Слєпухіна Р.І.); 
  - літературна траєкторія «Крилате слово - от моя стріла»,  до 145-річчя від дня 
народження Лесі Українки (квітень 2016 р., Удод Л.В.)  
   - «Вічна пам'ять загиблим! Честь іслава живим!» загальний по коледжу захід До 
Дня Памяті та примиренні і Дня Великої Перемоги, (травень, 2016р.,  Слєпухіна Р.І.); 
 - студентська літературно-дослідницька конференція «Україна… Світочі 
поетичного слова» (березень 2016 р., викладачі гуманітарних дисциплін); 
 - радіодиктант національної єдності (березень 2016р.) 
ІІІ.  Участь студентів навчальних груп І-ІІІ курсів та викладачів ЦК у загальноміських 

заходах до календарних та пам’ятних дат: 
 - мітингу до Дня Соборності та Свободи України»,  22 січня 2016 р.;  
 - Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті!», листопад 2015 р.; ; 



 - флешмоб «1990 – Вимагаємо неможливого», присвячена річниці революції на 
граніті,  

  - мітинг до  Дня Гідності та Свободи,  
 - тематичній годині, присвяченій 80-річчю від дня народження Миколи Івановича 
Братана, сина-патріота Таврійського краю, рідної Херсонщини, що відбувся  в Обласній 
бібліотеці ім. О.Гончара,  

 І V.  Організація кскурсійно-туристичних подорожей: 
 - екскурсійна подорож до Національного історико-археологічного заповідника 

«Ольвія» (жовтень 2015, Осадча Л.С.); 
 - екскурсійна подорож до с.Нерубальське та міста-героя Одеса: історико-

патріотичний досвід ( квітень 2016 р., Осадча Л.С.); 
 - екскурсія мешканців гуртожитку № 2 до картинної галереї «Синій кіт» ( листопад 
2018 р., викладачі гуманітарних дисциплін). 

 V. Оформлення тематичних експозиції та випуск  інформаційні бюлетні: 
- тематичні експозиції до пам’ятних і календарних дат: дня партизанської слави, 

річниць визволення України, м. Херсона від фашистських загарбників, дня міста, дня 
захисника Вітчизни, дня Перемоги, дня Матері, дня Родини.  

- -інформаційний бюлетень: «200 років О.Афанасьєву-Чубинському: етнограф, 
фольклорист» (березень 2016, Осадча Л.С.); 

- інформаційний бюлетень до Дня Соборності (січень 2016, Осадча Л.С.) 
VІ. Організовано та проведено заходи у рамках Тижня правової освіти» (07-11 

грудня 2015р.): 
- «круглий стіл», брейн-ринг, усні журнали на теми: «Конвенція прав дитини – 

міжнародний документ для твоїх ровесників у світі», «Жити за законами держави», 
«Права і обов’язки громадян України»; 

- конкурси малюнків та стіннівок «Наші права та обов’язки»; 
- зустріч старшокурсників із головним спеціалістом Херсонської обласної служби 

зайнятості, Альбіною В.Л. з теми: «Особливості працевлаштування випускників ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації» (грудень 2015р., Слєпухіна Р.І.); 

- анкетування студентів І курсу з теми: «Твої права та обов’язки» (грудень 2015р., 
Мадаєва А.С.), за результатами якого виявлено, що більшість студентів знають свої права 
та обов’язки. Проте існує 9% студентів-першокурсників, які не знають як реагувати на 
порушення своїх прав. Більшість опитаних – 83% самі часто не дотримувалися своїх 
обов’язків; 

- виховна година: «Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення 
їх у злочинну діяльність». 

VІ. Підготовка студентів до участі в МАН.  
 

       Студент Секція Тема роботи Керівник 
Сьомін Ярослав, 
281 гр. 

Історія 
України 

Ісаак Мазепа – борець за волю 
України 

Лебедь  Г.М. 

Досенко Станіслав, 
171 гр. 

Етнологія Етнокультурогенез єврейства 
Херсона наприкінці ХVIII- на 

початку ХІХ століть 

Осадча Л.С. 

Литвиненко 
Катерина,  
251 гр. 

Українська 
мова 

Застаріла лексика як елемент 
стилізації  історичної епохи в 

романі Ліни Костенко 
«Берестечко» 

Удод Л.В. 

Коваль Анастасія,  
152 гр. 

Українська 
мова 

Колористика творчості 
Л.Костенко 

Ботвинюк 
О.В. 



