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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Новокаховський політехнічний коледж є структурним підрозділом 

Одеського національного політехнічного університету з 2008 року. 

          Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету керується у своїй діяльності Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постановами Кабінету міністрів 

України, Указами та розпорядженнями Президента України. Коледж здійснює 

свою діяльність згідно з Положенням про Новокаховський політехнічний коледж 

Одеського національного політехнічного університету, яке затверджене Вченою 

радою Одеського національного політехнічного університету від 24 жовтня 

2017р., протокол № 2. Основною метою діяльності коледжу є забезпечення умов, 

необхідних для отримання особою вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст», підготовка фахівців для задоволення потреб ринку 

праці міста, регіону та держави. Всі види діяльності коледжу відповідають 

Положенню про Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету.  

 Коледж розташований на території загальною площею 3,8 га, де: будівля 

коледжу площею 4618,4 м
2
, навчально-виробничі майстерні - площею 444,8 м

2
,
    

спортивні майданчики, підсобні приміщення. 

 У навчально-лабораторному корпусі коледжу обладнано 39 навчальних 

кабінетів та лабораторій, які відповідають вимогам навчальних планів і програм, 

розміщені бібліотека, читальна зала, спортивна, актова, тренажерна зали, буфет, 

оздоровчий пункт.  

 

Загальна характеристика Новокаховського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету станом на 01.01.2020р. 

 

№ 

з/п 

Показники діяльності Кількісні параметри 

Денна форма 

навчання 

1 1

. 

Ліцензований обсяг (осіб) 265 

 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- молодший спеціаліст (осіб) 265 

- бакалавр (осіб) - 

- спеціаліст (осіб) - 

- магістр (осіб) - 

 

2 2

. 

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 579 

у т.ч. за формами навчання:  

- денна (осіб) 579 

- вечірня (осіб) - 

- заочна (осіб) - 
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3 . Кількість навчальних груп (одиниць) 23 

4  

4

. 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців (одиниць) 

7 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- молодшого спеціаліста (одиниць) 7 

- бакалавра (одиниць) - 

- спеціаліста (одиниць) - 

- магістра (одиниць) - 

5 5

. 

Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), 

(одиниць) 

8 

з них випускових (одиниць): 5 

6 . Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 3 

7  Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 4618,4 

з них:  

8  - власні (кв.м) 4618,4 

- орендовані (кв.м) - 

9 8

. 

Навчальні площі, які здаються закладом освіти в 

оренду (кв. м.) 

- 

10 . Площі навчально-виробничих майстерень (кв.м) 444,8 

11  Гараж 248,0 

 

 

З 01 вересня 2016 року освітня діяльність Коледжу здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України 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» на 

підставі акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензійного 

обсягу Одеського національного політехнічного університету, затвердженого 

МОН України 11.12.2015 року. Ліцензований обсяг прийому Новокаховського 

політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 

складає 265 осіб. У 2019 році, керуючись Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», коледж оформив ліцензію на право здійснення освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти (Наказ МОН від 19.12.2019р. 

№1015л).  
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Відомості про право здійснення освітньої діяльності у Новокаховському 

політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету 

станом на 01.01.2020р. 
№ 

з/п 

Шифр 

галузі 

знань  

Галузь знань Код 

спе- 

ціаль-

ності  

Найменування 

спеціальності 

Ліцензова

-ний обсяг 

(на 

одному 

курсі (році 

навчання) 

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфіка-ційним рівнем 

молодший спеціаліст або  

рішення за кожною 

спеціальністю у сфері 

фахової передвищої освіти 

прийнятого у 2018, 2019 

роках (наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

1 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

25 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

2 07 Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 25 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

3 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємницт-

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

25 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

4 12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

40 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

5 13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобуду-

вання 

30 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

6 14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенерге-

тика, електро-

техніка та 

електромеха-

ніка 

80 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 

7 27 Транспорт 275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

40 Наказ МОН  

від 19.12.2019 № 1015-л 
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2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

 

Контингент студентів на 01.01.2020 р. становить 579 осіб денного 

відділення, з них: 495 осіб навчалися за кошти державного бюджету, 84 особи – за 

кошти фізичних і юридичних осіб. 

 

Динаміка змін контингенту студентів Новокаховського політехнічного 

коледжу ОНПУ у 2019 році     

  

на 01.01.2019 р.       на 01.01.2020 р. 

Всього бюджет контракт Всього бюджет контракт 

641 556 85 579 495 84 

      

 

Причини зменшення контингенту студентів : складна демографічна ситуація 

в країні, соціально-економічні проблеми, міграція населення, особливо молоді, у 

великі міста і за межі країни, зменшення державного замовлення на підготовку 

молодших спеціалістів. 

 Збереження і стабільність контингенту студентів є важливим напрямком 

роботи педагогічного колективу коледжу.  

  Результати цієї роботи обговорюються на педагогічних, виробничих, 

адміністративних радах. З'ясовуються та узагальнюються причини відрахування 

студентів, плануються заходи щодо збереження контингенту. 
 

Стан відрахування студентів денної форми навчання 

за 2019 рік на 01.01.2020 р. 

Відраховано, всього 30 

                                    Відсоток, % 4,7 

I курс Відраховано, осіб 5 

Відсоток, % 3,6 

II курс Відраховано, осіб 8 

Відсоток, % 4,8 

III курс Відраховано, осіб 12 

Відсоток, % 6,3 

IV курс Відраховано, осіб 6 

Відсоток, % 4 

  

 Причини відрахування: невиконання навчального плану, переведення до 

іншого навчального закладу, зміна місця проживання, призов до лав Збройних Сил 

України. 

 Прийом студентів у 2019 році на перший курс на основі базової загальної 

середньої освіти за денною формою навчання становив 144 особи, з яких 135 осіб 

зараховані за державним замовленням, 9 осіб - за кошти фізичних осіб.  
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Результати прийому у 2019 році до 

Новокаховського політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету 

 
№ 

з/

п 

Шифр та назва спеціальності 

(за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) 

Денне відділення 

План 

прийому 

за держ. 

бюджетом 

Ліцензій-

ний 

прийом 

Пода

но  

заяв 

Кон-

курс 

Прийнято 

всього за держ. 

бюджетом 

 

 

за 

кошти 

фізич-

них 

осіб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Молодший спеціаліст на 

основі базової загальної 

середньої освіти 

135 355 488 3 144 135 9 

1 071 Облік і оподаткування 10 50 56 3,8 10 10 - 

2 075 Маркетинг 10 25 64 4,1 11 10 1 

3 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

10 25 64 4,6 11 10 1 

4 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

20 80 66 2,9 20 20 - 

5 133 Галузеве 

машинобудування 

20 30 63 3,2 21 20 1 

6 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

45 105 97 2,4 49 45 4 

7 275 Транспортні технології 20 40 78 2,7 22 20 2 

 Молодший спеціаліст на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

-  49 - 11 - 11 

1 071 Облік і оподаткування -  2 - - - - 

2 075 Маркетинг -  3 - 2 - 2 

3 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

-  2 - 1 - 1 

4 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

-  4 - 1  1 

5 133 Галузеве 

машинобудування 

-  12 - 4 - 4 

6 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

-  17 - 3 - 3 

7 275 Транспортні технології -  9 - 2 - 2 

 Всього по коледжу 135 430 537 3 155 135 20 
 

Випуск студентів у 2019 році становив 187 осіб, з яких 155 осіб - 

випускники, які навчалися за кошти державного бюджету, 32 особи - за кошти 

фізичних осіб.                                         

 Дипломи "з відзнакою" отримали 23 випускники коледжу (12,3%). 

  З метою забезпечення прийому 2019 року впродовж навчального року  

110 учнів загальноосвітніх навчальних закладів відвідували підготовче відділення 

коледжу. 
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 Профорієнтаційна робота з набору на 2019/2020 навчальний рік  

проводилася цілеспрямовано та системно згідно затвердженого плану. Велику 

увагу було приділено особливостям вступу до коледжу у 2019 році. 

