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1. Організаційно-управлінська робота 

 

За І семестр 2016- 2017 навчального року у коледжі було проведено: 

 -  3 педагогічні ради,  

 -  3 методичні ради,  

-  18 адміністративних рад.  

    Відповідно до комплексного плану розглянуто питання про тенденції розвитку 

вищої та професійної освіти на сучасному етапі, створення організаційних умов для 

використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможністю ВНЗ, 

особливості підготовки документації для оформлення патентів на корисні моделі та 

винаходи у державну службу інтелектуальної власності України, вимірювання, 

аналізування та поліпшування СУЯ коледжу, проаналізовано  розвиток прикладної – 

наукової та науково-дослідної діяльності педагогічного колективу коледжу, а також 

роль педагога як керівника напрямку проведення прикладного наукового 

дослідження.  

Продовжено роботу з реалізації політики  коледжу в сфері якості, яка базується 

на засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 і спрямована на 

гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, студентів та 

слухачів освітніми послугами на рівні, визначеному державним та світовим ринком, 

і неперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного 

зворотного зв'язку із замовниками, випускниками та студентами. 

         У звітному періоді отримано ліцензіі за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, за спеціальностями 051 «Економіка» з ліцензійним обсягом 30 осіб (Наказ 

МОНУ № 1464Л від 21.10.2016р.  та  122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології» з ліцензійним обсягом 30 осіб (Наказ МОНУ № 1503Л від 01.12.2016р.). 

  У січні 2017 року отримано сертифікат про акредитацію спеціальності 

«Туристичне обслуговування».  

Система методичної роботи була спрямована на забезпечення навчально-

виховного процесу вдосконаленими та оновленими навчально-методичними 
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комплексами дисциплін, методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін 

та виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.  

На методичних радах розглянуто  проблеми соціалізації та адаптації студентів 

- першокурсників до навчання у коледжі, обговорено форми відновлення знань 

здобувачів вищої освіти як засіб збереження контингенту. З метою продовження 

експерименту з провадження елементів дистанційного навчання розглянуто  

методику проведення вебінарів у мережі Hangouts. 

 

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). 

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

- на початок семестру 1300 студентів, з них за денною формою навчання – 

1218 осіб ( у тому числі екстерни – 9 осіб ), за заочною формою навчання 82 особа. 

- на кінець семестру 1284 студенти,  з них за денною формою навчання – 

1178 особи ( у тому числі екстерни – 8 осіб ), за заочною формою навчання 93 особи.  

Прийнято всього студентів 423, в тому числі на І курс за денною формою 

навчання - 318 осіб (з них за державним замовленням 309 осіб, за рахунок фізичних 

та юридичних осіб – 9 осіб.). 

        Таблиця № 2.1  Контингент студентів коледжу по спеціальностям та 

відділенням на початок та кінець І семестру 2016-17 навчального  року. 

 

01.09.16 01.01.17 Відді-
лення 

Спеціальність 
бюджет контракт бюджет контракт 

Відсів(-) / 
добір (+) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ех

ан
іч «Виробництво 

двигунів» 
111 6 108 7 -2  
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«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 

155 28 150 28 -5 

Всього б/к* 266 34 258 35 -7 
Всього по відділенню 300 293 -7/0 

 
      2,3 

«Розробка програмного 
забезпечення» 

155 27 154 30 -1/+3 

«Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж» 

112 41 112 42 -0/+1 

«Комп’ютерна 
інженерія» 

- 38 - 37 -1 

«Туристичне 
обслуговування» 

31 24 30 22 -3 

Всього б/к 298 130 296 131 -5/+4 

К
ом

п’
ю
те
рн
ої

 т
а 

пр
ог
ра
м
но
ї і
нж

ен
ер
ії

 Всього по відділенню 428 427 -5/+4 

 
 
 
 
 

0,5 

«Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд» 

199 0 184 0 -15 

Е
ле
кт
ро

-
те
хн
іч
не

 

Всього по відділенню 199 184 -15/0 

 
7,5 

«Технологія обробки 
матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях» 

163 4 154 5 -8 

«Економіка 
підприємства» 

43 3 43 2 -1 

«Бухгалтерський облік» 48 1 47 1 -1 
«Інформаційна 
діяльність 
підприємства» 

25 4 24 5 - 

Всього б/к 279 12 268 13 -10/0 

Е
ко
но
м
ік
о-

те
хн
ол
ог
іч
не

 

Всього по відділенню 291 281 -10/+0 

 
 
 
 

3,4 

 Всього б/к 1042 176 1006 172 -40  

 Всього за денною 
формою навчання  

1218 1178 -40 3,3 

«Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд» 

16 14 15 19 +4 

«Бухгалтерський облік» 7 5 7 8 +3 
«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» 

19 21 19 25 +4 

Всього б/к 42 40 41 52 +11 

За
оч
не

 

Всього по відділенню 82 93 +11 

 
 
 
 
 

По коледжу б/к 1084 216 1047 224 -29 
Всього по коледжу 1300 1271 -29 

2,2 

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

 



 

 

 

6

Отже, протягом І семестру 2016-17 н.р. на денному відділенні було 

відраховано 40 студентів, що становило 3,3 % від загального континенту. На 

заочному відділенні приріст контингенту становив – 11 осіб, що складає 113,4%. 