 
Результативність роботи ЦК, перемоги та досягнення студентів, яких підготували 

викладачі ЦК  
 

 
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. 

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; 

Корній Катерина, 
152 гр. 

Українська 
література 

Чуттєва образність 
імпресіоністичних новел 
М.Коцюбинського 

Ботвинюк 
О.В. 

№
  

Назва заходу 2015-2016 н.р. 

1 

 Обласний тур Всеукраїнської 
олімпіади з укр. мови 

І місце- Купришкіна Тетяна, 161 гр. 

 Обласний тур  Олімпіади з історії 
України 

ІІ місце - Литвиненко Катерина, 251гр. 

 
Міжнародний мовно-літературний 
конкурс ім. Т.Г. Шевченка 

І місце-  Литвиненко Катерина, 251гр 
ІІІ місце -Герасименко Крістіна. 182 гр.,  
 

2 Участь в роботі  МАН України ІІ місце- Литвиненко Катерина, 251 гр. 
(фінальний етап) Всеукраїнського літературного 
конкурсу «Розкрилля душі» 
 
ІІІ місце- .Литвиненко Катерина, 251 гр 
у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук у секції  «Українська мова». 
 
І місце-Степанова О., студентка 151гр. в 
обласному літературному конкурсі «Я в серці 
маю те, що не вмирає» з нагоди 145-річчя з дня 
народження Лесі Українки у номінації 
«Тематичні малюнки» за роботу «…ніяка сила в 
цілім світі не дасть мені бажання забуття».  

 
4 

Всеукраїнський фінальний етап з 
української мови, Міжнародного 
конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка 

І мічце -.Литвиненко Катерина, 251 гр. VІ 
Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Т. 
Шевченка серед студентів І-ІІ рівня акредитації 
(негуманітарний профіль) у 2015-2016 н. р.   



 - 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 маскувальну сітку (10м. х 5м.)  . 
 - 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.  

 
У квітні 2016 року відбулися вибори до органів студентського самоврядування 

коледжу. Шляхом прямого таємного голосування, відповідно чинного законодавства 
студенти коледжу сформували Раду студентського самоуправління навчального закладу 
та відділень: 
 1. голова студентського самоврядування коледжу – Гречко Крістіна; 
 2. голови студентського самоврядування по відділеннях:  
 
- відділення комп’ютерної та програмної інженерії Губа Роман; 

- економіко-технологічне відділення  Гайдученко Анастасія; 

- електро-технічне відділення  Попова Альона; 
- механічне відділення Марченко Олексій. 
 
 У червні 2016р. відбувся тренінг для новообраних лідерів студентського 
самоврядування « Школа лідерства», який провела практикуючий психолог Центру 
сімейної психології « Символ» Симонова Г.Я.  

 
 

Робота клубів позанавчальної діяльності 
 

У 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  839 
студентів. Динаміку залучення студентів до проведення змістовного  дозвілля  наведено у 
таблиці: 

Кількість клубів та  студентів,  які займаються у клубах 
навчальні 
роки 

2011-2012 2012 - 2013  2013 - 2014 2014-
2015 

2015-2016 

клубів 18  19  20  20 23 
 
студентів  

 
700 ( 62%) 

 
786 (65%) 

 
839 (68%) 

 
845 (72%) 

 
802 

Кожен клуб позанавчальної діяльності має свою структуру. Відповідно до напряму 
роботи клубу його вихованці організовували лекторські групи, проводили  круглі столи, 
інформаційно-пізнавальні години, диспути, випускали тематичні стіннівки та 
влаштовували виставки творчих досягнень, проводили прикладні наукові дослідження. 

У жовтні 2015 р. було проведено Тиждень клубів позанавчальної діяльності, 
присвячений 95 річчю заснування навчального закладу. Студенти презентували свої  
творчі роботи та провели дослідження щодо історичного розвитку  навчального закладу та 
його спеціальностей. 

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 
н.р.  

2013 – 
2014 
н.р.  

2014 
–  
2015 
н.р. 

2015-2016 
н.р. 

1. «Розумники і  
розумниці» 

ЦК математичних 
дисциплін, Рослякова С.В. 

33  56 40 27 

2. Мовно- 
літературний 
«Обрії» 

ЦК соціальних і 
гуманітарних 
дисциплін,Удод Л.В. 

70  68  64 50 

3. Історико - 
краєзнавчий 
«Джерело» 

ЦК соціальних і 
гуманітарних дисциплін, 
Осадча Л.С. 