Використовувались різноманітні форми профорієнтаційної роботи, а саме: 

 - щоквартально надавалася іміджева інформація про коледж в міські та 

районні засоби масової інформації;                            

 - оновлено  та надруковано роздатковий матеріал з профорієнтації у вигляді 

єврофлаєрів та листівок «10 переваг навчання у НКПК ОНПУ»; 

 -  розроблено та розміщено рекламу закладу на носіях сітілайт та білборд у 

місті Нова Каховка; 

 -  виготовлена мобільна пересувна реклама підготовчих курсів; 

 - оформлені куточки з роздатковим матеріалом на підприємствах, в 

організаціях міста та області;  

 - викладачі коледжу здійснили 78 відвідувань шкіл Бериславського, 

Каховського, Олешківського, Горностаївського, Каланчацького, 

Великолепетиського, Скадовського, Новотроїцького районів, міст Нова Каховка, 

Каховка, Берислав; 

 - організовано проводилася робота мобільними групами студентів за 

географічним принципом – 65 виїздів; 

 - організація індивідуальних зустрічей та бесід студентів нового набору з 

учнями шкіл Нової Каховки, Берислава, Каховки – 28 зустрічей; 

 - проведено святковий захід для слухачів підготовчих курсів з нагоди 

Новорічних свят (28.12.19р.);  

 - організовано і проведено на базі коледжу Відкритий шаховий фестиваль 

«Дніпровські зірки» серед учнів шкіл України (25.05-26.05.19р.); 

 - проведено збори для батьків слухачів підготовчих курсів (01.06.2019р.); 

 - підтримка в актуальному стані інформації у розділі «Абітурієнту» на сайті 

коледжу; 

 - підготовлені та проведені Дні відкритих дверей для учнів 9-11-х класів 

(06.04.19р. та 01.06.19р.), які відвідали 119 майбутніх абітурієнтів та їх батьків з 

міст та населених пунктів Херсонської області; 

 - участь у масових профорієнтаційних заходах для учнівської  молоді, 

організованих Херсонським обласним центром зайнятості у  містах Херсон, 

Каховка, Нова Каховка, смт.Чаплинка, смт.Новотроїцьке; 

-  на базі коледжу організовано та проведено загальноміський фестиваль 

знавців англійської мови серед учнівської та студентської молоді міста. 

З метою забезпечення освітніх потреб студентів у коледжі організовано 

роботу факультативної групи з поглибленого вивчення спеціальних навчальних 

дисциплін, яку відвідували 45 обдарованих студентів коледжу.  
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3 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

 

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 61 педагогічний 

працівник. Всі викладачі мають повну вищу освіту, яка відповідає дисциплінам, 

які вони викладають. Педагогічний стаж до 5 років мають 8 викладачів, більше  

10 років - 45 викладачів.  

У коледжі постійно працює атестаційна комісія. Матеріали атестації 

зберігаються в особових справах  викладачів. Вищу кваліфікаційну категорію 

мають 24 викладачі, що становить 39%, першу кваліфікаційну категорію –                       

19 (31%), «спеціаліст другої категорії» - 9 викладачів (15%), кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст» - 9 викладачів (15%). Із загальної кількості викладачів 

четверо здобули ступінь кандидата наук (7%), п’ять викладачів  - звання «викладач 

– методист»  (8,2%), звання «старший викладач» - п’ять викладачів (8,2%). Всі 

педагогічні працівники  за останні 5 років підвищили кваліфікацію шляхом 

стажування на виробництві, на відповідних кафедрах закладів вищої освіти, на 

курсах при Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія 

неперервної освіти» та Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДВНЗ «УМО».  

Відповідно до комплексного плану роботи коледжу у 2019 році                                 

5 педагогічних працівників коледжу підвищили кваліфікацію на відповідних 

кафедрах Одеського національного політехнічного університету, 19 осіб - на базі 

Херсонської академії неперервної освіти, 1 викладач - на базі Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

У 2019 році пройшли чергову атестацію 11 викладачів, позачергову –  

2 викладачі. За результатами атестації підвищили кваліфікаційну категорію і 

отримали другу кваліфікаційну категорію - 2 викладачі, першу кваліфікаційну 

категорію - 5 викладачів (з них вперше - 2 особи), вищу кваліфікаційну категорію - 

6 викладачів, з яких одному викладачу присвоєно педагогічне звання «викладач - 

методист», підтверджено педагогічне звання «викладач - методист» одній особі, 

«старший викладач» - одній особі. 

Планово проведено два засідання атестаційної комісії коледжу, відкритий 

захід із представниками атестаційної комісії коледжу, на якому було презентовано 

систему роботи викладачів, які атестувалися у 2019 році, представлені їх творчі 

лабораторії, педагогічні ідеї, науково-методичні напрацювання. 

У 2019 н.р. відповідно системі орієнтовних критеріїв оцінювання 

навчально-методичної роботи викладачів коледжу здійснено моніторинг якості 

освітньої діяльності педагогічних працівників,  результати якого оприлюднені на 

офіційному сайті коледжу.  
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4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

У коледжі впродовж звітного періоду проводилася системна методична 

робота, яка сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу 

педагогічними знахідками, давала змогу молодим викладачам вчитися 

педагогічній майстерності у досвідчених колег та демонструвати власні 

досягнення, забезпечувала підтримку в педагогічному колективі духу творчості, 

прагнення до пошуку кращих ефективних засобів організації навчального 

процесу. 

Педагогічний колектив коледжу здійснював свою діяльність впродовж ІІ 

семестру 2018-2019 н.р. відповідно до методичної проблеми: "Формування 

компетентного, мобільного фахівця, адаптованого до інформаційного соціуму, 

шляхом ефективного функціонування внутрішньої системи якісної освітньої 

діяльності". З початком нового 2019-2020 н.р. методична робота спрямована на 

реалізацію науково-методичної проблеми: «Забезпечення прогресивної навчальної 

діяльності здобувачів освіти шляхом комплексної реалізації системи інноваційної 

освітньої діяльності та ефективного використання електронних освітніх ресурсів» 

Відповідно до визначених проблем з метою забезпечення системного підвищення 

якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та 

науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, розвитку 

педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності, формування методологічної 

культури педагогічних кадрів педагогічний колектив працював над вирішенням 

пріоритетних завдань, а саме:  

 - забезпечення умов дотримання вимог діючого законодавства у сфері 

повної загальної середньої освіти та вищої освіти; 

 - організація роботи щодо моніторингу і забезпечення якості освіти в 

коледжі; 

  - забезпечення виконання вимог щодо кадрового забезпечення навчального 

процесу, передбачених Ліцензійними умовами щодо провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти; 

 - впровадження у навчальний процес освітніх програм профільної середньої 

освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти зі 

спеціальностей: 

 071  Облік і оподаткування; 

 075  Маркетинг; 

 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 121  Інженерія програмного забезпечення; 

 133  Галузеве машинобудування; 

 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

 275  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 - забезпечення успішного процесу акредитації освітньої програми 

Комерційна діяльність  зі спеціальності 075 Маркетинг; 

 - збереження і розвиток  матеріально-технічної бази, модернізація 

оснащення кабінетів та лабораторій коледжу; 

 - поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; 
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 - підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки 

педагогічних працівників; 

 - надання методичної допомоги щодо організації роботи предметних та 

циклових комісій і контроль за їх діяльністю; 

 - організація та проведення атестації педагогічних працівників; 

 - підтримка позитивного іміджу коледжу шляхом забезпечення якості 

надання освітніх послуг та досягнення високої результативності участі у 

конференціях, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, грантовій діяльності. 

Навчально-методична робота педагогічних працівників коледжу 

здійснюється відповідно до Комплексного плану навчально-виробничої, 

методичної та виховної роботи коледжу, планів роботи циклових комісій:  

-        гуманітарних дисциплін; 

- обліково-економічних дисциплін та маркетингу; 

- природничо-математичних дисциплін; 

- фізичного виховання; 

- з галузевого машинобудування; 

- з транспортних технологій; 

- з електротехніки та електромеханіки; 

- з інженерії програмного забезпечення.  

