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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», Постановами Кабінету міністрів України, Указами та розпорядженнями
Президента України. Коледж здійснює свою діяльність згідно Положення 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 м2, навчально-виробничі майстерні - площею 444,8 м2,
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 на 30.06.19 р.
№
з/п

1

Показники діяльності

2

1 Ліцензований
1
обсяг вищого навчального закладу
(осіб)
.
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
2 Кількість
2
студентів, курсантів, слухачів разом:
. за формами навчання:
у т.ч.
- денна (осіб)
- вечірня (осіб)
- заочна (осіб)
3 Кількість
.
навчальних груп (одиниць)

Кількісні параметри
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
3
4

430

-

430
629

-

629
26

-

1
2
4 Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за
якими
4 здійснюється підготовка фахівців (одиниць)
. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
у т.ч.
- молодшого спеціаліста (одиниць)
- бакалавра (одиниць)
- спеціаліста (одиниць)
- магістра (одиниць)
5 Кількість
5
кафедр (циклових (предметних) комісій),
(одиниць)
.
з них випускових (одиниць):
6 Кількість
.
факультетів (відділень) (одиниць)
7 Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
8 - власні (кв.м)
- орендовані (кв.м)
9 Навчальні
8
площі, які здаються вищим навчальним
закладом
.
в оренду (кв. м.)
10 Площі
.
навчально-виробничих майстерень (кв.м)
11 Гараж

3
7

4
-

7
-

9
5
4
4618,4
4618,4
444,8
248,0

Коледж надає освітні послуги на підставі ліцензії серії АЕ за № 636824 від
19.06.2015 року, яка видана Міністерством освіти і науки України.
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. Всі спеціальності коледжу акредитовані.
Забезпеченість викладацьким складом навчального закладу становить
100 відсотків.
Навчально-виховний
процес
у
коледжі
забезпечують
62 педагогічних працівники.
Всі викладачі мають повну вищу освіту, яка відповідає дисциплінам, які
вони викладають, а деякі - стаж роботи на виробництві за спеціальністю.
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 26 викладачів, що становить 42%, першу кваліфікаційну категорію –
19 (31%), «спеціаліст другої категорії» - 9 викладачів (14,5%), кваліфікаційну
категорію «спеціаліст» - 8 викладачів (13%). Із загальної кількості викладачів троє
здобули ступінь кандидата наук (4,8%), п’ять викладачів - звання «викладач –
методист» (8,1%), звання «старший викладач» - п’ять викладачів (8,1%). 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».
У Коледжі функціонує дев’ять предметно-циклових комісій:
- гуманітарних дисциплін;
- обліково-економічних дисциплін та маркетингу;
- природничо-математичних дисциплін;
- іноземних мов;
- фізичного виховання;
- з галузевого машинобудування;
- з транспортних технологій;
- з електротехніки та електромеханіки;
-з інженерії програмного забезпечення.
Відповідно до визначеної проблеми на 2018/2019 навчальний рік:
"Формування
компетентного,
мобільного
фахівця,
адаптованого
до
інформаційного соціуму, шляхом ефективного функціонування внутрішньої
системи якісної освітньої діяльності" педагогічний колектив працював над
вирішенням приоритетних завдань щодо забезпечення системного підвищення
якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та
науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, розвитку педагогів
і вдосконалення їх професійної діяльності, формування методологічної культури
педагогічних кадрів, 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;
- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки
педагогічних працівників;
- надання методичної допомоги щодо організації роботи та контроль за

діяльністю предметно-циклових комісій;
- 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.
Контингент студентів на 01.10.2018 р. становив 650 студенти денного
відділення, з них: 566 осіб навчалися за кошти державного бюджету, 84 особи - за
контрактом.
Контингент студентів Новокаховського політехнічного коледжу ОНПУ
у 2018/2019 н.р.
на 01.10.2018 р.

на 01.06.19 р.

Всього

бюджет

контракт

Всього

бюджет

контракт

650

566

84

629

548

81

Важливим напрямком роботи педагогічного колективу коледжу є
збереження і стабільність контингенту студентів.
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 2018/2019 навчальний рік на 01.06.2019 р.

I курс
II курс
III курс

Відраховано, всього

28

Відсоток, %

4,3

Відраховано, осіб
Відсоток, %

0,8

Відраховано, осіб

14

Відсоток, %

8,1

Відраховано, осіб
Відсоток, %

IV курс

1

Відраховано, осіб
Відсоток, %

6
3,1
7
4,7

Причини відрахування: невиконання навчального плану, переведення до
іншого навчального закладу, зміна місця проживання, призов до Збройних Сил
України.
Прийом студентів у 2018 році за денною формою навчання становив
164 особи, з яких 130 осіб зараховані за державним замовленням, 34 особи - за
кошти фізичних осіб. За заочною формою навчання прийом вступників не
здійснювався.