24   35  15 20 

4.Правових знань 
«Феміда» 

ЦК соціальних  і 
гуманітарних дисциплін, 
Відьохіна А.С. 

20  20  15 16 

5. «Шукачі нового» ЦК природничих 
дисциплін, Семакова Т.О. 

16  51  62 16 

6. «Еколог» ЦК туристичного 
обслуговування та  
інформаційної діяльності, 
Матвієнко Т.В. 

15  22  
 

27 20 

7. «Golden club» ЦК іноземної мови, 
Гончарова В.Б. 

36  25   25 30 

8.Культмасової 
роботи  «Дебют» 

Виховний відділ, Ярцев 
С.О., вихователь 
гуртожитку № 1 . 

25  28  15 20 

 9. Історико - 
краєзнавчий клуб  
«Іскра» 

Виховний відділ,  
РевенкоО.В. вихователь 
гуртожитку № 2 . 

- 15  15 Клуб 
об’єднано  
з клубом  
«Джерело»  



10. Декоративно-
прикладного 
«Креатив»  
 

   ЦК програмної інженерії, 
Багмет Т.Є. 

 

- - 10 10 

11. Просвітницько- 
інформаційний клуб 
«Відкрита трибуна» 

В  Виховний відділ, 
соціальний педагог 
Наумкіна О.В. 

- - 10 10 

                                                ВСЬОГО: 
                                                                   Клубів 
                                                                   Студентів  

   8  9 
 

11 
 

10 
 

254 310 308 229 
 2. Фахового спрямування:  

1. «Бізнес–клуб» ЦК економіки та  
підприємництва,  
Аблова Г.В. 

25  24  32 50 

2.  «Електрик» ЦК електрообладнання 
підприємств, Дрозд Д.А. 

14  17  15 20 

3. «Автомобіліст»  
ЦК виробництво двигунів, 
ремонт автомобілів і 
двигунів, Сорокін О.М. 

15  
 

36  
 

30 
 

20 

4. «Конструктор 3D» ЦК комп’ютерної графіки 
та автоматизованого 
проектування, Свириденко 
О.В. 

10  10 
 

10 
 

16 
 

5. «Алгоритм» ЦК програмної інженерії, 
Карлова Н.І. 

26  26  45 26 

6. «Імпульс» 
 

ЦК програмної інженерії,  
огові на  І.І. 

90  93  45 75 

7. «Металіст» 
 

ЦК обробки матеріалів на 
металорізальних верстатах, 
Крижанівська О.В. 

24  22   20 20 

8.  «Аналітик» ЦК економіки та  
підприємництва, 
огові на Ю.М. 

14   15   15 
 

14 
 

9.«Сучасний 
секретар – 
референт» 

ЦК гуманітарних 
дисциплін,  
Удод Л.В. 

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

10. «Бухгалтер і Я»  ЦК економіки та  
підприємництва,  Цвєткова 
О.М. 

--- 25 
 

30 
 

30 
 

11. «Глобус» ЦК туристичного 
обслуговування та  
інформаційної діяльності, 
Куліковська Н.М.  

--- -- 15 15 

12. Організаційно- 
видавничий клуб 
 «Політехнік»  

Лабораторія організаційно- 
видавничої діяльності, 
Ярцев С.О., Яковенко Є.О.  

- - - 20 

                           ВСЬОГО:                           клубів 
                                                                     студентів  

8 9 10  

 232 244 267 306 
 
 



3. Спортивно - оздоровче спрямування     

1. Спортивний клуб 
«Ровесник». 

  ЦК фізичного виховання, 
здоров’я, ДПЮ; Федін 
Ю.М 

300 285 270 250 

2. «Юний 
десантник» 

Пашкевич О.С., інструктор 
з парашутної підготовки 
громадської організації «За 
ВДВ» 

- - - 17 

                           ВСЬОГО:                           клубів 
                                                                     студентів 

1 
300 

1 
285 

1 
270 

2 
267 

 
 Студенти - активісти клубів «Джерело» та «Літературні обрії», «Golden club»  взяли 
участь у дослідній конференції «Історичний шлях навчального закладу довжиною у 
століття: події, особистості, досягнення», організовану викладачами ЦК соціальних та 
гуманітарних дисциплін, присвяченій 95 річчю заснування навчального закладу (31.05. 
2015 р.).  
 Члени клубу  «Golden club»  в проведені заходів у рамках Тижня англійської мови, 
взяли участь у  англомовній  конференції студентської та учнівської молоді «Європа - наш 
спільний дім» присвяченій Дню Європи в Україні, організували й провели фестиваль 
англомовної пісні та поезії. Щомісяця проводили тематичні засідання дискусійної секції за 
темами: «Мова- це дар успішного спілкування та порозуміння», «Університетська освіта. 
Студентське життя», «Грошові одиниці країн світу», «Сила планети. Екологічні проблеми 
сьогодення», «Жіночість і краса», «Великодні традиції країн світу». 