На базі коледжу організовано роботу трьох обласних методичних об'єднань 

викладачів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області: 

  - викладачів математики (голова - Опята Л.І.); 

  - викладачів електротехнічних дисциплін (голова - Надєляєв І.М.); 

  - викладачів економічних дисциплін (голова – Першина О.І.). 

Впродовж 2019 року викладачі коледжу взяли участь  у 32 засіданнях 

обласних методичних об'єднань закладів фахової передвищої освіти Херсонської 

області. 

За звітний період всі викладачі виконали індивідуальні плани методичної 

роботи, взяли активну участь у щорічній виставці методичних напрацювань, яка 

проводилися у січні 2019 року. На виставці було представлено 48 методичних 

розробок викладачів коледжу. 

У 2019 році підготовлені відповідні матеріали та отримані п’ять свідоцтв 

про реєстрацію авторського права: на комп’ютерну програму «Перевірка 

практичної частини олімпіади електротехніки» (автори – Надєляєв І.М.,                 

Тодоріко Є.С., Макрушина Л.В.), на літературно-письмовий твір наукового 

характеру «Розвиток просторового мислення студентів», «Методичні вказівки 

щодо виконання графічної частини курсового та дипломного проектів для 

студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» 

спеціалізації  «Організація перевезень та управління на автотранспорті» (автор – 

Ламберг Н.В.),  на комп’ютерну програму  «Розрахунок кількості різального 

інструменту»  (автори - Сидорчук І.О., Коровіна В.А., Макрушина Л.В.), на 

літературно-письмовий твір наукового характеру «Розробка алгоритму виконання 

та критеріїв оцінювання корпусу клапана перепускного зі складального креслення 

МЧ00.08.00.00СК. Рекомендації для підготовки студентів до олімпіад з 

дисципліни  «Комп’ютерна графіка »  (автори - Ламберг Н.В., Зелена Л.Д., 

Туревич О.В.), на літературно-письмовий твір наукового характеру «Розробка 
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алгоритму виконання та критеріїв оцінювання корпусу клапана перепускного зі 

складального  креслення МЧ00.22.00.00СК. Рекомендації  для підготовки 

студентів до олімпіад з дисципліни «Комп’ютерна графіка»  (автори -                     

Ламберг Н.В., Зелена Л.Д., Шибун І.В.)  

Активною  формою підвищення фахової майстерності викладачів є їх участь 

у конференціях, підготовка до друку статей у фахових журналах. Слід відзначити 

активність  викладачів у конференціях порівняно з минулим роком. Так, протягом 

2019 року викладачі взяли участь у проведенні конференцій регіонального, 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів; зростає і кількість публікацій 

викладачів, як у педагогічній пресі, так і у фахових виданнях. 

Впродовж 2019 року на конференціях та у фахових виданнях коледж 

представили: 

 
№ 

з\п 

Автор Назва статті Назва конференції 

1 Войтюк Л.М. «Використання інноваційних 

педагогічних технологій при 

вивченні української мови (за 

професійним спрямуванням)» 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи» 

17 травня 2019 р.  

(м. Маріуполь) 

2 Хищенко Т.І. «Шляхи реалізації компетентнісного 

підходу на заняттях української мови 

та літератури» 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи» 

17 травня 2019 р.  

(м. Маріуполь) 

3 Левченко Л.Г. 

Воробйов С. 

(студент гр.12161) 

«Historical review of Nova Kakhovka 

Polytechnic College ONPU».  

 

«Студентська науково-

практична англомовна 

конференція присвячена  

75-річчю Херсонської області 

«The role of vocational and higher 

education in the development of 

Kherson region», 2019 р. 

4 Додрик О.В.  

Корнієнко А.М 

(студент гр.12161) 

«Historical review of Nova Kakhovka 

Polytechnic College ONPU».  

 

«Студентська науково-

практична англомовна 

конференція присвячена  

75-річчю Херсонської області 

«The role of vocational and higher 

education in the development of 

Kherson region», 2019 р. 

5 Тихий В.П. 

Кіфарук К. 

(студент гр.12161) 

«Outstanding graduators of NKPC 

ONPU». 

«Студентська науково-

практична англомовна 

конференція присвячена  

75-річчю Херсонської області 

«The role of vocational and higher 

education in the development of 

Kherson region», 2019р. 

6 Макрушина Л.В. 

Лежавський В.П. 

(студент гр.5151) 

«Автоматизована система 

автотранспортного підприємства»  

IX Міжнародна конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні інформаційні 

технології» м.Одеса,  2019 р. 
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7 Макрушина Л.В. 

 

Розробка практичної частини 

олімпіади з електротехніки  

Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти 

ставлення», 2019 р. 

8 Йонда О.М. 

Ефименко Я. 

(ст.гр.12161), 

Дукач А. 

(ст.гр.12161) 

«Розробка псевдо голографічного 

дисплею на основі ефекту POV» 

IX Міжнародна конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні інформаційні 

технології» м.Одеса, 2019 р.  

9 Тодоріко Є.С. Розробка практичної частини 

олімпіади з електротехніки 

Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти 

ставлення», 2019 р. 

10 Тодоріко Є.С.  

Чопенко М.С. 

Корнієнко А.М. 

(гр.12161) 

Сбітнєв І.О. 

Бавикін Д.О.  

Кросенко К.А. 

Давидов Д.О. 

(гр.5151) 

 IX Міжнародна конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні інформаційні 

технології» м.Одеса, 2019 р.  

11 Колесніков К.С. Попередження шкільного неврозу Міжнародна Internet-

конференція «Наука і практика» 

м.Вінниця, вересень 2019 р. 

12 Колесніков К.С. «Народні літописи: щоденник 

артилериста Івана Сидоренка» 

XVI Міжнародний конкурс 

творчих робіт «Уроки війни та 

Голокосту – уроки 

толерантності».  

м.Дніпро, листопад 2019 р. 

13 Тихий В.П. Драматизація як засіб вивчення 

англійської мови у навчальних 

закладах І-ІІ р.а. 

журнал «Херсонський вісник 

освіти» №1(65), Херсон, 2019р. 

14 Глухов О.А. 

Туревич О.В. 

Шилін І.І. 

Застосування тестового контролю, як 

одного з ефективних інструментів 

визначення 

знань студентів 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен- 

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

15 Семенова Т.М. 

Коваленко Н.М. 

Візуалізація навчального матеріалу зі 

спеціальних дисциплін за допомогою 

ментальних карт 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен-

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

16 СеменоваТ.М., 

Коваленко Н.М., 

Українцева Н.М., 

Використання нетрадиційних 

технологій навчання в освітньому 

процесі 

VІІІ Міжнародна науково- 

практична Інтернет-конферен- 

ція «Сучасний рух науки» 
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Туревич О.В. ПЦК з електротехніки та 

електромеханіки 

м.Дніпро, жовтень, 2019 р. 

17 Надєляєв І.М., 

Глухов О.В. 

Електромагнітні хвилі в житті 

людини 

VІІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-конферен-

ція «Сучасний рух науки» 

м.Дніпро, жовтень, 2019 р. 

18 Шилін І.І. Хмарний сервіс для підтримки 

процесів навчання та викладання 

LEARNINGAPPS- 

інноваційна технологія створення 

інтерактивних модулів. 

V Міжнародна науково– 

практична конференція 

«Пріоритетні напрями 

наукових досліджень».    

м.Київ, серпень 2019 р.  

19 Петренко Л.В. 

Жила А.В. 