Результати прийому у 2018 році до
Новокаховського політехнічного коледжу
Одеського національного політехнічного університету

1

1
2
3

4
5
6

7

1
2
3

4
5
6

7

Шифр та назва напрямку
Денне відділення
підготовки, спеціальності(за План
Ліцен- Подаосвітньо-кваліфікаційними
призійний но
рівнями)
йому
обсяг заяв
за держ.
замовленням
2
3
4
5

Молодший спеціаліст
Молодший спеціаліст на
основі базової загальної
середньої освіти
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
Молодший спеціаліст на
основі повної загальної
середньої освіти
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
Всього по ВНЗ

Конкурс

Прийнято
Всьо- За держ. В т.ч.
го
замовза кон
ленням трактом

6

7

8

9

130

430

394

3

138

130

8

10
10
10

50
25
50

38
41
46

3,8
4,1
4,6

10
10
11

10
10
10

1

20

80

57

2,9

20

20

-

20

60

64

3,2

22

20

2

40

125

95

2,4

44

40

4

20

40

53

2,7

21

20

1

-

83

-

26

-

26

-

5
9
9

-

2
1

-

2
1

-

8

-

2

-

12

-

6

-

6

-

25

-

11

-

11

-

15

-

4

-

4

477

3

164

130

34

130

430

2

Випуск студентів у 2019 році становить 187 осіб, з яких 156 осіб - випускники, які навчалися за кошти державного бюджету, 31 випускник - за кошти
фізичних осіб. Дипломи "з відзнакою" отримали 23 випускники коледжу (12,3%).
З метою забезпечення прийому 2019 року впродовж навчального року
підготовче відділення відвідували 110 учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Профорієнтаційна робота з набору на 2019/2020 навчальний рік
проводилася цілеспрямовано та системно згідно затвердженого плану. Велику
увагу було надано 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 ситилайт та білборд у
місті Нова Каховка;
- виготовлена мобільна пересувна реклама підготовчих курсів;
- оформлені куточки з роздатковим матеріалом у торговельній мережі,
організаціях і підприємствах міста та області;
- викладачами, закріпленими за школами Херсонської області,
здійснювалися агітаційні профорієнтаційні поїздки. Їх кількість – 78 відвідувань
шкіл
Бериславського,
Каховського,
Олешківського,
Горностаївського,
Каланчацького, Великолепетиського, Скадовського, Новотроїцького районів і міст
Нова Каховка, Каховка, Берислав;
- проведено святковий захід для слухачів підготовчих курсів з нагоди
Новорічних свят (29.12.18р.);
- організовано 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.);
- постійно оновлюється інформація на сайті коледжу у розділі
«Абітурієнту», «Новини»;
- підготовлено та проведено День відкритих дверей для учнів 9-11-х класів
(06.04.19р. та 01.06.19р.), який відвідали 119 майбутніх абітурієнтів та їх батьків з
міст та населених пунктів Херсонської області;
- взято 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.
На всі спеціальності коледжу здійснюється прийом студентів за державним
замовленням за денною формою навчання.
З метою забезпечення потреб студентів у ступеневій освіті на відділенні
підготовки до вступу в ОНПУ навчалися 45 студентів коледжу.
У Новокаховському політехнічному коледжі на 01.06.2019 року здійснюють
підготовку фахівців 62 штатних педагогічних працівники.
Відповідно до Комплексного плану роботи коледжу у 2018/2019
навчальному році підвищили кваліфікацію 13 педагогічних працівників коледжу
на відповідних кафедрах Одеського національного політехнічного університету,
4 особи - на базі Херсонської академії неперервної освіти, 1 викладач - на базі