Загальний  контингент по коледжу з 1.09.2016 року зменшився на 29 осіб, що 

становить 2,2%.  

Проведено аналіз  якості освітніх послуг за І семестр 2016-2017 навчального 

року. Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 97,5%, 

абсолютна якість – 38,6%.  

Таблиця 2.2   Результати навчальних досягнень студентів денних відділень 

коледжу за І семестр 2015-2016 н.р. 

 

Навчальні досягнення 
студентів, у відсотках 

Відділення 

Абсолютна 
якість 

Абсолютна 
успішність 

Економіко-технологічне 33,3 97,0 
Електротехнічне 41,3 97,8 
Механічне 35,9 98,6 
Комп’ютерної та програмної інженерії 33,8 98,5 
Загальна 36,1  98,0  

  

 Отже, у порівнянні з результатами 2015-2016 н.р., у І семестрі абсолютна 

успішність навчальних досягнень студентів у коледжі зросла на 0,5%, а абсолютна 

якість знизилась на 2,5 %.  

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.  

Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів. 

          Протягом І семестру 2016-2017 н.р. викладачами коледжу активно 

проводилися прикладні наукові дослідження, результати яких було представлено на 

науково-практичних семінарах за результатами прикладних наукових досліджень 

науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу та опубліковано у 
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збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві», та 

інших наукових виданнях.  

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження 

передового педагогічного досвіду.  

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: «Підготовка 

документації для оформлення авторського права на твір у державну службу 

інтелектуальної власності України», «Технічна підготовка виробництва нових 

виробів в галузевому машинобудуванні», «Економічна складова інноваційних 

проектів з енергозбереження», «Підходи що до впровадження інклюзивної освіти 

для людей з особливими потребами на базі інформаційної технології  Tobii Eye 

Tracking».  

Результати проведеної роботи науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками  за звітний період у розрізі кафедр та ЦК зазначені у додатку 1. 

У грудні 2016 року отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір Комп’ютерна програма "Автоматизована система формування педагогічного 

навантаження викладачів ВНЗ І-ІІ р.а." та «Автоматизованасистема обліку 

книжкового фонду та електроного каталогу бібліотеки Херсонського політехнічного 

коледжу Одеського національного політехнічного університету». 

 

3. Навчально-виробнича робота 

 

Велика увага приділяється організації навчальної та виробничої 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 Туристична 

агенція «Join Up», ТОВ « Соларенерго», Відокремлений підрозділ «Миколаївська 
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філія київського національного університету культури і мистецтв, ПП «СТО 

«КОВШ», Херсонська державна морська академія, Лікувально-оздоровчий комплекс 

«Маяк» ПАТ ПБФ «Херсонбуд», Центральна бібліотека ім..Л.Українки, ФОП 

«Шевчук» СТО, Херсонський державний університет. 

Інформація, щодо проходження студентами коледжу навчальної та виробничої 

(технологічної) практик у І семестрі 2016-2017 н.р. наведена у таблиці 2.3  

 
Таблиця 2.3  Інформація  щодо проходження студентами коледжу навчальної та 

виробничої (технологічної) практик за 1 семестр 2016-2017 н.р. 
 

№ 
з/
п 

Курс Спеціальність 
Вид 

практики 
База практики/ 

Структурний підрозділ коледжу

1. 4 Туристичне обслуговування Виробнича Департамент інвестиційної, 
туристично-курортної діяльності та 
промислової політики Херсонської 
обласної державної адміністрації, 

Туристична агенція «Join Up» (ФОП 
Цуркан І.М.),  

2. 3 Розробка програмного 
забезпечення 

Навчальна 
комп’ютерна 

Центр інформаційних технологій 

3. 3 

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 

підприємств і цивільних 
споруд 

Навчальна 
електромонтаж

на 

Навчальна лабораторія 
електротехніки та електромеханіки 

4. 4 
Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях 

Навчальна 
токарна 

Навчально-виробничі майстерні 
коледжу 

5. 4 
Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

Навчальна з 
технічного 

обслуговуванн
я автомобілів

Навчально-виробничі майстерні 
коледжу, навчальний гараж 

6. 4 
Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях 

Технологічна

ТОВ НВП «Херсонський 
машинобудівний завод», ТОВ 
«ЛАДА-Сервіс СТО-1», ПВКП 

«Матриця», СВК «Дружба», 
Фермерське господарство 

«АДЕлаїда», ПАТ «Смарт меритайм 
групп», ФОП Печенюк Я.В., ТОВ 
«Авто-Електромаш», ТОВ «Перша 
Херсонська суднобудівна верф», 
Навчально-виробничі майстерні 

коледжу 
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4.  Профорієнтаційна робота  

 

 З метою підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи 

серед школярів, щодо залучення до навчання у коледжі, викладачів циклових 

комісій закріплено за навчальними закладами м. Херсона та області. Протягом І 

семестру  організовано та проведено День відкритих дверей, підготовлено виставки-

презентації  технічної творчості, макетування та друкування рекламних буклетів. 