(гр.07172) 

Проблеми мотивації трудової 

діяльності 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет- конферен- 

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

20 Санін В.Л. «Дуальна освіта – новий формат в 

системі фахової передвищої освіти» 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен- 

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

21 Петренко Л.В. Безофісне майбутнє – новий шлях 

розвитку в управлінні персоналом 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен- 

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

22 Першина О.І. Використання тестового контролю 

студентів на заняттях з дисципліни 

«Економічна теорія» 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен-

ція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Інноваційні 

технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, 

перспективи розвитку» 

м.Херсон, листопад, 2019 р. 

23 Санін В.Л. Управлінський облік – основа 

ефективного управління витратами 

підприємства 

VІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конферен- 

ція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку обліку, 

аудиту, оподаткування та 

аналізу в умовах міжнародної 

інтеграції»  

м.Херсон, листопад, 2019 р. 
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 Впродовж 2019 року під керівництвом педагогічних працівників студенти 

коледжу брали активну участь у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних 

олімпіадах, конкурсах та фестивалях.    

 

Результати участі студентів коледжу у міських, обласних  

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, фестивалях   
Етапи олімпіад, назва конкурсів, фестивалів 2019 р. 

Кількість 

учасників 

Призери 

II етап (обласний) предметних олімпіад 14 8 

Обласний конкурс творчих робіт з ОП, БЖД, екології 3 3 

Обласний конкурс фахової майстерності "Токар" 2 1 

Всеукраїнський мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

1 1 

XIX Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика 1 - 

Щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс  

"Ми - патріоти України" 

12 2 

Міжнародна студентська олімпіада з інформаційних технологій 

"IT-Universe-2019" 

10 3 

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування (Першість 

світу з програмування АСМ-ІСРС-2019) 

6 - 

XVII Міжнародний відкритий конкурс з Web-дизайну та 

комп'ютерної графіки серед студентів та учнів (ВНТУ м.Вінниця) 

7 - 

Всеукраїнський конкурс військово-патріотичної творчості «Оберіг» 28 3 

Всього: 84 24 

 

Участь студентів коледжу у науково-практичних конференціях 
Назва конференції 2019 р. 

Студентська науково-практична англомовна конференція, присвячена 75-

річчю Херсонської області "The role of Vocational and higher education in the 

development of Kherson region" (ХПК ОНПУ, м.Херсон, 2019 р.) 

3 

IX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених 

"Сучасні інформаційні технології 2019" (ОНПУ, м.Одеса, 2019 р.) 

14 

Всього: 17 

  

 Впродовж 2019 року у коледжі була організована науково-дослідна робота 

за напрямками: 
 Кількість Кількість залучених 

студентів 

Студентські наукові гуртки 2 28 

Проблемні інноваційні групи 2 14 

 

 За особливі досягнення у вивченні навчальних дисциплін  та участь у 

науково-дослідній роботі, технічній творчості студенти коледжу заохочувалися 

дипломами, грамотами, подяками (наказ по коледжу № 119у від 29.05.2019 р.), 

іменними та академічними стипендіями. 

 У 2019 році академічна стипендія Президента України була призначена двом 

студентам коледжу: Сидорчук Ользі, студентці другого курсу спеціальності                

275 Транспортні технології та Поліводі Владиславу, студенту четвертого курсу, 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.           
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Іменна стипендія Верховної Ради України призначена студенту третього курсу 

спеціальності 121  Інженерія програмного забезпечення Маліванцю Богдану. 

Стипендія обласної ради була призначена студентці другого курсу спеціальності 

121 Інженерія програмного забезпечення Пальоній Мар’ї. 

 Про високий рівень підготовки молодших спеціалістів у НКПК ОНПУ 

свідчать результати випускних екзаменів та захисту дипломних проектів.                           

69,5% випускників склали державні екзамени, захистили дипломні проекти на 

"добре" та "відмінно". 12,3% випускників отримали дипломи                                      

"з відзнакою". 

 

Результати випускних екзаменів та захисту дипломних проектів у 2019 році 

Шифр Спеціальність 

К-сть 

випуск-

ників 

Результати захисту 
Дипломи з 

відзнакою 

від-

мін-

но 

% 
до-

бре 
% 

задо-

віль-

но 

% 
Кіль-

кість 
% 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

14 5 35,7 7 50,0 2 14,3 1 7,1 

075 Маркетинг                        14 4 28,6 6 42,8 4 28,6 - - 

071 Облік і 

оподаткування  
15 6 40,0 6 40,0 3 20,0 1 6,7 

5.05050302 

Технологія оброб-

ки матеріалів на 

верстатах і авто-

матичних лініях    

16 4 25,0 6 37,5 6 37,5 3 18,8 

5.05070201 Виробництво 

електричних 

машин і апаратів 

19 5 26,3 10 52,6 4 21,1 - - 

5.05070104 

Монтаж і експлу-

атація електро-

устаткування 

підприємств і 

цивільних споруд                    

                                                        

25 6 24,0 10 40,0 9 36,0 5 20,0 

5.05070205 Обслуговування 

та ремонт електро-

устаткування 

автомобілів і 

тракторів 

28 8 28,6 11 39,3 9 32,1 4 14,3 

5.05010301 Розробка 

програмного 

забезпечення 

34 10 29,4 15 44,1 9 26,5 6 17,6 

5.07010102 Організація 

перевезень і 

управління на 

автомобільному 

транспорті 

22 7 31,8 4 18,2 11 50,0 3 13,6 

Всього  187 55 29,4 75 40,1 57 30,5 23 12,3 
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5 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ 

 

 Однією із складових результативності підготовки фахівців є 

працевлаштування випускників коледжу. Ця проблема вирішується через систему 

договорів між коледжем та підприємствами міста і регіону, через плідну 

співпрацю з міським і районними центрами зайнятості населення. Щороку 

проводиться моніторинг стану працевлаштування випускників коледжу. 

За результатами моніторингу у 2019 році встановлено, що кількість 

випускників складала 187 осіб, з яких 92 особи (49,2) продовжили навчання у 

закладах вищої освіти, 68 осіб (36,4%) розпочали трудову діяльність, 5 осіб (2,7%) 

призвані на службу до лав Збройних Сил України, 3 особи (1,6%) - у відпустці по 

догляду за дитиною, 1 особа (0,5%) зареєстрована у службі зайнятості населення, 

1 особа (0,5%) з особливими фізичними потребами не працює. Про 17 осіб (9,1%) 

інформація про подальший життєвий шлях уточнюється. 

 Аналізуючи наведені статистичні дані, слід зазначити, що 90,9% 

випускників коледжу визначилися зі своїм майбутнім та адаптувалися до 

динамічного розвитку ринку праці. 

         Частка випускників коледжу, які працевлаштовані і призвані до Збройних 

Сил України, становить 38%  від загальної кількості випускників, що на 1,2% 

вище за рівень аналогічного показника 2018 року. 

 Відмічається, що з 68 працевлаштованих випускників. 17 осіб обрали своє 

перше робоче місце за межами України.  Частка випускників, які виїхали з 

України значно збільшилася у порівнянні з 2018 роком і становить 25% від 

кількості працевлаштованих випускників і 9,1% від загальної кількості 

випускників.  Це свідчить про високий рівень підготовки наших випускників та їх 

конкурентоспроможність на ринку праці поза межами України. 

 Частка випускників коледжу, які продовжили навчання у закладах вищої 

освіти складає 49,2% від загальної кількості випускників 2019 року і порівняно з 

2018 роком залишається сталою. 

 У 2019 році наші випускники продовжили навчання у таких закладах освіти: 

 Одеський національний політехнічний університет - 43 особи; 

 Херсонський національний технічний університет - 18 осіб; 

 Херсонський державний університет - 2 особи; 

 Херсонська державна морська академія - 1 особа; 

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м.Миколаїв) - 3 особи; 

 Національний транспортний університет (м. Київ) - 2 особи; 

 Київський національний університет культури і мистецтв - 1 особа; 

 Київський університет культури - 2 особи; 

 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана -  

1 особа; 

 Київський університет імені Бориса Грінченка - 1 особа; 

 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"-

2 особи; 

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця -  

2 особи; 
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 Навчально-консультаційний центр ОНПУ (м.Херсон) - 1 особа; 

 Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний 

інститут" - 8 осіб; 

 Новокаховський гуманітарний інститут міжнародного Університету 

розвитку людини "Україна" - 4 особи; 

 Севастопольський технічний університет - 1 особа; 

Робота щодо  майбутнього працевлаштування випускників координується 

підрозділом "Кар’єра-центр". Підрозділом створюється та накопичується банк 

потенційних роботодавців - підприємств, установ, організацій м. Нова Каховка та 

Херсонської області. 