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Через діючу у коледжі систему допомоги викладачу з питань підвищення
кваліфікації та з метою поліпшення рівня професійної майстерності викладачів у
коледжі 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 засобів
організації навчального процесу.
У 2018/2019 навчальному році пройшли чергову атестацію 11 викладачів,
позачергову – 2 викладачі, за результатами якої підвищили кваліфікаційну
категорію і отримали другу кваліфікаційну категорію - 2 викладачі, першу
кваліфікаційну категорію – 5 викладачів, вищу кваліфікаційну категорію 6 викладачів. 1 викладач отримав педагогічне звання «викладач-методист»,
підтверджено звання: «викладач-методист» – 1 особа, «старший викладач» 1 особа.
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 першому семестрі 2018/2019 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.
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 - Вольська Л.В.).
Впродовж 2018/2019 н.р. викладачі коледжу взяли участь у 33 засіданнях
обласних методичних об'єднань закладів фахової передвищої освіти Херсонської
області, про що свідчать відповідні сертифікати учасників обласних методичних
об'єднань.
За звітний період всі викладачі виконали індивідуальні плани методичної
роботи, взяли активну участь у щорічних виставках методичних напрацювань, які
проводилися у січні 2019 року. На виставках було представлено 48 методичних
розробок.
У 2019 році підготовлені відповідні матеріали та отримані 3 свідоцтва про
реєстрацію авторського права: на комп’ютерну програму «Перевірка практичної
частини олімпіади електротехніки закладів фахової передвищої освіти
Херсонської області» (автори – Надєляєв І.М., Тодоріко Є.С., Макрушина Л.В.), на
два літературно-письмових твори наукового характеру «Розвиток просторового
мислення студентів» (автор – Ламберг Н.В.), «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.),
Активною формою підвищення фахової майстерності викладачів є участь у
конференціях, підготовка до друку статей у фахових журналах. Слід відзначити

активність викладачів у конференціях порівняно з минулим навчальним роком.
Так, протягом 2018/2019 н.р. 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.
Упродовж 2018/2019 навчального року на конференціях та у фахових
виданнях заклад представили:
№
з\п
1

Автор

Назва статті

Назва конференції

2

3

4

Використання
елементів
критичного
мислення
при
підготовці
студентів
до
олімпіади з інженерної та
комп'ютерної графіки
Формування
ключових
і
професійних
компетентностей
студентів під час навчальнопрактичної діяльності
Педагогічна творчість викладача
в
розвитку
комунікативної
практики
на
заняттях
з
англійської мови
Нетрадиційні джерела енергії на
Херсонсщині

Міжнародна Internetконференція S-Word
2018 (м. Одеса)

1

Ламберг Н.В.

2

Шибун І.В.

3

Левченко Л.Г.

4

Глухов О.А.

5

Семенова Т.М. Інтегроване
заняття
–
Коваленко
підвищення
професійної
Н.М.
майстерності викладача

6

Тимченко Л.А. Упровадження
інноваційних
технологій
на
заняттях
природничих наук

7

Тимченко Л.А. Сучасний
людина»

урок

«Генетика

і

Міжнародна Internetконференція S-Word
2018 (м. Одеса)
Міжнародна Internetконференція S-Word
2018 (м. Одеса)
ІІ Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
ІІ Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
Всеукраїнська
науково-практична
конференція з міжнародною участю
(м.Херсон)
Науково-методичний
журнал «Біологія»
видавнича група
Основа

1

8

9

10

11

12

13

14

2

Санін В.Л.

3

Технології
електронного
дистанційного навчання

4

та ІІ Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
Житченко Г.О. Інноваційні технології розвитку ІІ Всеукраїнська
уваги та зосередженості в науково-практична
професійній
підготовці Інтернет-конференмайбутніх фахівців
ція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
Петренко Л.В. Використання
інтерактивних ІІ Всеукраїнська
технологій
при
викладанні науково-практична
економічних дисциплін
Інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
Тиха Т.В.
Партнерство у сфері професійної ІІ Всеукраїнська
освіти та ринок праці
науково-практична
Інтернет-конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
(м.Херсон)
Першина О.І. Розвиток професійних навичок
ІІ Всеукраїнська
студентів під час проведення
науково-практична
практичних занять з дисципліни Інтернет-конферен«Економічна теорія» для стуція молодих вчених,
дентів спеціальності «Галузеве
аспірантів та
машинобудування»
студентів, 2018
(м.Херсон)
Мироненко
Використання інноваційних
Міжнародна InternetН.В.
методів самоврядування фахівців конференція S-Word
Сидорчук І.О. при підготовці молодих
2018 (м.Одеса)
спеціалістів
Войтюк Л.М.
«Використання
інноваційних Всеукраїнська наупедагогічних технологій при ково-практична конвивченні української мови (за ференція «Актуальні
професійним спрямуванням)»
проблеми сучасної
освіти: реалії та
перспективи»
17 травня 2019 р.
(м. Маріуполь)

1

15

16

17

18

19

2

Хищенко Т.І.