 Вихованці клуб «Еколог» організували проведення Тижня екології у коледжі, 
брали участь у Всеукраїнській толоці «Збережемо Україну чистою» та у міському 
екологічному  марші (квітень 2016 р.). У обласному конкурсі творчих робіт з екології  
студент  281 групи Семенов Олександр посів ІІ місце.   

Студенти - активісти клубу «Розумники та розумниці»  підготували та провели  
конференції «Застосування диференціальних рівнянь до опису реальних процесів у  
гехніці, наукі та побуті»(20.05.2016)та «Застосування елементарної математики до опису 
реальних процесів у техніці та комп’ютерній графіці»( 17.12.2015) Організатори заходу - 
викладачі циклової комісії математичних дисциплін. 

Члени «Бізнес-клубу», клубів «Аналітик», «Бухгалтер і Я» здійснювали статистичні 
дослідження економічного та фінансового стану підприємств міста й області. Вся 
діяльність клубів була спрямована на набуття практичних знань та навичок необхідних 
для майбутньої спеціальності.  

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

 
Спортивно – оздоровча робота 

Осередком спортивно - оздоровчої роботи коледжу є студентський спортивний 
клуб «Ровесник» 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  

2012-2013н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р 2015-2016н.р. 
юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 

Легкоатлетичний 
крос (з 16- ти 
команд) 

II III III IV ІІ IV III IV 

Волейбол (з 15 - ти  
команд) 

I V II IV ІІ V II IV 

Фут зал (з 15- ти  
команд) I - ІІІ - III 

 
- 
 

I - 

Шахи II I II I V І V II 

Баскетбол I III II IV IV V I V 

Настільний теніс - - - I IV I V V 

Легка атлетика II III V V V V III V 

 
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. 

 У квітні у спортивному залі коледжу проводився товариський турнір з баскетболу 
між юнацькими командами ХПТК, ХДМА коледжу 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. 

Проведено Спартакіаду коледжу серед спеціальностей з міні-футболу, кросового 
бігу волейболу баскетболу та шахів. У результаті змагань команди вибороли місця:  

 
Вид змагань 2012-2013н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.  

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 
Волейбол (14 
команд) 

I 
місце 

ІІ 
місце 

II  
місце 

IІ 
місце 

 ІІІ 
місце 

I 
місце 

II 
місце 

Фут зал (12 
команд) 

IІ 
місце 

 І    
місце 

 II 
місце 

 I 
місце 

 

Загально 
фізична 
підготовка(6 
команд)  

І 
місце 

 І 
місце 

 I 
місце 

 I 
місце 

 

 



У міських  змаганнях фізкультурно спортивного товариства «Спартак» команда 
коледжу  посіла загальнокомандне ІІ 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 5 загальнокомандне місце серед 15 
команд.  

Вид змагань 
 

місце 

Піднімання гирі (16-24 кг.)  Iмісце 
Підтягування на перекладині I місце 
Перетягування канату ІІ місце 

 
Протягом  навчального року була проведена спартакіада коледжу з 7 видів спорту 

між спеціальностями коледжу: 
 

Вид змагань Спеціальність, місце  

Б
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Легкоатлетичн
ий крос 
 
 

IV 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 

 
Виховна  робота в студентських  гуртожитках  

 
У студентських гуртожитках проживало 232 студенти.  
Поселення студентів відбувалося з урахуванням віку, курсу навчання та  

спеціальностей. 
       Гуртожиток № 1 Гуртожиток № 2 

 
 Поселено студентів      Загальна кількість Кількість 



  Всього поселено 
у 2015-2016 н.р. 

232 
 
 

 85 юнаків 
 

147, з них:  
 дівчат - 32,  
 юнаків- 115 

 Розпочали 
проживання з 
01.09.2015 р.  

126  35 юнаків 91, з них:  
 дівчат- 16;  
 юнаків- 75. 