 Налагодження ділових стосунків з потенційними роботодавцями 

здійснюється шляхом укладання угод про співпрацю, проведення сумісних 

профорієнтаційних заходів.  

З метою розвитку фахових компетенцій та покращення конкурентоздатності 

українських студентів і молоді на ринку праці, підвищення мобільності, 

розширення  світогляду та культурного росту особистості в контексті 

євроінтеграції між Новокаховським політехнічним коледжем Одеського 

національного політехнічного університету, навчальним закладом Центрум 

Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Республіка Польща) та громадською організацією 

"Інноваційні технології в освіті" (Україна) укладено Договір щодо реалізації 

поглибленого виробничого навчання за фахом, що базуються на інноваційних 

дидактичних методах та складаються з практичного навчання на базі науково-

дослідних центрів та виробничих потужностей провідних компаній, ознайомлення 

з технологіями відповідної галузі для виконання підсумкових робіт та вивчення 

основ польської мови (договір від 25.05.2018 р. № 180503). 

У 2019 році продовжено роботу щодо реалізації проекту з Міжнародного 

співробітництва за програмою «Професійне навчання і стажування без кордонів». 

Відповідно до зазначеної програми у 2019 році студенти коледжу у кількості 41 

особа проходили програму практичного навчання на базі підприємств Республіки 

Польща та Федеративної Республіки Німеччини. У порівнянні з минулим 

2018роком кількість студентів, які проходили практики за кордоном збільшилася 

на 25 осіб. 
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6 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Спільними зусиллями колективу реалізується система соціально-

гуманітарної та спортивно-масової роботи, результати якої щорічно 

презентуються  у  коледжі,  місті, області та за її межами. 

Упродовж навчального року  студенти коледжу брали активну участь у 

міських, обласних, Всеукраїнських заходах,  а саме: 

- участь у міських заходах 

 
№ 

з/п 
Дата Назва заходу 

1  22.01.2019р. Участь у міському заході, присвяченому Дню Соборності 

2  01.02.2019р. Міська акція «Допоможемо зимуючим птахам» 

3  14.02.2019р. Участь у міському конкурсі «Все починається з любові», 

присвяченому Дню Святого Валентина 

4  15.02.2019р. - Участь у міському мітингу, присвяченому 30-ій річниці виведення 

військ з Афганістану 

5  20.02.2019р. Участь у міському заході,присвяченому Дню пам’яті Небесної сотні. 

6  22.02.2019р. Участь 11 студентів у щорічному рейтингові популярності та якості 

«Дніпровська перлина» 

7  10.03.2019р. Участь у міському заході «Новокаховська Масниця» 

8  12.03.2019р. Виховний захід для студентів І курсу у міській юнацькій 

бібліотеці,присвячений 205-річниці від Дня народження Тараса 

Шевченка 

9  22.03.2019р Виховна година з інспекторами державної виконавчої служби на базі 

міської бібліотеки для студентів ІІ курсів 

10  28.03.2019р. Участь у міській акції «Зробимо наше місто чистішим» 

11  20.04.2019р. - Виховний захід для дітей міста від арт-студії «Fantasy» напередодні 

Великодня; 

12  23.04.2019р. - Відкритий традиційний міський фестиваль аматорів англійської 

мови «I love English»  

13  26.04.2019р. - Участь у міському заході, присвяченому 33 річниці Чорнобильської 

трагедії.  

14  12.05.2019р.   - Участь у легкоатлетичному «Південному забігові» на Кубок 

підприємців міста. 

15  16.05.2019р. - Участь у міському заході, присвяченому Дню вишиванки 

16  17.05.2019р. - Участь у профорієнтаційному заході «ПрофіКемп» у смт.Чаплинка 

17  25-26.05.2019р. - Допомога в організації шахового фестивалю «Дніпровьські зірки – 

2019» 

18  31.05.2019р. Організація учасниками арт-студії «Fantasy»  розважальної програми 

для дітей міста напередодні Дня захисту дітей 

19  01.06.2019р. Святковий захід від арт-студії «Fantasy»  для дітей у День захисту 

дітей 

20  12.06.2019р. Участь у міському молодіжному квесті, присвяченому Дню молоді 

21  11.09.2019 р Участь у молодіжному квесті, присвяченому Дню фізичної культури 

та спорту: Команда НКПК «Дружина» - І місце 

22  28.09.2019р. Міський захід, присвячений Дню народження рідного міста 

23  28.09.2019р. Розважальне свято для дітей міста від арт-студії коледжу, присвячене 

Дню народження рідного міста 

24  11.10.2019р.  Участь у міських заходах біля пам’ятного знаку захисникам України 

всіх поколінь 
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№ 

з/п 
Дата Назва заходу 

25  15.10.2019р. Міський захід на базі НКПК,  присвячений Дню захисника України 

26  21.11.2019р. Участь у міському заході, присвяченому Дню Гідності і Свободи  

27  23.11.2019р. Участь у міському заході, присвяченому вшануванню пам’яті  

мільйонів заморених голодом українців 

28  20.12.2019р. Відкриття міської новорічної ялинки 

29  16.12.2019- 

28.12.2019р. 

- Новорічні ранки для дітей шкіл міста, закладів дошкільної освіти, 

санаторія «Джерельце», Школи художньої гімнастики «Зіронька», 

дітей працівників торгівельної мережі «MODNE MISTO», резиденції 

Діда Мороза, «Казковій діброві», дитячий клуб «Умка» 

 

- участь у міських конкурсах 
 

№ Дата Назва Результат 

1  08.02.2019р - Міський конкурс «Дотик до дива», 

присвячений 80-річчю поета Анатолія 

Бахути. 

 

- Лауреат І ступеня у номінації 

«Література»- Д’яченко Марія 

(ІІ курс,  гр. 12171); 

- Лауреат ІІ ступеня у номінації 

«Художнє мистецтво» - 

Стороженко Вікторія  

(І курс, гр.12181); 

- Лауреат ІІІ ступеня у номації 

«Виразне читання» - Жила 

Анастасія (ІІ курс, гр.07172). 

2  09.03.2019р. - Участь в обласному конкурсі читців, 

присвяченому 205-річниці від дня 

народження Тараса Шевченка 

«Світлиця кобзаревих дум» 

- ІІІ місце арт-студія коледжу 

«Fantasy» та Жила Анастасія у 

номінації «Театралізація» 

3  18.03.2019р. - Міський епап Всекраїнського конкурсу-

фестивалю «Оберіг» 

 

- Номінація «Художнє читання» 

- ІІ місце студентка ІІ курсу 

Жила Анастасія; 

- Номінація «Вокал» - ІІІ місце 

студентка ІV курсу Жавко 

Олександра; 

- Номінація «Хореографія» -  

І місце хореографічний 

колектив «Тандем». 

4  15.04.2019р. - Участь у міському конкурсі 

«Смарагдове місто» 

 

- Номінація «Хореографія» -        

ІІІ місце; 

- Номінація «Виразне читання» 

- студентка ІІІ курсу Жила 

Анастасія - ІІ  місце; 

 - Номінація «Виразне читання» 

- студентка І курсу – 

Стороженко Вікторія - ІІІ місце; 

- Номінація «Художнє 

мистецтво» - студентка ІІ курсу 

Єременко Наталія - ІІІ місце. 
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- загальноколежанські заходи 

№ 

з/п 

Дата Назва 

1  17.01.2019р Майстер-клас для учасників хореографічного колективу коледжу 

«Тандем» з неодноразовим переможцем Всеукраїнських та 

Європейських конкурсів Миколою Демиденко 

2  24.01.2019р Виховні години з головним спеціалістом служби у справах дітей 

Новокаховської міської ради Харченко О.А. 