3

«Шляхи реалізації компетентнісного підходу на заняттях
української мови та літератури»

4

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні
проблеми сучасної
освіти: реалії та
перспективи»
17 травня 2019 р.
(м. Маріуполь)
Левченко Л.Г. «Historical review of Nova
«Студентська
Воробйов С. Kakhovka Polytechnic College
науково-практична
(студент
ONPU».
англомовна конфегр.12161)
ренція присвячена
75-річчю Херсонської області « The
role of vocational and
higher education in
the development of
Kherson region»
Додрик О.В.
«Historical review of Nova «Студентська
Корнієнко
Kakhovka Polytechnic College науково-практична
А.М.
ONPU».
англомовна конфе(студент
ренція
присвячена
гр.12161)
75-річчю
Херсонської області «The
role of vocational and
higher education in
the development of
Kherson
region»
(м.Херсон)
Тихий В.П.
«Outstanding graduators of NKPC «Студентська
Кіфарук К.
ONPU».
науково-практична
(студент
англомовна конфегр..12161)
ренція
присвячена
75-річчю
Херсонської області «The
role of vocational and
higher education in
the development of
Kherson
region»
(м.Херсон)
Макрушина
«Автоматизована система
IX Міжнародна конЛ.В.
автотранспортного
ференція студентів
Лежавський
підприємства»
та молодих учених
В.П.(студент
«Сучасні інформагр.5151)
ційні технології»
(м.Одеса)

1

20

21

22

23

24

25

26

2

Макрушина
Л.В.

3

4

Розробка практичної частини Міжнародна науково
олімпіади з електротехніки
інтерннт-конференція «Інформаційне
суспільство: технологічні, економічні
та технічні аспекти
ставлення»
Йонда О.М.
«Розробка псевдоголографічIX Міжнародна
Ефименко Я. ного дисплею на основі ефекту
конференція сту(ст..гр.12161), POV»
дентів та молодих
Дукач
учених «Сучасні
А(ст..гр.12161)
інформаційні
технології»
(м.Одеса)
Тодоріко Є.С. Розробка практичної частини
Міжнародна наукоолімпіади з електротехніки
во інтернет-конференція «Інформаційне суспільство:
технологічні,
економічні та
технічні аспекти
ставлення»
Тодоріко Є.С.
IX Міжнародна
Чопенко М.С.
конференція
Корнієнко
студентів та молодих
А.М.
учених «Сучасні
(гр.12161)
інформаційні
Сбітнєв І.О.
технології»
Бавикін Д.О.
(м.Одеса)
Кросенко К.А.
Давидов Д.О
(гр.5151)
Тиха Т.В.
Партнерство у сфері професійної ІІ Всеукраїнська
освіти та ринок праці
науково-практична
Інтернет- конференція молодих вчених,
аспірантів та
студентів, 2018
Першина О.І. Розвиток професійних навичок
ІІ Всеукраїнська
студентів під час проведення
науково-практична
практичних занять з дисципліни Інтернет- конферен«Економічна теорія» для стуція молодих вчених,
дентів спеціальності «Галузеве
аспірантів та
машинобудування»
студентів, 2018
Мироненко
Використання інноваційних
Міжнародна InternetН.В.
методів самоврядування фахівців конференція S-Word
Сидорчук І.О. при підготовці молодих
2018

спеціалістів
Впродовж 2018/2019 навчального року 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

II етап (обласний) предметних олімпіад
Обласний конкурс творчих робіт з ОП, БЖД, екології
Обласний конкурс фахової майстерності "Токар"
Всеукраїнський мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка
XIX Міжнародний конкурс української мови імені Петра
Яцика
Щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний
конкурс "Ми - патріоти України"
Міжнародна студентська олімпіада з інформаційних
технологій "IT-Universe-2019"
Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування
(Першість світу з програмування АСМ-ІСРС-2019)
XVII Міжнародний відкритий конкурс з Web-дизайну та
комп'ютерної графіки серед студентів та учнів (ВНТУ
м.Вінниця)
Всеукраїнський конкурс військово-патріотичної
творчості «Оберіг»
Всього:

2019 р.
Кількість Призери
учасників

14
3
2
1

8
3
1
1

1

-

12

2

10

3

6

-

7

-

28

3

84

24

Участь студентів коледжу у науково-практичних конференціях
Назва конференції

2018/2019 н.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.)
IX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих
вчених "Сучасні інформаційні технології 2019" (ОНПУ,
м.Одеса, 2019 р.)
II Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція
молодих вчених, аспірантів та студентів "Інноваційні технології
в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи
розвитку" (ХНТУ, м.Херсон, 2018 р.)
Всього:

3

14

1

18

Впродовж 2018/2019 навчального року у коледжі була організована
науково-дослідна робота за напрямками:
Кількість

Кількість залучених
студентів

2
2
0

28
14
0

Студентські наукові гуртки
Проблемні інноваційні групи
Студентські наукові товариства
Проектно-технологічні бюро