 Продовжили 
проживання після 
літніх канікул 

128  50 юнаків 56, з них:  
 дівчат- 16;  
 юнаків- 40 

 Пільгові категорії : 
      сироти  
      інваліди 

8 
5 
3 

2 
2 
 

6 
3 
3 

Продовжили 
проживання у ІІ 
семестрі 

196 68 128, з них:  
 дівчат- 28;  

                  юнаків- 100 
Пільгові категорії : 
      сироти  
      інваліди 

 - 5 
2 
3 

 
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  
неповно 
літніх 
 

-«Влив мобільних телефонів на 
організм людини»; 
- «Комп'ютерна  залежність»; 
- «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». 

- «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»; 
- «Особистість і наркотики»; 
-«Прощення чи помста?»; 
- «Елегантність чи сексуальність?»; 
- «Жіночність-це привабливо». 



Для   
повно- 
літніх 
 
 

- «Алкогольна трясовина»; 
- «Особистість і наркотики»; 
- «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». 

-«Злочини проти життя та здоров'я»;  
- « Ти і сигарета»;                                            
- « Шкідливі звички- шлях у безодню»; 
 - «Здорова мати- здорова дитина- 
щаслива 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 

- Участь у міських заходах до дня  святкування Українського Козацтва – Святої 
Покрови ( 14.10.14р.). 

- «Здоровий спосіб життя». Зустріч з президентом федерації гирьового спорту в 
Херсонській області Олійником М. М. (27.10.15р.) 

Гуртожиток № 2: 
№ з/п  Назва заходу Виконавці 

 
Дата 

проведення 
1.  Пізнавально-розважальний вечір до 

дня Українського Козацтва 
Студрада гуртожитку №2 15.10.2015р. 

2.  «Здоровий спосіб життя». Зустріч з 
президентом федерації гирьового 
спорту в Херсонській області 
Олійником М. М. 

 Вихователь Куценко О. І. 27.10.2915р. 

3.  «Вплив алкоголю на організм молодої 
людини» 

Мешканці гуртожитку №2 05.11.2015р. 

4.  День студента (конкурси, призи, 
дискотека) 

Студрада гуртожитку №2 19.11.2015р. 

5.  День революції гідності.  Співробітники бібліотеки 
ім. О. Гончара, мешканець 
гуртожитку №2 
Кравченком Є. 351гр. 

24.11.2015р 

6.  «Ми пам’ятаємо» історична довідка до 
Дня пам’яті жертв голодомору. 

01.12.2915р. 

7.  Вітання переможцям!!! ( святкова 
дискотека на честь перемоги у 
спортивному змаганні із гуртожитком 
№1). 

Студрада гуртожитку №2 10.12.2015р. 

8.  Етно - захід «Андріївські вечорниці», 
що відбувся в обласній бібліотеці 
ім.О.Гончара.  

Співробітники бібліотеки 
коледжу 

10.12. 2015р. 

9.  День Св. Миколая  та День 
благодійника. 

16.12.3015 р. 

10.  Новорічний карнавал Студрада гуртожитку №2 24.12.2015р. 
11.  День закоханих. Студрада гуртожитку №2 14.02.16р. 
12.  Найкраща з кращих Студрада гуртожитку №2 13.03.16р. 
 

      4. Загальні  виховні заходи, що проводили  у гуртожитках  викладачі ЦК. 
 



1 «Використання Internet-технологій з 
користю для себе»  (гуртожиток № 2) 

Багмет Т.Є., Левченко О.В. 
Левицький В. Н. 

16.12.2015р. 

2 Тренінг «Чи знаєте ви свої права?» 
(гуртожиток № 2) 

Відьохіна А. С. 18.12.2015р. 

3 Спортивні змагання  з футболу серед 
студентів коледжу та мешканцями 
гуртожитків №1 та № 2 

ЦК фізичного виховання, 
здоров’я і ДПЮ 

19.09.2015р. 

4 Спортивні змагання юнаків між 
гуртожитками №1 та № 2 

ЦК фізичного виховання, 
здоров’я і ДПЮ 

03.12.2015р. 

5 Мсатематичний брейнринг  ЦК математичних 
дисциплін 

16.05.2016р. 

6 Традиції писанкарства Керівник клубу «Креатив» 28.04.2016р. 