3  05.02.2019р. Вебінар до Дня безпечного інтернету в Україні на теми: 

«Кіберзлочинність – як не стати жертвою», Інтернет та онлайн 

етикет», «Захист дітей в інтернеті від сексуальних ризиків» 

4  12.02.2019р Виховні години для студентів І курсів з метою попередження 

булінгу, насилля в сім'ї 

5  23.02.2019р. Майстер-класи за усіма спеціальностями для випускників 9-11 

класів 

6  26.02.2019р. Виховний захід у формі захоплюючого квесту «Знавці рідного 

міста», присвяченого Дню народження Нової Каховки для студентів 

І курсів 

7  26.02.2019р. Зустріч студентів старших курсів  на виховній годині з учасником 

АТО Давидюком С.П. 

8  01.03.2019р. Виховна година з представникам національної гвардії України 

9  12.03.2019р. Виховний загальноколежанський захід, присвячений 205-річниці 

від Дня народження Тараса Шевченка 

10  26.03.2019р. Виховна година-лекція на тему «Прояви рабства в сучасному світі» 

з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв рабства та 

трансатлантичної работоргівлі 

11  01.06.2019р. Проведення колежанського Дня відкритих дверей 

12  04.06.2019р. Організація майстер-класу для учасників хореографічного 

колективу коледжу «Тандем» з йоги; 

13  14-16.06.2019р. Участь хореографічного та  вокального колективів коледжу у 

фестивалі молодіжних культур «Екстрім» у смт.Залізний порт 

14  02.09.2019р. День знань 

15  09.09.2019р. Виховний захід - походу до міського  кінотеатру на кінострічку 

«Поема про море»(присвячений 125-річчю від Дня народження 

О.П.Довженка) 

16  10.09.2019р. Виховні години для студентів І-ІІ курсів з переглядом 

документального фільму «Вони будували море», присвячені 125-

річчю від Дня народження  О.П.Довженка 

17  13.09.2019р. Загальноколежанський захід на міському стадіоні «Енергія» -День 

здоров’я 

18  13.09.2019р. Акція «Чисте довкілля – здорове життя!» 

19  31.10.19р.-

01.10.2019р. 

Екологічна акція «Зробімо наше місто чистішим!»  

20  04.10.2019р. День працівників освіти 

21  10.10.2019р. Виховна година для студентів І курсів зі спеціалістом  справах дітей 

О.А.Харченко на тему: «Насвай»  

22  11.10.2019р. Загальноколежанський захід, присвячений Дню козацтва-2019р 

23  11.10.2019р. Студентський квест, присвячений Дню козацтва 

24  18.10.2019р. Джазовий захід у НКПК за участі Обласної філармонії 

25  22.10.2019р. Виховна година для студентів ІІ курсів зі спеціалістом  справах 

дітей О.А.Харченко на тему: «Насвай» 

26  22.10.2019р. Відкрита виховна година «Крок у безодню» (викл. Кіца Т.В.) 
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№ 

з/п 

Дата Назва 

27  22.10.2019р. Благодійна акція «Допомога» 

28  15.11.2019р. Виховні години, привчені Всесвітньому Дню студента 

29  19.11.2019р. Виховна година для студентів відділення «Економіки та 

програмування» з відомим підприємцем міста Хоменко С.В.  

30  26.11.2019р. Відкрита виховна година для студентів І-ІІ курсів на тему 

«Толерантність» (викл. Л.І.Опята) 

31  03.12.2019р. Виховна година у рамках проведення акції «16днів проти насилля» 

на тему: «СНІД: подумай про майбутнє»(відділ у справах сім'ї , 

молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради) 

32  26.11.2019р.– 

10.12.2019р. 

Агітбригада зі спеціалістом служби у справах дітей О.А.Харченко 

для загальноосвітніх закладів міста 

33  17.12.2019р. Виховна година для студентів гр.27191 та 14193 у пожежній частині 

міста 

34  17.12.2019р. Виховна година у вигляді сеансу одночасної гри з віце-чемпіонкою 

області Тимченко Марією 

35  17.12.2019р. Виховна година для студентів ІІ курсу економічного відділення з 

відомим підприємцем міста Іриною Зосіменко 

36  15 -19.12.19р. Тиждень права 

37   19.12.2019р.  Благодійна акція «Подаруй казку дітям» для дітей санаторію 

«Джерельце» 

38  19.12.2019р. Новорічне свято для студентів, які мешкають у гуртожитку «Святий 

Миколай вітає!» 

          

Системно проводились виховні заходи за планами кураторів академічних 

груп.  

Велика увага приділялась у коледжі спортивно-масовій роботі, формуванню 

здорового способу життя, фізичної культури. Так, створені і діють спортивні 

секції з футболу, волейболу (хлопці, дівчата), баскетболу (хлопці, дівчата), 

настільного тенісу (хлопці, дівчата), шахів, легкої атлетики. 

 
Секції Кількість (чол.) 

юнаки дівчата 

Теніс настільний 16 6 

Баскетбол 15 12 

Волейбол 8 12 

Легка атлетика 12 11 

Футбол 18 - 

Шахи 10 4 

Тренажерна зала 19 4 

Всього: 98 49 

Всього студентів: 147 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 

року №1045 «Про затвердження Порядку щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення»   у   2019 року було проведене щорічне оцінювання 

фізичної підготовленості студентів. Усього прийняли участь 371 чоловік, які 

отримали наступні результати за рівнем фізичної підготовленості: 

високий рівень – 35.8%; 

достатній рівень – 40.2%; 

середній рівень – 20.8%; 

низький рівень – 3.2%. 

 

Участь у спортивних заходах міста та області 

№ 

з/п 

Дата Назва Результат 

1  24.02.2019р. Відкрита першість міста Нова Каховка з 

настільного тенісу, присвячена Дню 

заснування міста Нова Каховка 

Шмиріна Юлія (ІІ курс) та 

Вознюк Ганна (ІІІ курс) 

зайняли ІІ місце у парному 

розряді; Вознюк Ганна 

(ІІІкурс) виборола ІІІ місце 

в особистому розряді. 

2  06.03.2019р. Міські змагання з баскетболу серед 

навчальних закладів міста 

І місце 

3  04.04.2019р. - Участь студентів НКПК у Спартакіаді 

допризовної підготовки молоді в залік Х 

літніх юнацьких ігор Херсонщини»: 

. 

-  І місце на обласному 

етапі 

4  25.04.2019р. Чемпіонаті Херсонської області з легкої 

атлетики серед команд І-ІІ рівня 

акредитації 

І загальнокомандне місце. 

5  24-25.06.2019р Військово-польові збори для студентів  

І курсу 

 

6  26.09.2019р.  ХV - Обласні студентські ігри. Настільний 

теніс 

IVмісце загальнокомандне 

7   10.10.2019р.  ХV - Обласні студентські ігри. 

Легкоатлетичний крос. 

Юнаки – ІІІ місце 

Дівчата – І місце 

8  15.10.2019р. X-міські змагання з волейболу серед 

студентів навчальних закладів 

Команда юнаків – ІІ місце 

9  22.10.2019р. X-міські змагання з волейболу серед 

студентів навчальних закладів 

Команда дівчат – ІVмісце 

10  29.10.2019р. Відкрита першість міста Нової Каховки з 

баскетболу серед команд  юнаків 

студентської молоді, присвяченому Дню 

студента 

Юнаки - І місце 

 

З метою естетичного розвитку студентів та пропаганди здорового способу 

життя була організована поїздка 25.01.2019р. активістів коледжу на каток 

«Фаворит» м.Херсон. 