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.).
У 2018/2019 навчальному році стипендія Президента України була
призначена двом студентам коледжу: Сидорчук Ользі, студентці другого курсу
спеціальності 275 Транспортні технології та Смірнову Євгенію, студенту
четвертого курсу, спеціальності 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях. Стипендія обласної ради була призначена
студенту другого курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
Маліванцю Богдану.
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",
"відмінно",
12,3%
випускників
отримали
дипломи
"з відзнакою".
Результати випускних екзаменів та захисту дипломних проектів у 2019 році
Шифр
1
076
075
071

5.05050302
5.05070201

5.05070104

Спеціальність
2
Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність
Маркетинг
Облік і
оподаткування
Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
Виробництво
електричних
машин і апаратів
Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і
цивільних споруд

К-сть
випускників
3

Дипломи з
відзнакою

Результати захисту
"5"

%

"4"

%

"3"

%

кількість

%

4

5

5

6

7

8

9

10

14

5

35,7

7

50,0

2

14,3

1

7,1

14

4

28,6

6

42,8

4

28,6

-

-

15

6

40,0

6

40,0

3

20,0

1

6,7

16

4

25,0

6

37,5

6

37,5

3

18,8

19

5

26,3

10

52,6

4

21,1

-

-

25

6

24,0

10

40,0

9

36,0

5

20,0

1
5.05070205

5.05010301

5.07010102

Всього

2
Обслуговування
та ремонт електроустаткування
автомобілів і
тракторів
Розробка
програмного
забезпечення
Організація
перевезень і
управління на
автомобільному
транспорті

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28

8

28,6

11

39,3

9

32,1

4

14,3

34

10

29,4

15

44,1

9

26,5

6

17,6

22

7

31,8

4

18,2

11

50,0

3

13,6

187

55

29,4

75

40,1

57

30,5

23

12,3

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. Постійно проводиться
аналіз стану працевлаштування випускників коледжу.
У грудні 2018 року проведено моніторинг працевлаштування випускників
коледжу, результати якого свідчать про збільшення на 0,2% кількості
працевлаштованих студентів, у порівнянні з минулим 2017 роком, незважаючи на
нестабільну
роботу
таких
підприємств
як
ТОВ
"Новокаховський
електромеханічний завод", ПАТ "Завод крупних електричних машин",
ПАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування", АТ "Бериславський
машинобудівний завод". Слід зазначити, що збільшилася кількість випускників,
які продовжили навчання у закладах вищої освіти України. Випускники коледжу у
2018 році стали студентами таких ЗВО:
- Одеський національний політехнічний університет - 33 особи;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського" - 4 особи;
- Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 3 особи;
- Миколаївський державний університет імені Петра Могили - 7 осіб;
Національний
університет
кораблебудування
імені
адмірала
Макарова - 6 осіб;
- Херсонський національний технічний університет - 12 осіб;
- Херсонський державний університет - 10 осіб;
- Херсонська державна морська академія - 4 особи;
- Новокаховський гуманітарний інститут відкритого міжнародного
університету розвитку людини "Україна" - 9 осіб;
- Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний
інститут" - 10 осіб.
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) уклали Договір щодо реалізації
поглибленого виробничого навчання за фахом, що базуються на інноваційних
дидактичних методах та складаються з практичного навчання на базі науководослідних 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).
Спільними зусиллями колективу реалізується система соціальногуманітарної 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
Участь у міських заходах
№
з/п
1

Дата

Назва заходу

2

3

1

18.09.2019 р

2

28.09.2018р.

Міська спартакіада, присвячена Дню фізичної культури та
спорту
Міський захід, присвячений Дню народження рідного міста

3

18.10.2018р

Участь у вуличній акції "Хода за свободу"

19.12.2018р.

Відкриття міської новорічної ялинки

5

19.12.2018- - Новорічні ранки для дітей шкіл міста, санаторія
28.12.2018р. "Джерельце", Школи художньої гімнастики "Зіронька"
22.01.2019р. Участь у міському заході, присвяченому Дню Соборності

6

1.02.2019р.

7

14.02.2019р.

4

8
9

Міська акція "Допоможемо зимуючим птахам"

Участь у міському конкурсі "Все починається з любові",
присвяченому Дню Св. Валентина
15.02.2019р.- Участь у міському мітингу, присвяченому 30 річниці
виведення військ з Афганістану
20.02.2019р. Участь у міському заході,присвяченому Дню пам’яті
Небесної сотні.

10

22.02.2019р.

11

10.03.2019р.

12

12.03.2019р.