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

Назва бесіди Гуртожиток №1 
 

Гуртожиток №2 
 

1 
 

 Шкідливий 
вплив паління  

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

входить до складу сигарети» 
       

 «Поради як кинути палити», «Вплив 
нікотину на організм молодої 

людини», «Шкідливість нікотинового 
диму на оточуючих», «Чому потрібно 
палити тільки у відведених місцях?» 

2  Наслідки  
вживання 
алкоголю 

«Алкогольна залежність та її 
наслідки», «Вплив пива на 

організм людини», «Тонізуючи 
напої: позитивні та негативні 
наслідки їх вживання» 

«Вплив алкоголю на організм молодої 
людини», «Міфи та реалії вживання 

пива» 
«Тонізуючи напої: позитивні та 
негативні наслідки їх вживання»  

3 Дотримання 
правил 
внутріш- 
нього 
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»  
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 2015-2016 н.р. 
№ 501: 

Підплетений Р., 482 гр., Ковалик Т., 482 гр.; 
Іванов О., 472 гр., Питлик В., 482 гр. 

№ 518: 
Бакай Д., 382 гр., Самойлов В., 472 гр.,  
Таран В.,  321 гр., Таран Ю., 472 гр. 

№ 507: 
Балясний О., 471 гр.,Огородник М.,321 гр.,  
Матвеєв С., 482 гр., Постовий Д., 421 гр. 

№ 505: 
Фришко М., 382 гр., Коваленко В., 372 гр.,   
Подопригора О., 382 гр., Бахур В.,    372 гр. 



№ 513: 
Куліда Олександр, 421гр., Покалюк Сергій,421 гр.,  Ситник Валерій, 472 гр. 

 
Кожного місяця виводився рейтинг санітарно-гігієнічного стану кімнат гуртожитку 

№2 та окремо кожного поверху, мешканцям кращих кімнат вручалися цінні подарунки. 
                                   

Кращі кімнати  гуртожитку №2 у 2015-2016 н.р. 
№ кімнати  мешканці 

Кімната № 45  Герасименко К. 152 гр., Андрієць І. 312 гр. 
Кімната № 65  Галишев О. 381 гр., Чалишев В. 381 гр. 
Кімната № 44  Продченко Є. 251 гр., Нарогна А. 281гр. 
Кімната № 52  Андрощук І. 171 гр., Татарченко М.,  171 гр. 
Кімната № 510  Бойко С. 121 гр., Глущенко В. 121 гр. 
Кімната № 713  Дука Євген 152гр.,  Ковальчук А.152 гр. 
Кімната № 49  Ковтун А. 305 гр., Нестерук Г. 431 гр. 

   
У роботі  гуртожитків визначено недоліки: запізнення студентів на заняття,  

недостатній контроль за дотриманням правил користування електроприладами  
мешканцями та пожежної безпеки у  приміщеннях загального користування. 
 

Робота  музею  навчального закладу 
 
 Робота музею навчального закладу спрямовує всю систему позанавчальної роботи на 

виховання студентської молоді як патріотів свого  ВНЗ, міста, регіону та всієї країни.  
  За звітний період були створені тематичні фото та відео  презентації, що 
використовувалися під час проведення урочистостей з нагоди 95 річниці заснування 
навчального закладу: 
 - «Історичний шлях навчального закладу: 1920-2015 рр. Події, особистості, факти», 
укладачі  Боберська І.В., Наумкіна О.В., Нарожний  О.В.; 
        - «Історичний шлях розвитку спеціальності» (окремі презентації для кожної   
спеціальностей коледжу, укладачі: Васеньова Ю.О., Попенко Т.В., Осадча Л.С., Хомутова 
К.В., Максимова О.Є., Арбузова Ю.О. та інш.); 
         - «Згадаймо їх поіменно!» (фото - реквієм педагогічних працівників та 
співробітників навчального закладу, які пішли з життя), укладач Альохіна А.В.); 

    Проведено  моніторинг випуску молодших спеціалістів за 1944 – 2015  рр.  та 
досліджено бази дипломних та післядипломних практик учнів Херсонського 
машинобудівного технікуму 1970-1980-х рр. 

  Створено електронні версії документів паперового архіву навчального закладу 
щодо: 

  - організації та здійснення велопробігів учнями Херсонського машинобудівного 
технікуму в 1970-1980 -х рр.:  Херсон - Ульянівськ;  Херсон - Волгоград;   Херсон - Київ - 
Мінськ - Рига - Таллін - Вільнюс - Ленінград. 