Організовано підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які діятиме з жовтня по 

червень, плануються 5-місячні та 1 - місячні курси. На курсах навчаються 95 

слухачів зі шкіл міста та області, створено  4 академічні групи. 

 
        5. Система виховної роботи 

 
Виховна робота у коледжі організується відповідно до Конституції України, 

Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про 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.  

Система 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.  

З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у навчальному 

закладі на початку навчального року було складено Реєстр осіб пільгових категорій 
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студентів коледжу. Відповідно до зазначеного Реєстру у навчальному закладі, 

станом на 01.01. 2017р.,  навчаються: 

 - студенти  з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які   перебувають на повному державному утриманні  - 11 осіб; 

- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають під опікою – 14 осіб; 

- студенти інваліди дитинства  - 16 осіб; 

- діти, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи  - 8 осіб; 

- студенти з малозабезпечених сімей-7. 

На початку 2016-17н.р. було оновлено  електронну базу даних Соціального 

паспорту студентів коледжу.   

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.  

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів 

проводилась  робота  служби «Довіра», що здійснювала соціально-педагогічну 

підтримку та надала консультативну допомогу  36 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.  

          До циклової комісії класних керівників входять 48 педагогів,  

Впродовж І семестру 2016-2017 н.р. класні керівники організували та провели 

наступну роботу: 

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

співпрацювали із студентським активом та органами студентського самоврядування.  

3. Проводили психолого-педагогічні спостереження, індивідуальну роботу зі 

студентами, які вимагають підвищеної педагогічної уваги.  

4. Виявляли студентів схильних до правопорушень та проводили з ними 

відповідні превентивні  та коригувальні 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. 

6. Організували культпохід до обласного академічного музично- 

драматичного театру ім. М.Куліша для  перегляду  театралізованої програми  

«Планета факірів». 

7. Класні керівники навчальних груп І курсу організували студентів групи  на 

участь у заході «Я-українець», присвячений Р. Набегову, герою АТО, що відбувся у 

Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.Гончара 19 листопада 2016р. 

8. У всіх  навчальних групах класні керівники  провели  батьківські збори ( 

вересень, листопад 2016р.).  

За звітний період проведені наступні організаційно-виховні заходи: 

І. Відкриті виховні заходи:  

- тематична програма до Дня знань (01.09.2016р.), організатори: класні 

керівники Наумкіна О.В., Сіліщенко О.П. 

- святковий концерт до Дня працівника освіти, організатори: клуб «Дебют», 

керівник Ярцев С.О.,  голова ЦК класних керівників Шкарбуль О.В.,  класний 

керівник Удод Л.В. 

ІІ. З метою успішної адаптації студентів І курсу до нових умов навчання  у 

коледжі, їх соціалізації у жовтні 2016 року був  проведений Тиждень 

Першокурсника, під час якого були організовані: 

1. Виставка- презентація  тематичних стіннівок «Ми - студенти ХПТК», в якій 

узяли участь 12  навчальних груп І курсу. 
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2. Виставка  - огляд  навчальних, спортивних і творчих досягнень студентів І 

курсу за шкільні роки.  

3.Виставка-оглад емблем та оберегів майбутньої спеціальності. 

ІІІ. З метою залучення студентів І-ІІ курсів до творчої поза навчальної роботи, 

підвищення рівня їх практичних навичок та розширення світогляду проведено  Дні 

клубів позанавчальної діяльності. Студенти мали нагоду докладніше ознайомитися 

із напрямками роботи клубів, за бажанням записатися до клубу і в подальшому 

активно брати участь у його роботі. У результаті 70% студентів І курсу були 

залучені до роботи клубів позанавчальної діяльності. 

IV.  Організовано ескурсійно-туристичних  подорож студентів І-ІІІ курсів до 

м. Запоріжжя,  класні керівники  Осадча Л.С., Слєпухіна Р.І., Куліковська Н.М., 22 

жовтня 2016 р.  

У академічних групах щомісяця проводилися тематичні виховні години за 

напрямом: патріотичне виховання, формування національної свідомості «Є в нас 

родина – вся наша  Україна». Класні керівники провели наступні виховні години 

«Щоб у серці жила Україна  (до 25- річчя Незалежності України) 1.09.2016р.,  

«Літопис ХПТК ОНПУ: події, обличчя, факти» 15.09.2016, «Мовчазний крик 

Бабиного Яру: 75 років трагедії» ,29.09.2016р. «Моліться за всіх полеглих за волю і 

державність України» (до Дня Українського  ,козацтва, 13.10.16р.), «М. 