Участь 11 студентів у щорічному рейтингові популярності та
якості "Дніпровська перлина"
Участь у міському заході "Новокаховська Масниця"
Виховний захід для студентів І курсу у міській юнацькій
бібліотеці, присвячений 205-річниці від Дня народження
Тараса Шевченка

1

2

3

13

22.03.2019р

14

28.03.2019р.

15

20.04.2019р.- Виховний захід для дітей міста від арт-студії "Fantasy"
напередодні Великодня;
23.04.2019р.- Відкритий традиційний міський фестиваль аматорів
англійської мови "I love English"
26.04.2019р.- Участь у міському заході, присвяченому 33 річниці
Чорнобильської трагедії.
12.05.2019р.- Участь у легкоатлетичному "Південному забігові" на Кубок
підприємців міста.
16.05.2019р.- Участь у міському заході, присвяченому Дню вишиванки

16
17
18
19

Виховна година з інспекторами державної виконавчої служби
на базі міської бібліотеки для студентів ІІ курсів
Участь у міській акції "Зробимо наше місто чистішим"

23

17.05.2019р.- Участь у профорієнтаційному заході "Профі Кемп" у
смт.Чаплинка
25- Допомога в організації шахового фестивалю "Дніпровські
26.05.2019р. зірки – 2019"
31.05.2019р. Організація учасниками арт-студії "Fantasy" розважальної
програми для дітей міста напередодні Дня захисту дітей
01.06.2019р. Святковий захід від арт-студії "Fantasy" до Дня захисту дітей

24

12.06.2019р.

20
21
22

Участь у міському молодіжному квесті, присвяченому Дню
молоді
Участь у міських конкурсах

№
з/п
1

1

2

Дата

Назва

Результат

2

3

4

17.11.2018р.- Участь у міському конкурсі
"Я-новокаховський студент!"
з нагоди святкування
Всесвітнього дня студента
08.02.2019р - Міський конкурс "Дотик до
дива", присвячений 80-річчю
поета Анатолія Бахути.

- І місце у номінації
"Фотографія";
- І місце у номінації
"Відеоролик".
- 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).

1

3

4
5

2

3

4

09.03.2019р.- Участь в обласному конкурсі
читців, присвяченому 205річниці від дня народження
Тараса Шевченка «Світлиця
кобзаревих дум»
18.03.2019р.- Міський епап Всекраїнського
конкурсу-фестивалю "Оберіг"
15.04.2019р.- Участь у міському конкурсі
"Смарагдове місто"

- ІІІ місце арт-студія
коледжу "Fantasy" та Жила
Анастасія у номінації
"Театралізація"

Загальноколежанські заходи
№
з/п
1

Дата

Назва

2

3

1

01.09.2018р

День знань

2

14.09.2018р

3

5.10.2018р.

Загальноколежанський захід "День здоров’я" на міському
стадіоні "Енергія"
День працівників освіти

4

12.10.2018р

Загальноколежанський захід, присвячений Дню козацтва

5

16.10.2018р

Студентський квест, присвячений Дню козацтва

6

16.10.2018р

Виховна година, присвячена Дню Захисника України

7

11.12.2018р

8

10 -14.12.18р

Відкрита виховна година "Туристична Херсонщина" для
студентів І курсів
Тиждень права

9

4.12.2018р.

10 29.12.2018р
11 17.01.2019р

12 24.01.2019р
13 05.02.2019р.

14 12.02.2019р
15 23.02.2019р.

Загальноколежанська виховна година в рамках
акції
"16 днів проти насильства" на тему "Раби XXІ століття"
Новорічне свято для слухачів підготовчого відділення
Майстер-клас для учасників хореографічного колективу
коледжу "Тандем" з неодноразовим переможцем
Всеукраїнських та Європейських конкурсів Миколою
Демиденко
Виховні години з головним спеціалістом служби у справах
дітей Новокаховської міської ради Харченко О.А.
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".
Виховні години для студентів І курсів з метою
попередження булінгу, насилля в сім'ї
Майстер-класи за усіма спеціальностями для випускників
9-11 класів

1

2

16 26.02.2019р
17 26.02.2019р
18 01.03.2019р
19 12.03.2019р
20 26.03.2019р.
21 01.06.2019р
22 04.06.2019р
23 1416.06.2019р.