Протягом року працювали такі гуртки: 

- Вокальний колектив коледжу «Magic voice»; 

- Хореографічний колектив «Тандем»; 

- Арт-студія «Fantasy»; 
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- Гурток прикладної творчості «Юність». 

Студентська рада коледжу під керівництвом голови студради, тьютерів та 

стафф-менеджерів здійснювала виховну роботу за такими напрямками: 

волонтерська діяльність і піклування, пошуково-дослідницька діяльність, 

спортивно-оздоровча діяльність, культурно-просвітницька діяльність, 

інформаційна діяльність. 

Педагогічний колектив особливу увагу приділяє студентам, які потребують 

посиленої педагогічної уваги, які схильні до асоціальної поведінки. Планово 

проводилися засідання Ради Профілактики правопорушень студентів. Проблеми, 

пов’язані з порушеннями навчальної дисципліни, спілкування у колективі, завжди 

перебували у центрі уваги кураторів груп.  

 Психологічна служба коледжу надає необхідну підтримку студентам з числа 

дітей-інвалідів (8 осіб); з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (13осіб), студентам, батьки яких є учасниками бойових дій (9 осіб), 

особам, переміщеним з тимчасово окупованої території (6 осіб), особам, які 

постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС (3 особи). 

Велика увага приділялася роботі зі студентами, які проживають у 

гуртожитку. Студентська рада гуртожитку, адміністрація коледжу, куратори груп, 

викладачі фізичної культури проводили планову виховну роботу з мешканцями 

гуртожитку, а саме: 

- турнір з настільного тенісу між студентами та викладачами коледжу; 

- міська благодійна  акція «Зробимо місто чистішим!»; 

- майстер-класи для бізнес-леді (для студентів економічного відділення); 

- конкурс «Найчистіша кімната»; 

- виховний захід до Дня святого Валентина; 

- виховний захід до Дня святого Миколая; 

- бесіда - лекція «Мистецтво жити у колективі». 

Підвищенню результативності виховної роботи у нашому навчальному 

закладі сприяє вдосконалення форм діяльності, пошук нових систем виховання, 

впровадження інноваційних технологій.  
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7 СИСТЕМА РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ КОЛЕДЖУ 

 

Місія бібліотеки НКПК у 2019 році полягала у накопиченні, створенні, 

збереженні і організації власних та світових інформаційних ресурсів, що 

відповідають вимогам навчального процесу коледжу, шляхом якісного та 

оперативного доступу до інформаційного простору як локальних, так і віддалених 

користувачів. Книжковий  фонд бібліотеки нараховує  34088 документів на  

різних  носіях  інформації. У звітному році нові надходження літератури склали 

1716 примірників підручників і навчальних посібників на суму 84856,02 грн. 

Передплачено 18 найменувань періодичних видань на суму 9741,75 грн. 

Протягом 2019 року користувачі читальної зали активно зверталися до 

фонду періодичних видань, який знаходиться у відкритому доступі. Це – видання 

за 2014-2019 роки (41 журнал та 5 газет). Поповнювався фонд електронної 

бібліотеки на 47 примірників. Продовжувалась робота з формування 

електронного каталогу та картотек, зведення сумарного та інвентарного обліку в 

електронному вигляді. 

З метою наближення ресурсів Інтернет до користувача  бібліотекою 

створено базу даних «Навігатор інтернет-ресурсів на допомогу навчанню». 

Навігатор є анотованим путівником по сайтах, що пропонують електронні книги, 

підручники, публікації з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів 

в електронному вигляді, доступ до яких є вільним (безкоштовним).  

Культурно-просвітницька робота бібліотеки протягом року традиційно 

проводилась у напрямках національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, 

громадсько-правового, морального, екологічного, естетичного, трудового, 

фізичного виховання та утвердження здорового способу життя. 

До кожної важливої події суспільно-політичного або культурного характеру 

оформлялися книжкові виставки, відкриті перегляди літератури та презентації 

книг, створювалися інсталяції з книг. У читальній залі бібліотеки  постійно 

експонувалися книжкові виставки: «Нові надходження»; «На допомогу 

навчальному процесу»; «Той слави козацької повік не забудемо...» (до Дня 

українського козацтва); «Курцям активним і пасивним» (до Міжнародного дня 

відмови від паління); «Здоров’я без ліків і довголіття без хвороб» (до Дня 

фізичної культури і спорту); «Майбутнє – без СНІДу» (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом). На вшанування багатовікової історії українського 

державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання 

поваги студентської молоді до державних символів України, у читальній залі 

експонувалися виставки «Соборна мати – Україна, одна на всіх  як оберіг», 

«Державність, вимріяна поколіннями», «Миті історії української незалежності», 

«Конституція – основний закон моєї держави». Зі студентами І курсу була 

проведена година народознавства «Душа народу в його традиціях. Свята зимового 

циклу». 

Протягом року бібліотека проводила заняття-екскурсії для першокурсників 

з метою ознайомлення їх з ресурсами бібліотеки та основними навичками 
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самостійної роботи з пошуку та опрацювання інформації. Проведені бібліотечно-

бібліографічні уроки: «Правила користування бібліотекою», «Система каталогів 

та картотек у бібліотеках», «Інформація, її види і джерела. Інформаційні ресурси», 

«Книга - це мудрість століть», «Пошук даних та безпека в Інтернеті», «Складання 

й оформлення бібліографічного списку використаних джерел і літератури». 

 До відзначення Дня української писемності та мови  бібліотека коледжу 

підготувала відео-презентацію «Мова – коштовний скарб народу» та представила 

книжкову виставку «Стежками української писемності». До Дня пам’яті жертв 

голодомору в Україні бібліотекарі представили розгорнуту книжкову виставку-

інсталяцію «Свіча пам’яті». 

В рамках тижня права були розроблені заходи, а саме: тематичні виставки 

«Підліток та закон», підготовлено інформаційний день «Закон для тебе і про 

тебе», відбувся перегляд періодичних видань «Сходинками правової культури», 

прес-калейдоскоп «Толерантність – шлях до згоди» (до Міжнародного дня 

толерантності). 

До Дня гідності та свободи у читальній залі бібліотеки відбулась 

відеопрезентація документального фільму про революційні події 2013-2014рр. 

«Пам’яті героїв Майдану».  

В цьому році бібліотека підготувала ряд заходів до Дня Європи: презентація 

«Європейський калейдоскоп»;  вікторина «Що ми знаємо про Європу»; виставка з 

коментарями «Художні твори європейських письменників», виставка-подорож 

«Європа – перехрестя культур і цивілізацій» (до Дня Європи (16.05)). 

В рамках Всесвітнього дня охорони праці бібліотекарями були експоновані 

виставки навчальної, методичної та періодичної літератури з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці: «Працюємо безпечно», «Безпека праці – понад 

усе», «Життя у безпеці».  

17 квітня 2019 року бібліотека взяла участь у підготовці і проведенні 

засідання обласного методичного об’єднання завідувачів бібліотек закладів 

фахової передвищої освіти Херсонської області, на якому з доповідями «Синдром 

професійного вигорання: як поновити ресурси, коли сили на нулі» та 

«Формування і розвиток життєвих компетентностей студентів засобами масової 

роботи бібліотеки» виступила Розмариця О.В., також було проведено презентацію 

«Квест як сучасна інноваційна технологія навчання і виховання» (Усачова О.В.). 

Інформація та фотозвіти про проведені заходи оприлюднені на сайті 

коледжу. 

Як і в попередні роки, значна увага у звітному році приділялася роботі із 

запобігання читацької заборгованості.  