Грушевський – державотворець, політик, будівничий нації» ( до150 річчя від дня 

народження М. С. Грушевського, 29.09.2016р.), «Ваш подвиг у серцях назавжди» (до 

Дня визволення України від гітлерівських військ 28.10.2016р.), «Бринить – співає 

наша мова, чарує, тішить і п`янить», «Наша мова калинова (до Дня української 

писемності та мови,  09.11.2016р.), «Людяність у нелюдяний час», «Живемо, поки 

пам’ятаємо»  (до Дня пам’яті жертв голодоморів, 26.11.2016р.); «Тільки мужність не 

сивіє», «Захист Батьківщини – святий обов’язок кожної людини»;  «Героїв стежина 

– від батька до сина» (до Дня Збройних Сил України, 06.12.2016р. ), «Видатні люди 

України» (22.12.2016р.). 

 У всіх навчальних групах проводилися виховні години «Від прав дитини - до 

обов’язків громадянина» (напрям: громадянське, правове, превентивне виховання; 
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здоровий спосіб життя: «Молодь обирає здоровий спосіб життя!»,  «Твоє здоров’я в 

твоїх руках!»  8.09.16, «Молодь і протиправна поведінка», «Ти і закон. Де межа, яку 

не можна переступати?» 23.09.16, «Симптоми та ознаки насильства. Як уникнути 

насильства» 6.10.2016р., «Від прав людини до обов’язків громадянина», «Обери 

майбутнє без алкоголю та наркотиків!» 20.10.2016р.,  «Толерантність- ключ до 

порозуміння» (до Міжнародного дня  толерантності, 16.11.2016р.), «Зроби свій 

вибір: здоров’я чи  примарна насолода». «Права дитини» (до Всесвітнього дня 

дитини 20.11.2016 р.), «Життя над прірвою. Чорна статистика СНІДУ» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 01.12.2016р.), «Я маю право на життя, я маю 

право мати право», «Скажи палінню «прощавай»!» 15.12.2016р. 

Впродовж семестру класні керівники вели  наступну документацію: 

1. Журнал виховної роботи групи, який охоплює та фіксує інформацію з 

організації роботи студентського самоврядування групи, роботу зі студентами 

пільгових категорій, «групи ризику», окремих категорій студентів стосовно сім’ї, 

іногородніми студентами, організацію і моніторинг проведення батьківських зборів, 

індивідуальну робота зі студентами групи, ведення характеристик-спостережень на 

студентів, проведення виховних  тематичних бесід. 

 2. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності  для студентів 

групи. 

Робота викладачів ЦК була спрямована на формування, розвиток  рис та 

якостей  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.  Відкриті  тематичні поза навчальні заходи: 

- «Ніколи знову», до 75-річниці трагедії у Бабиному Яру, 26 вересня 2016р.,  

відповідальна  Лебедь Г.М. ; 

-  «Україна понад усе», до  Дня Захисника України, Дня українського козацтва та 

Покрови, 13 жовтня 2016, відповідальна Осадча Л.С.; 
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- «Ти пам’ятай – ніколи не забудь»,  до 72 річниці визволення України від 

фашистських загарбників, 27.10. 2016р., відповідальна  Слєпухіна Р.І.; 

- «Краса українського слова», до Дня української мови та писемності, 09.11.2016 

р., відповідальна Ботвинюк О.В.; 

- Всеукраїнський радіо диктант національної єдності, 9 листопада 2016р. 

відповідальні викладачі української мови та літератури; 

-  Реквієм  «Запали свічку Пам’яті!», до Дня вшанування жертв Голодоморів, 24 

листопада 2016р.,відповідальна  Слєпухіна Р.І.  

- «Українська пісня – зліт душі людської», до 25 – річчя Збройних Сил України, 8 

грудня 2016р,  відповідальні Удод Л.В., Ботвинюк О.В. 

- Кінолекторій «Розщеплені на атоми», до  Дня вшанування  учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 15 грудня 2016, відповідальна Лебедь 

Г.М.   

ІІ.  Участь студентів навчальних груп І-ІІІ курсів та викладачів ЦК у 

загальноміських заходах до календарних та пам’ятних дат: 

- мітинг до  Дня Гідності та Свободи , 21 листопада 2016р.; 

- Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті!», 26 листопада 2016 р.;  

ІV. Оформлення тематичних експозиції та випуск  інформаційних бюлетенів, що 

виставлялися у фойє головного навчального корпусу: 

- до 75-річниці трагедії у Бабиному Яру; 

- до Дня Захисника України, Дня українського козацтва та Покрови; 

- до 72 – річниці визволення України від фашистських загарбників; 

- до Дня української писемності та мови; 

- до Дня вшанування жертв Голодоморів. 

V. Організовано та проведено заходи у рамках Тижня правової освіти» (05-09 

грудня 2016р.): 

- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини; 

- інформаційні хвилинки «Дітям про Конвенцію ООН»; 

- віртуальна інтернет-подорож «Шляхами права»;  
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- конкурс стіннівок, малюнків плакатів, авторських відеороликів з тем: «Права 

дитини»; 

- конкурс кросвордів серед студентів І-ІІ курсів; 

- робота лекторської групи клубу поза навчальної діяльності «Феміда» на тему 

«Наші права – щасливе дитинство» в академічних групах 1 курсу. 