3

Виховний захід у формі захоплюючого квесту "Знавці
рідного міста", присвяченого Дню народження Нової
Каховки для студентів І курсів
Зустріч студентів старших курсів на виховній годині з
учасником АТО Давидюком С.П.
Виховна година з представникам національної гвардії
України
Виховний загальноколежанський захід, присвячений
205-річниці від Дня народження Тараса Шевченка
Виховна година-лекція на тему "Прояви рабства в
сучасному світі" з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв
рабства та трансатлантичної работоргівлі
Проведення колежанського Дня відкритих дверей
Організація майстер-класу для учасників хореографічного
колективу коледжу "Тандем" з йоги;
Участь хореографічного та вокального колективів коледжу
у фестивалі молодіжних культур "Екстрім" у смт.Залізний
порт

Систематично проводились виховні години за планами кураторів
академічних груп.
Велика увага приділялась у коледжі і спортивно-масовій роботі,
формуванню здорового способу життя, фізичної культури. Так, створені і діють
спортивні секції: футбол, волейбол (хлопці,дівчата), баскетбол (хлопці, дівчата),
настільний теніс(хлопці,дівчата), шахи, легка атлетика.
В інформаційній діяльності коледжу велику роль відіграє бібліотека НКПК
ОНПУ. У 2018/2019 н.р. робота бібліотеки була спрямована на підвищення
інформаційного забезпечення освітньої діяльності коледжу на основі якісного та
оперативного задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів та
співробітників, подальше впровадження в роботу новітніх технологій.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності залишається формування
інформаційних ресурсів: поповнення фондів навчальною і науковою літературою ,
передплата періодичних
видань, створення електронних ресурсів власної
генерації, колекцій електронних документів. У звітному році нові надходження
літератури склали 185 примірників підручників і навчальних посібників на суму
24040,33 грн. Передплачено 13 найменувань періодичних видань на суму 6160,63
грн. Протягом року користувачі читальної зали активно зверталися до фонду
періодичних видань, який знаходиться у відкритому доступі, це – видання за
2014-2019 роки (41 назва журналів та 5 назв газет). Поповнювався фонд
електронної бібліотеки (34 прим.). Продовжувалася робота з формування
електронного каталогу та картотек, ведення сумарного та інвентарного обліку в
електронному вигляді.
Продовжено впровадження електронної книговидачі для студентів першого
та другого курсів. У бібліотеці діє офіційна зона буккросингу, на якій
представлено 43 документи. Книгами користуються не тільки користувачі нашої
бібліотеки, але й сторонні читачі.

Бібліотека коледжу підключена до мережі Інтернет, створено три
стаціонарних робочих місця та доступ за технологією Wi-Fi, що є зручним
способом надання користувачам доступу до Інтернету.
У звітному році бібліотека підготувала методичний порадник "Як
підготуватися до ЗНО і ДПА", що забезпечував інформаційне обслуговування для
підготовки до ДПА, ЗНО: графік ЗНО-2019, програми та характеристики
сертифікаційних робіт, зразки тестів минулих років, добірка сайтів в мережі
Інтернет, які пропонують підготовку, методичні поради до зовнішнього
оцінювання, що дозволяють добре відпрацювати технологію проходження
тестування.
У 2018/2019 н.р. бібліотека підготувала 59 наочних книжково-ілюстративних
тематичних виставок, присвячених знаменним датам наукового, суспільнополітичного та культурно-мистецького життя України і світу, на яких було
представлено 1395 джерел інформації.
У звітному періоді проводилася значна робота з організації, збереження та
розвитку книжкового фонду. Здійснювалося його упорядкування, відбір застарілих
й дублетних та маловикористовуваних видань; проведений значний об’єм роботи з
переміщення й розстановки фонду за індексами УДК відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року "Про припинення
використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження
Універсальної десяткової класифікації".
У відповідності до Комплексного плану у 2018/2019 н.р. у коледжі здійснені
такі заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Виконано перевірку і складено відповідно:
- акт загального огляду будівлі Новокаховського політехнічного коледжу
ОНПУ від 05.09.2018 р.;
- акт про проведення перевірки і випробувань спортивного інвентарю,
снарядів від 30.08.2018 р.;
- акт про перевірку готовності до роботи пожежних кранів від 05.02.2019 р.;
видані такі накази:
- "Про склад комісії з огляду будівель та споруд коледжу" № 29 від
30.08.2018 р.;
- "Про створення служби з охорони праці" № 32 від 31.08.2018 р.;
- "Про запобігання травматизму та дотримання правил ТБ під час
проведення занять з фізичної культури" № 59 від 18.09.2018 р.;
- "Про призначення відповідальних осіб з охорони праці в коледжі"
№ 63 від 29.10.2018 р.;
- "Про призначення відповідальних осіб за експлуатацію системи
протипожежного водопроводу" № 65 від 07.11.2018 р.;
- "Про затвердження переліку інструкцій з охорони праці" № 79 від
05.12.2018 р.;
- " Про підведення підсумків стану цивільного захисту в коледжі у 2018 р.
та постановка завдань на 2019 р." № 1 від 03.01.2019 р.;
- "Про створення комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій на 2019 р." № 2
від 03.01.2019 р.;
- "Про призначення адміністрації збірного пункту евакуації на 2019 р." № 3
від 03.01.2019 р.;