  - міжнародної співпраці з питань ознайомлювальної виробничої практики 
Херсонського машинобудівного технікуму та промислової школи м. Мост (ЧСР) та 
інженерної школи м. Магдебург (НДР): проходження виробничої практики учнями ХМТ у 
рамках міжнародного безвалютного обміну студентами.  
 Розроблені та виготовлені  презентаційні тематичні фото - стенди «Діяльність 
Херсонського машинобудівного технікуму1930 - 1990 рр.» та  «Діяльність Херсонського 
політехнічного коледжу ОНПУ 1992 - 2015 рр.». Розмір стендів: 4 м. х 2.7 м.; 6 м. х 2.7 м.  

 
 



Просвітницько-виховна робота бібліотеки   
 

 Діяльність працівників бібліотеки коледжу спрямована на якісне забезпечення 
інформаційних та бібліотечних потреб користувачів бібліотеки. Основні показники 
роботи бібліотеки наведені в таблиці в порівнянні з показниками за 2014-2015 н. рік. 

Таблиця порівняння основних показників роботи бібліотеки: 
  

 
№ з/п 
 

 
      Найменування    показників 

 
2014-2015н.р. 

 
2015-2016н.р. 

   1. Всього  записано  користувачів  1650 1600 

   2.  Кількість   виданих книг                                  35000 35100 

   3. Кількість  відвідувань користувачів  
книжкового фонду 

 
21306 

 
21400 

   4. Кількість   відвідувань  користувачів 
мережі Інтернету 

        
8900 

 
9150 

   5. Загальна   кількість   відвідувань 
користувачів  бібліотеки 

 
30206 

  
30350 

 
 З метою  широкого розкриття  бібліотечного  фонду та популяризації довідкової і  
фахової  літератури в читальній  залі  бібліотеки  систематично проводилася  книжково-
виставкова  робота. За звітний період були оформлені: 
 І.  4 постійно діючі книжкові виставки,  що постійно доповнюються  новими 
матеріалами:  
 - «Є на світі моя країна, де червона цвіте калина»;  
 -  «Моя земля – земля моїх батьків»;  
 - «Держава. Право. Суспільство.»;  
  - «Книги – це ріки, що наповнюють світ».   
 ІІ. 13  книжкових виставок до календарних, професійних та пам’ятних дат:  
          -  виставка-перегляд   «Державність, вимріяна поколіннями»  (до Дня Незалежності 
України) ; 
          -  виставка «Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність» (до Дня знань); 
          -  виставка-роздум «Професія вчителя прекрасна, мов на небі сонце ясне» (до Дня 
працівників освіти); 
          -  виставка-подорож   «Козацькому роду нема переводу» (до Дня  захисника України 
та Українського козацтва); 

- виставка-ікебана «Прекрасне  із саду та від самої природи»; 
          -  виставка-факт  «Голодомор на Україні мовою документів» (до Дня пам’яті  жертв  
Голодомору); 
          -  виставка-застереження «Не дай  СНІДу шанс » ( до Всесвітнього дня  боротьби зі 
СНІДом) ; 
          -  виставка-експозиція «Рушники сміються і тужать хрещатим барвінком»;          
          -   виставка-міркування «З Україною в серці» (до Дня Соборності України); 
          -  книжкова виставка-застереження  «Світе, Чорнобиль – то крик мого краю, світе, 
Чорнобиль – то рана й твоя» (до 30-річчя від дня Чорнобильської трагедії); 
          -  виставка-панорама «Немеркнуче світло великого подвигу» (до Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні); 
          -  виставка-експозиція «Вишивана моя Україна» (до Дня  родини). 
          -  книжкова експозиція «Україна – держава європейська» (до Дня  Європи). 
           ІІІ. 11 відкритих переглядів літератури,  що були оформлені до календарних, 
професійних та пам’ятних дат: 



  -  «Історичне обличчя рідного міста» (до Дня міста) ; 
 -  «О, мудросте, захована в книжках!» ( до Всеукраїнського дня бібліотек ); 

- «Україна в  полум’ ї війни» (до Дня визволення України від німецько-
фашистських загарбників); 

- «Земле  Шевченкова, земле Франкова… вічна моя соловейкова мова» (до Дня 
української писемності та мови); 

- «Як  держава  захищає права  людини» (до  Всеукраїнського тижня права); 
-  «Непорушна основа держав – справедливість» (до Всесвітнього дня соціальної 

справедливості); 
-  «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи» (до Міжнародного дня 

рідної мови); 
-  «Я жива, я вічно буду жити…» (до 145-річчя від дня народження  Лесі Українки, 