- юридичний діалог «Права, свободи та обов’язки юного громадянина» з 

пердставником Головного територіального управління юстиції у Херсонській 

області Марчук Оленою Вікторівною. 

VІ.  На базі ЦК та коледжу організовано та проведено  засідання методичних 

об’єднань , 21 жовтня 2016р: 

1. Викладачів всесвітньої історії та історії України. З доповіддю «Структурно-

логічні схеми: їх роль і значення у процесі викладання соціальних дисциплін» 

виступила  Осадча Л.С.. 

2. Викладачів української мови та літератури. Були заслухані доповіді: Удод Л.В. 

«Теоретико-методичні засади розвитку мовленнєвих компетенцій студентів 

нефілологічного профілю Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету» та  Стегалюк А.В. «Шляхи реалізації 

стратегії національно-патріотичного виховання студентської молоді викладачами 

гуманітарних дисциплін в умовах євро інтеграції». 

VІІ. Підготовка студентів до участі в роботі  МАН.  

 

       Студент Секція Тема роботи Керівник 

Гайбура Богдан, 

251 

Історичного 

краєзнавства

Історія вулиць Херсона Лебедь  Г.М. 

Якубовський 

Костянтин, 171 

гр. 

Історичного 

краєзнавства

Підприємці Херсона часів 

модернізації сер. ХІХ - поч. 

ХХ ст.: просопографічний 

портрет. 

Осадча Л.С. 

Козак Євгенія, 

152 гр. 

Української 

літератури 

Кримсько-татарські мотиви 

у творчості Лесі Українки 

Ботвинюк О.В. 
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Результативність роботи ЦК, перемоги та досягнення студентів, яких 

підготували викладачі ЦК  

№

  

Назва заходу 2016-2017 н.р. 

 

Міжнародний мовно-

літературний конкурс ім. Т.Г. 

Шевченка 

 

ІІІ місце -Герасименко Крістіна. 205 

гр.,  

2 

 

Участь в роботі  МАН України І місце -  Лисовець Євгеній, 272 гр. в конкурсі 

 «Невідома Українська держава у відомих 

обличчях» з нагоди 150- річчя з дня народження 

Михайла Грушевського (номінація «Електронна 

презентація»).  

ІІ місце - Дукач Анна, 251 гр. в конкурсі 

«Невідома Українська держава у відомих 

обличчях» з нагоди 150- річчя з дня народження 

Михайла Грушевського (Номінація «Нарис»). 

 ІІІ місце – Степанова Олександра, 251 гр. ІІІ 

етапу Всеукраїнської мистецької акції «Мій 

Шевченко – мій світ» (номінація «Ілюстрація»). 

ІІІ місце – Біленька Діана, 152 гр.,  

обласного заочного конкурсу «Невідома 

Українська держава у відомих обличчях: 

хвилююча іскра життя у картинах Архипа 

Куїнджі, Івана Марчука, Сергія 

Васильківського» (номінація «Малюнок»). 

І місце - Полянський Валентин, 112 гр. в 

обласному конкурсі на підтримку  

воїнів антитерористичної операції  

«Душею прагнемо до миру» (Номінація 

«Вірш»). 

І місце - Біленька Діана, 152 гр.  

в обласному конкурсі на підтримку  

воїнів антитерористичної операції  
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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  освітян; 

- благодійна  акція «Вітаймо педагогів - ветеранів». Студенти відвідували 

колишніх працівників навчального закладу, надавали допомогу по господарству, 

вітали зі святом; 

- акції милосердя: «Зберемо подарунки дітям – сиротам від Святого Миколая» 

та «Допоможемо знедоленим дітям». Дитячі книги, шкільне приладдя, одяг, іграшки 

студенти та педагогічні працівники збирали для  дітей з сімей що опинилися в 

кризових ситуаціях Суворовського району міста та Цюрупинського дитячого 

будинку-інтернату для дітей з обмеженими можливостями; 

«Душею прагнемо до миру» (Номінація 

«Малюнок»). 

ІІ місце – Степанова Олександра, 251гр. в 

обласному конкурсі на підтримку  

воїнів антитерористичної операції  

«Душею прагнемо до миру» (Номінація 

«Малюнок»). 

Заохочувальний диплом -  Ганушкевич 

Катерина, 111 гр., обласного конкурсу на 

підтримку воїнів антитерористичної операції  

«Душею прагнемо до миру» (Номінація 

«Малюнок»). 
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- волонтерській акції на підтримку українських військових, які перебувають у 

зоні проведення антитерористичної операції. Студенти сплели  6 маскувальних сіток 

(10м. х 5м.); 

-  участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку пам яті»; 

-  участь у Всеукраїнській акції  «Діалог культур»; 

- участь у Молодіжному форумі; 

         - культпоходи до обласного  палацу молоді та студентів задля участі 

тематичних програмах присвячених календарним та пам’ятним датам;  

 - профорієнтаційна робота у ЗОШ м. Херсон та  Херсонській області. 