Протягом року проводилась профілактична робота із забезпечення 

належного санітарного та гігієнічного стану зберігання документів в бібліотеці. 
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8 СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 У відповідності до Комплексного плану у 2019 році у коледжі здійснені такі 

заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 Проведено перевірку і складено відповідно: 

 -  акт загального огляду будівлі Новокаховського політехнічного коледжу 

ОНПУ від 28.08.2019 р.;         

 -  акт про проведення перевірки і випробувань спортивного інвентарю, 

снарядів від 30.08.2019 р.;         

 -  акт про перевірку готовності до роботи пожежних кранів від 05.02.2019 р.                                                                                                                                                

 Видані такі накази: 

 - Про створення  комісії з перевірки пожежного стану у коледжі від 

14.02.2019р. № 13; 

 - Про призначення комісії для визначення стану готовності до роботи в 

опалювальний період та роботи електроенергетичного господарства в осінньо-

зимовий період від 02.04.2019р. №22; 

- Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування з ЦО 

від 18.04.2019р. №23; 

- Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

під час літніх канікул від 15.05.2019р. №33; 

- Про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності від 29.08.2019р. №32; 

- Про проведення перевірки стану готовності коледжу до нового 

навчального року від 29.08.2019 №33а; 

- Про організацію роботи спеціальної медичної групи від 30.08.2019 №57; 

- Про заборону тютюнопаління від 29.08.2019р. №36; 

- Про призначення відповідальних осіб (за електрогосподарство, за 

теплопостачання та пожежну безпеку) від 30.08.2019р. №45; 

- Про запобігання травматизму та дотримання правил техніки безпеки під 

час проведення занять з фізичної культури, фізичного виховання та Захисту 

Вітчизни від 30.08.2019р. №61; 

- Про затвердження графіку перевірок стану охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у коледжі в 2019-2020н.р. від 15.10.2019р. №67; 

- Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

під час зимових канікул від 16.12.2019р. №74; 

- Щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів, 

проведення позапланових інструктажів з безпеки життєдіяльності освітнього 

процесу від 18.12.2019р. №75 

Проведено технічне обстеження та надано технічний звіт щодо доступності 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення 

Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету від 28.08.2019р. 

У листопаді 2019 року проведено перевірку знань з питань ОП. Зазначену 

перевірку успішно пройшли 88 членів трудового колективу коледжу (протоколи 

засідань комісії з перевірки знань з ОП від 07.11.2019 року, №1, №2, №3, №4). 
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У 2019 році пройшла планове навчання з ОП заступник директора з 

адміністративно-господарчої роботи (посвідчення № 128-19-06 від 21.06.2019). 

У 2019 році проведені такі заходи з електробезпеки: 

- Здійснено перевірку ізоляції проводів розподільних мереж коледжу 

(протоколи №396, 395, 394 від 26.07.2019р.) 

- Здійснено перевірку опорів заземлюючих пристроїв, заземлення 

магістралей і устаткування (протоколи №389, 390, 391, 392, 393 від 

25.07.2019р.); 

- Здійснено перевірку повного опору петлі фаза-ноль живильної мережі 

коледжу (протоколи № 397, 398, 399 від 26.07.2019р.). 

З протипожежної безпеки здійснені наступні заходи: 

- Розроблена і затверджена від 16.01.2019р. директором коледжу 

інструкція з протипожежної безпеки; 

- Проведено обстеження водяної системи пожежогасіння, про що складено 

акт про перевірку готовності до роботи пожежних кранів від 05.02.2019р. 

-  Розроблено і затверджено від 16.01.2019р. директором коледжу план 

роботи з протипожежної безпеки, план евакуації студентів у разі 

виникнення пожежі     

У квітні 2019 року проведено тиждень з охорони праці, за планом якого 

відбулися відкриті виховні години та спортивні заходи з тематики щодо 

дотримання правил з техніки безпеки та протипожежної безпеки усіх учасників 

навчального процесу коледжу. Впродовж року здійснювався постійний контроль 

санітарно-гігієнічного та технічного стану навчальних приміщень коледжу, 

правильність оформлення та ведення документації  з техніки безпеки та охорони 

праці співробітниками коледжу.    
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9 ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансування навчально-виховного процесу коледжувідбувається з 

державного бюджету згідно з кошторисом і планом асигнувань, які затверджені в 

установленому порядку.                                                                                                      

 Заборгованостей з виплати заробітної плати, стипендії та оплати 

комунальних послуг  коледж не має.                                                                 

 Стипендіальний фонд формується і використовується згідно з постановою 

КМУ від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в 

редакції постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1050).                                                                                                                     

 Студентам виплачується академічна і соціальна стипендія на загальних 

підставах. Заборгованість з виплати стипендії відсутня.                                                         

 Показники фінансово-господарської діяльності 

 

№ 

 з/п 

Показник 2019р. 

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис.грн.) 15611 

2 Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів (тис.грн.) в 

т.ч., кошти отримані за: 

1221 

 - навчання 1053 

 - наукову діяльність - 

 - оренду приміщень і майна - 

 - інші надходження 168 

3 Витрачання бюджетних коштів (тис.грн.) в т.ч. на: 15611 

 - заробітну плату 8902 

 - стипендію студентам і аспірантам 3280 

 - придбання обладнання і інвентарю              - 

 - придбання навчальної і наукової літератури              - 

 - господарські та комунальні, витрати разом: 1070 

4 Витрачання позабюджетних коштів (тис.грн.) в т.ч. на: 1216 

 - заробітну плату 774 

 - стипендію студентам і аспірантам - 

 - придбання обладнання і інвентарю 162 

 - придбання навчальної і наукової літератури - 

 - господарські та комунальні витрати, разом: 40 

5 Наявність заборгованості (тис.грн.) всього: - 

 - по заробітній платі - 

 - по стипендіях - 

 - за комунальні послуги - 

6 Балансова вартість встановленого обладнання (млн.грн.) 1,5 

7 Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 15611 

 

 З метою розвитку та підтримки у належному стані матеріально-технічної 

бази коледжу впродовж 2019 року проведені такі заходи: 

- придбано комп’ютерної та оргтехніки (ноутбук, 3D - принтер) на суму 

23629 грн.; 
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- укомплектовано лабораторію електричних машин та апаратів 

електрообладнанням (автотрансформатори - 2 шт., мультиметри – 6 шт., шини 

нульові – 3 шт., модульні автовимикачі – 9 шт.) на суму 17128 грн. 

- придбано навчальні меблі (стільці учнівські – 70 шт.) на суму 30500 грн.; 

- придбано радіосистему (2 мікрофони ) для актової зали на суму 2485 грн.; 

- комплектація бібліотеки новими надходженнями навчальної і методичної 

літератури на суму 85280 грн.; 

- поповнення медичного пункту медикаментами на суму 2000грн.; 

- для проведення ремонтів аудиторного фонду та приміщень будівлі 

коледжу витрачено будівельних матеріалів на суму 18548 грн.; 

- для оснащення санітарно-гігієнічних приміщень установлено 

електробойлер та вентиляційне обладнання на суму 3501 грн.; 

- придбано канцтоварів на суму 31898 грн.; 

- здійснено заміну вікон спортивної зали коледжу на суму 40410 грн.; 

- частково відремонтовано лабораторію електроустаткування автомобілів і 

тракторів (заміна підлоги, ремонт стелі, заміна світильників); 

- у приміщенні буфету встановлено лічильник холодної води та витяжну 

шафу; 

- замінено 24 м труб та три батареї тепломережі коледжу; 

- здійснено ремонт паркетної підлоги актової зали коледжу площею 234 м
2
. 

 

 

10 ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Результати діяльності коледжу у 2019 році свідчать про те, що: 

- навчально-виховний процес організовано відповідно чинного 

законодавства; 

- якість підготовки випускників коледжу відповідає Державним вимогам 

щодо акредитації спеціальностей коледжу; 

- рівень наукової та професійної активності педагогічних працівників 

коледжу відповідає Ліцензійним вимогам впровадження освітньої 

діяльності;  

- умови роботи викладачів і навчання студентів відповідають 

встановленим санітарно-гігієнічним нормам та нормам з ОП; 

- основні напрямки діяльності коледжу на 2019 рік планово реалізовані на 

достатньому рівні. 

 

 

Директор коледжу    В.В.Вітков 

 

 

 