великої української поетеси); 
-  «Заповідними стежками Херсонщини»; 
-  «Натхненне слово про рідний край»; 
-  «Свято духовної єдності. День слов’янської писемності і культури». 
 IV.  5 тематичних  полиць: 

            -   «Молодь обирає здоров’я»; 
            -  «Бути військовим – бути захисником Вітчизни»  (до Дня Збройних Сил України); 
            -«Корифей українського театру» (до 175-річчя від дня народження 
М.П.Старицького,  українського письменника і театрального діяча); 
            -  «Слава їх залишиться в віках» (до Дня визволення рідного міста від німецько-
фашистських загарбників); 
            -  «Державні символи України» (постійно діюча). 

З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення книжкового 
фонду оформлена  книжкова вітрина  «Нові надходження», складаються інформаційні 
бюлетені нової навчальної літератури за дисциплінами та  рекомендаційні списки: «Нова 
література на допомогу студенту-дипломнику», «Степ Херсонщини широкий нашептав 
віршів чарівні строки», «Безпека життєдіяльності людини у виробничій сфері»; «Перлини 
Херсонщини», «Книги-новинки для майбутнього фахівця», «Майбутньому техніку-
технологу», «І був там рай – Чорнобильська земля, невидима хмара все накрила». 

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); 

-  пізнавальна  година   «Винахід книгодрукування - одна із «зоряних» годин 
людства » (захід проведено для  студентів  1-го курсу механічного відділення ) ; 

-  консультація «ДБА – інформаційне серце бібліотеки» (для нових користувачів; 
-  практичні заняття «Бібліографічний та аналітичний опис документів» (для 

студентів 3-4 курсів); 
          -  знайомство з бібліотекою на День відкритих дверей.  
           Впроваджувалися в роботу бібліотеки нові передові форми роботи: 
          -  електронні книжкові виставки: «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто,  
краєм рідним» та  «Душа поетова святая  живе в поетових словах»; 
          -  буктрейлінг «Жива душа народна, жива неподоланна»; 
          -  буктрейлінг «А над світом українська вишивка цвіте»; 
          -  буктрейлер по книзі Леоніда Марченка «Клятве остались верны»; 
          -  фото-репортаж «Дзвони Чорнобиля»; 
          -  буктрейлінг «Нові надходження літератури для кафедри економіки, управління та 
адміністрування»;           



 - буктрейлінг «Науково-педагогічна творчість викладачів економіко-технологічного 
відділення». 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки була спрямована на формування у 
студентів  національної  свідомості, активної громадянської   позиції, високих моральних  
якостей та духовних потреб. Протягом  2015-2016 н.р.  було проведено такі  виховні 
заходи та творчі акції: 
          - інформаційна  година «Вони дарують мудрість людям»(до Всеукраїнського дня 
бібліотек ); 
          - правовий всеобуч «Захист прав людини в Україні» (зустріч представника МО «Нова 
генерація» Дорофєєвої Наталії  зі студентами 205, 305, 341, 381 груп); 
          - екскурсія до обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара (для студентів-
мешканців гуртожитку №2); 
          - година здоров’я «Геть паління! Ми - здорове покоління»  (захід проведено до 
Міжнародного дня відмови від куріння для студентів 131, 231 груп); 
          - інтерактивний етно-захід «Андріївські вечорниці»- (для студентів, які мешкають в 
гуртожитку №2); 
          - виховна година «Реквієм Небесній Сотні» (захід проведено до Дня Героїв Небесної 
Сотні для студентів 205, 305, та 281 груп); 
          - літературно-музична година  «Шевченкові музи» (захід проведено до 
Шевченківських днів для студентів 161, 205 груп); 
          - екскурсія до міської бібліотеки ім. Лесі Українки  (для  студентів-мешканців 
гуртожитку №2); 
          - інформаційна година «Україна – країна, яку ми любимо, якою пишаємося» (захід 
проведено  до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць для студентів 181, 182 груп); 
          - урок-застереження «Чорнобиль – минуле, теперішнє, майбутнє» (до 30-річчя від дня 
Чорнобильської трагедії- для студентів 1-2 курсу електротехнічного відділення). 
           Інформація про виставкову роботу та  культурно-просвітницькі заходи в 
бібліотеці висвітлювалася на сайті коледжу в розділі «Новини». 

                                      
 
Директор коледжу                                                                 О. Є. Яковенко 

 