-трудові толоки, акції «зона опікування», «чисті четверги», впорядкування 

території  закріпленої за групами та відділеннями; 

- екскурсії до музеїв та виставкових залів міста; 

- тижні навчальних дисциплін, декади спеціальностей.  

У навчальному закладі організовано роботу 23 клубів позанавчальної 

діяльності, що працюють на базі циклових комісій та у структурних підрозділах. 

Робота клубів за інтересами допомагає організовувати змістовне дозвілля студентів, 

протидіяти асоціальним проявам та розвивати творчі здібності студентів. 

Позанавчальною діяльністю за звітний період було охоплено  797 студентів.  

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, 
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обласних  універсіадах та спартакіадах  із різних видів спорту серед ВНЗ І–ІІ рівнів 

акредитації й посідали призові місця.  

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. 

 Команда юнаків навчального закладу посіла І загальнокомандне місце серед 5 

команд  ВНЗ І-ІІ р.а.  

        У студентських гуртожитках проживає 266 студентів. Поселення студентів 

відбувалося з урахуванням віку, курсу навчання та  спеціальностей. У гуртожитку № 

2 поселення відбулося ще й з урахуванням спеціальності та відділення. 

З усіма мешканцями проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, економії енергоносіїв, 

збереження майна.  

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.  

За звітний період вихователі гуртожитків провели наступні  виховні години, 

бесіди: «Небезпека конфліктних ситуацій, шляхи їх вирішення», «Правовий статус 

неповнолітніх», «Знай свої права, виконуй свої обов’язки», «Вплив мобільних 

телефонів на організм людини», «Комп'ютерна  залежність», «Що таке здорова 

їжа?»,  «Дівоче здоров’я та дівоча честь», «Тайм менеджмент: як раціонально 

використовувати свій час», «Віруси - як захистити себе?», «Секрети Ромео і 

Джульєтти», «Молодіжний сленг: «за» і «проти», «Особистість і наркотики», 

«Прощення чи помста?». 

Значну допомогу в організації змістовного дозвілля надавали педагогічні 

працівники коледжу. 
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1.  На базі гуртожитку були організовані консультації з математики (двічі на 

тиждень) та з  фізики, української мови та англійської мови (один раз на тиждень). 

Час проведення консультації: 17.00-19.00.  

2. Викладачі ЦК проводили у гуртожитку тематичні виховні позанавчальні 

заходи. 

№

 

з/

п  

Назва заходу Виконавці 

 

Дата проведення 

1 

 

Виховна година - тренінг  «Керування 

часом-керування своїм життям» 

Гончарова В.Б., ЦК іноземної 

мови, Дрозд Д.А. 

18.11.2016р. 

2 Відкрита виховна година на тему 

«Розвиток пам’яті» 

Горішня А.В., Свириденко 

О.В., ЦК комп’ютерної 

графіки  

21.12.2016 р. 

3 

 

Майстер-клас зі збору персонального 

комп’ютера 

Свириденко О.М. , Уткіна Н.Є. 

, Максимова О.Є., Носова Г.В. 

, ЦК комп’ютерної інженерії 

27.11.2016 р.  

4 Тренінг  «Знавці правознавства»  

 

Відьохіна А.С. , ЦК соціальних 

та гуманітарних дисциплін 

07 . 12. 2016р. 

 

 Постійно проводилася індивідуальна  корекційна  робота   зі студентами 

«групи ризику». 

 Двічі на місяць проводилися засідання студради, де вирішувалися питання  

щодо організації самоврядування,  побуту мешканців, порушення дисципліни та 

порядку. Тематика засідань фіксувалася в протоколах студради.  

 За звітний період було проведено  засідань   студради:  

- гуртожиток № 1 - 6 засідань; 

- гуртожиток № 2  - 12 засідань. 

        Побутова рада  проводила рейди перевірки санітарного стану кімнат.  

Проведено конкурс на кращу кімнату. 
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7. Система  роботи бібліотеки   

 

 Одним із найважливіших напрямків роботи бібліотеки коледжу є якісне 

забезпечення  інформаційних та  бібліотечних  потреб користувачів  бібліотеки.  

Основні  показники роботи бібліотеки наведені в таблиці в порівнянні з 

показниками за 1-й семестр 2015-2016 н.р. 

 

№ з/п 

 

 

      Найменування    показників 

1-й семестр 

2015-2016н.р. 

1-й семестр 

2016-2017н.р.

   

      1. 

 

Всього  записано  користувачів  

 

1600 

 

1600 

 

      2. 

                                                              

Кількість виданих книг       

 

18554 

 

18561 

 

      3. 

Кількість  відвідувань користувачів  

книжкового фонду 

     

11656  

 

10870 

 

      4. 

Кількість   відвідувань  користувачів 

мережі Інтернету 

        

4065 

 

4594 

 

      5. 