- "Про призначення командно-навчального складу цивільного захисту
коледжу на 2019р." № 4 від 03.01.2019 р.;
- "Про створення евакуаційної комісії на 2019 р.» № 5 від 03.01.2019 р.;
- "Про створення невоєнізованих формувань з цивільного захисту коледжу"
№ 6 від 04.01.2019 р.;
- "Про організацію навчання особового складу коледжу захисту і діям у
надзвичайних ситуаціях на 2019 р." № 7 від 04.01.2019 р.;
- "Про організацію отримання та видачу засобів захисту органів дихання у
навчальний період на 2019 р." № 8 від 04.01.2019 р.;
- "Про створення комісії з перевірки знань загальної підготовки працівників
коледжу до дій у надзвичайних ситуаціях" № 9 від 04.01.2019 р.;
- "Про організацію чергової служби по оповіщенню керівного складу
цивільного захисту коледжу" №10 від 04.01.2019 р.;
- "Про створення комісії з перевірки пожежного стану у коледжі" № 13 від
14.02.2019 р.
- "Про підготовку та проведення об’єктового тренування з цивільного
захисту" № 23 від 18.04.2019 р.;
- "Про призначення статиста при проведені спеціального об’єктового
тренування з цивільного захисту НКПК ОНПУ" № 24 від 18.04.2019 р.
Видано розпорядження:
- "Про надійну роботу мереж електропостачання коледжу" № 42 від
24.09.2018 р.;
- "Про економне використання електроенергії" № 69 від 28.11.2018 р.
- "Щодо безпеки життєдіяльності студентів коледжу під час зимових
канікул" № 73 від 12.12.2018 р., проведені виховні години та позапланові
інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки.
- "Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
під час літніх канікул" № 33 від 15.05.2019 р., проведені виховні години та
позапланові інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки.
При проведенні тижня з охорони праці відбувалися відкриті виховні години
та спортивні заходи з тематики щодо дотримання техніки безпеки та
протипожежної безпеки усіх учасників навчального процесу коледжу.
Здійснювався постійний контроль санітарно-гігієнічного та технічного
стану навчальних приміщень коледжу, правильність оформлення та ведення
документації з техніки безпеки та охорони праці співробітниками коледжу.
Фінансування навчально-виховного процесу відбувається 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 Постанови
КМУ від 12 липня 2004 року № 882 та 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

1
2

3

4

5

6
7

Показник

Роки

Загальний обсяг держбюджетного фінансування
(тис.грн.)
Загальний обсяг надходження позабюджетних
коштів (тис.грн.) в т.ч., кошти отримані за:
- навчання
- наукову діяльність
- оренду приміщень і майна
- інші надходження
Витрачання бюджетних коштів (тис.грн.) в т.ч. на:
- заробітну плату
- стипендію студентам і аспірантам
- придбання обладнання і інвентарю
- придбання навчальної і наукової літератури
- господарські та комунальні, витрати разом:
Витрачання позабюджетних коштів (тис.грн.) в т.ч.
на:
- заробітну плату
- стипендію студентам і аспірантам
- придбання обладнання і інвентарю
- придбання навчальної і наукової літератури
- господарські та комунальні витрати, разом:
Наявність заборгованості (тис.грн.) всього:
- по заробітній платі
- по стипендіях
- за комунальні послуги
Балансова вартість встановленого обладнання
(млн.грн.)
Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)

2018 р.

2019р.
(6 місяців)

14554

8966

1229

684

992
237
14554
7817
3599
988
1260

577
107
6855
4975
1787
610
672

726
28
30
1,5

437
27
22
1,6

14554

8966

З метою розвитку та підтримки у належному стані матеріально-технічної
бази коледжу впродовж 2018/2019 н.р. проведені такі роботи:
- придбано комп'ютерної та оргтехніки на суму 97623,00 грн.;
- придбано навчальні меблі на суму 33610,00 грн.;
- установлено енергозберігаючі вікна на суму 29885,00 грн.;
- придбано обладнання для лабораторії електричних машин і апаратів на
суму 17128,00 грн.;
- придбано матеріалів для забезпечення навчально-виховного процесу на
суму 56633,37 грн.
Загальна сума коштів, витрачених на поточні ремонти та придбання
матеріальних цінностей складає 234879,37 грн.
Директор коледжу

В.В.Вітков