Загальна   кількість   відвідувань 

користувачів  бібліотеки 

 

15721 

  

15464 

  

            З метою  широкого розкриття  бібліотечного  фонду та популяризації 

довідкової і  фахової  літератури в читальній  залі  бібліотеки  проводиться  

книжково-виставкова  робота. Оформлено такі постійно діючі книжкові виставки: 

«Є на світі моя країна, де червона цвіте калина»,  «Моя земля – земля моїх батьків», 

«Держава. Право. Суспільство.» та «Книги – це ріки, що наповнюють світ», що 

постійно доповнюються  новими матеріалами.  Протягом семестру в читальній залі 

бібліотеки було оформлено різноманітні за формами  книжкові виставки, відкриті 

перегляди та тематичні полиці, що були   приурочені до календарних, професійних 

та пам’ятних дат.  Так за 1-й  семестр  2016-2017 н. року  було  оформлено  12  

книжкових виставок: 
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          -  виставка-портрет   «Я син народу, що вгору йде» (до 160-річчя  від дня 

народження І.Я.Франка –великого українського поета) ; 

          -  виставка-експозиція «Під вільним сонцем, моя Україна, величним розмаєм 

цвіте» ( до Дня Незалежності України); 

          -  виставка «Світ знань відкриває книга» ( до Дня знань); 

          -  книжкова вітрина «Світ – це книга. Хто не мандрував світом, той прочитав 

лише одну сторінку» (до Всеукраїнського дня бібліотек); 

          -  виставка-вітання  «Вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя 

�оз’я» ( до Дня працівників освіти); 

          -  виставка-інсталяція «Територія творчості» ( до Дня  художника); 

-  виставка-ікебана «Ясніє в кожній квітці дивина»; 

- виставка-спомин «Тих днів не стерти з пам’яті  людської ( до Дня 

визволення України від німецько-фашистських загарбників); 

          -  виставка-експозиція   «Незгасима рана України» ( до Дня пам’яті  жертв  

Голодоморів і політичних репресій); 

          -  книжкова вітрина літератури з правознавства  (до Всеукраїнського тижня 

права); 

          -  виставка-експозиція «Руками створена краса»; 

          -  виставка-порада «Читайте класику сьогодні». 

          До уваги користувачів бібліотеки   було запропоновано два відкриті  

перегляди літератури та бібліографічний огляд: 

-  «Щоб наша слава, козацька слава, вовік не пропала» (до Дня Захисника 

України та Українського козацтва); 

-  «Ти наше диво калинове, кохана українська мова» ( до Дня української 

писемності та мови); 

- огляд «Херсонщина: золоті степи, сині води, щедрі люди». 

Також  у  читальній  залі   бібліотеки  коледжу  оформлено  2 тематичні 

полиці: 

          -  «Я стану твоїм захисником, Україно!»  (до Дня Збройних Сил України); 

          -  «Державні символи України» (постійно діюча). 
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 З метою своєчасного інформування користувачів про поповнення книжкового 

фонду оформлена  книжкова вітрина  «Нові надходження», складаються 

інформаційні бюлетені нової навчальної літератури за дисциплінами, 

рекомендаційні списки: «Мова Шекспіра підкоряє світ», «Край мій рідний, 

південний»,«Доторкнись до джерел славетної історії», «Світ твоїх захоплень», 

«Правова свідомість молоді в Україні». 

Для  популяризації  бібліотечно-бібліографічної  освіти  для    студентів 1-4 

курсів  та слухачів  відділення  довузівської  підготовки  були  проведені такі 

заходи: 

          - бесіди-діалоги «Про книгу та бібліотеки» (для нових користувачів); 

          - консультації «Шлях до електронної методичної бази коледжу» (для студентів  

1-4  курсів); 

- бібліотечне свято «У царстві мудрості, історії і тиші» (захід проведено до 

Всеукраїнського дня бібліотек для  студентів 1-го курсу); 

- бібліотечний урок-екскурс «Від найдавніших «кам’яних» книг – до 

електронних»  (для студентів першого курсу економіко-технологічного відділення);  

-  акція «Включайся! Твій мотив читання» (до Дня інформації для всіх 

користувачів бібліотеки); 

- бесіда  «Структура книги» (для  студентів  1-го курсу ); 

- демонстрація презентації «Читають всі» (для всіх користувачів бібліотеки); 

          - знайомство з бібліотекою на День відкритих дверей  (для слухачів   

відділення   довузівської   підготовки ).   

           Впроваджуються в роботу бібліотеки нові передові форми роботи: 

          - демонстрація електронної  книжкової  виставки «Тут все священне, все твоє, 

бо зветься просто,  краєм рідним»; 

          - демонстрація буктрейлінгу «Жива душа народна, жива неподоланна»; 

          - створення та демонстрація презентації «Їх пензлями творилися дива»; 

          - створення презентацій «Читають всі» та «Улюблені книги знаменитостей». 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки спрямована на формування у 

студентів  національної  свідомості, активної громадянської   позиції, високих 
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моральних  якостей та духовних потреб. Протягом  1-го семестру 2016-2017 н.р.  

було проведено такі  виховні заходи та творчі акції: 

          - зустріч представника Центра молодіжних організацій «Тотем»  херсонського 

художника Рогульського  Володимира  зі студентами  1-го курсу економіко-

технологічного відділення; 

          - екскурсія до бібліотеки-філії №6 централізованої міської бібліотеки ім. Лесі 

Українки (для студентів, які мешкають в гуртожитках); 

          - інформаційна година «Михайло Грушевський – старець, витканий зі страху і 

побоювань» (для студентів, які мешкають в гуртожитку № 2); 

          - інформаційна бібліографічна година «Віхи наукового життя херсонського  

вченого-археолога М.П. Оленковського» (для студентів 205 та 305 груп); 

          - екскурсія до обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, ознайомлення з 

відділами та книгосховищами (для студентів першого курсу); 

           - літературно-мистецька година «Мова – душа нації» (захід проведено до Дня 

української писемності та мови для студентів першого курсу електро- технічного 

відділення);  

          -  патріотична година «Я – українець», присвячена Роману Набєгову, нашому  

земляку, добровольцю батальйону «Миротворець», який загинув в  Іловайському 

котлі (захід проведено для студентів першого курсу); 

          - юридичний діалог «Права, свободи та обов’язки юного громадянина» (зустріч 

представника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області 

Марчук О.В. зі студентами другого курсу електротехнічного відділення); 

          - комільфо-година «Мистецтво привітання» (захід проведено для студентів 161 

та 282 груп). 

           Інформація про основні виховні навчальні заходи, що організовувалися та 

проводилися у навчальному закладі та за його межами за участю студентів  та 

педагогічних працівників коледжу висвітлювалась на сайті коледжу у розділі 

«Новини». 
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         7. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності  та якості 

вищої освіти 

 

    Система управління якості (далі-СУЯ) коледжу розроблена і введена в дію в 

листопаді 2014 року. У листопаді 2015р. отримано сертифікат, зареєстрований в 

Системі сертифікації УкрСЕПРО на підтвердження відповідності вимогам ДСТУ 

ISO 9001:2009 під номером UA2.159.09395-15 (дата реєстрації 19.11.2015 р.). 

У листопаді 2016 року органом з сертифікації систем управління ДП 

«Херсонстандартметрологія» проведено технічний нагляд за сертифікованою 

системою управління якістю в Херсонському політехнічному коледжі Одеського 

національного політехнічного університету щодо надання послуг  вищої освіти, 

загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)». 

У структуру Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та 

виховної роботи коледжу на 2016-2017 н. р. введено розділ «Внутрішня система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (Система управління 

якості коледжу)». 

Внесені зміни в наступні документи СУЯ:  

П – 5.41 Положення про надання студентам індивідуального графіку 

відвідування занять. 

ДП 2.9 Управління рухом контингенту студентів. 

ДП 1.1 Маркетинг. 

Створені версії 02 документів СУЯ: 

П-5.4 Положення про Херсонський політехнічний коледж  Одеського 

національного політехнічного університету. 

П – 5.20 Положення про виплату стипендій. 

У коледжі проводилася цілеспрямована робота щодо виконання цілей в сфері 

якості на  2016-2017 н. р.  

Пройшли курси підвищення кваліфікації (стажування) 14 педагогічних 

працівників. 
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Протягом І семестру виконання планів, рішень та програм розглядалося на 

засіданнях кафедр (ЦК), адміністративної ради (Ради з якості), науково-

методичної (методичної) ради , адміністративної ради на відділенні. 

Плани та результати діяльності коледжу, а також інформація про проведені 

заходи розміщені на сайті коледжу та у телерепортажах. 

Розроблена та затверджена Програма проведення внутрішнього аудиту 

структурних підрозділів коледжу на 2016-2017 н. р. Згідно з програмою за І семестр, 

було проведено 5 внутрішніх аудитів. Перевірена діяльність навчально-методичного 

відділу, відділу управління якістю, гуртожитку №1 та №2, ЦК комп’ютерної 

інженерії. 

У ході внутрішнього аудиту виявлено невідповідності: 

- навчально-методичного відділу – 2; 

- відділу управління якістю – 1;   

- гуртожиток №1 – 2;  

- гуртожиток №2 – 2;  

- ЦК комп’ютерної інженерії – 5. 

За виявленими невідповідностями керівниками аудитованих структурних 

підрозділів складені плани коригувальних дій. Всі невідповідності, виявлені в ході 

внутрішнього аудиту, були усунені до 30.12.2016.  

Для більш якісного надання послуг та повного задоволення потреб споживачів 

необхідно: 

- забезпечити виконання всіх цілей в сфері якості; 

- збільшити заплановані показники цілей в сфері якості коледжу і структурних 

підрозділів; 

- забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації співробітників коледжу; 

- сприяти безперервній самоосвіті співробітників коледжу. 

Для реалізації запланованих поліпшень процесів «Підвищення кваліфікації 

викладачів», «Навчально-методична діяльність», «Науково-дослідна та інноваційна 

діяльність» необхідно: 
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