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Вступ 

 

Хмельницький політехнічний коледж створено 21 серпня 1965 року 

як електромеханічний технікум Міністерства електротехнічної 

промисловості на той час Радянської України. 

У 1991 році електромеханічний технікум був першим закладом, що 

отримав статус коледжу.  

23 березня 2015 року за рішенням колективу та наказом № 339 

Міністерства освіти і науки України Хмельницький політехнічний 

коледж увійшов до структури Національного університету «Львівська 

політехніка». 

У 2021 році коледж переходить до нової ланки освіти та лідирує у 

фаховій передвищій освіті. Із 2021 року функціонує з новим ім’ям – 

Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний 

фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка». 

Звіт директора коледжу підбиває підсумки роботи педагогічного 

колективу та виконання очільником закладу умов контракту за 

результатами діяльності протягом 2021 року. 

  



 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Повноцінна освітня діяльність Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

забезпечується розвиненою інфраструктурою: двома навчальними корпусами, 

гуртожитком, бібліотекою, двома спортивними залами, атлетичним залом, медичним 

пунктом, студентським кафе та їдальнею, різноманітними зонами відпочинку та дозвілля. 

Сучасні виклики поставили перед керівництвом коледжу ряд питань щодо 

енергоефективності та енергоощадності навчальних будівель, саме тому, починаючи з 2018 

року, реалізовується політика щодо модернізації основного фонду закладу. 

Запорука успіху в підготовці кваліфікованих спеціалістів – це досвідчений 

педагогічний та науково-педагогічний колектив. Менеджмент закладу у сфері кадрового 

питання безпосередньо впливає на якість та успішність здобувачів освіти та коледжу 

зокрема. Сьогодні на постійній основі в закладі освіти працює 178 осіб. Це один із 

найбільших педагогічних колективів фахової передвищої освіти на Хмельниччині та в 

Україні.  

У структурі Хмельницького політехнічного фахового коледжу функціонує п’ять 

денних відділень та одне заочне. Із 2020 року навчальний заклад ліцензує освітню 

діяльність у сфері вищої освіти. Розпочинається підготовка бакалаврів за освітньою 

програмою «Менеджмент». Починаючи з 2015 року, коледж здійснює політику щодо 

підвищення іміджу та рейтингу серед населення області. У структурі коледжу працює 

профорієнтаційне відділення, що забезпечує комунікацію, зовнішню рекламу та 

організацію підготовчих курсів для абітурієнтів коледжу. Запропоновані заходи сприяють 

збільшенню контингенту здобувачів освіти. 

Високі досягнення в навчанні, вихованні та підготовці студентів, співпраця з 

роботодавцями, розгалужена мережа баз практик, іноземне співробітництво, додаткові 

освітні послуги та високі оцінки від здобувачів освіти та їх батьків є запорукою того, що 

Хмельницький політехнічний фаховий коледж посідає перше місце обласного рейтингу 

серед закладів фахової передвищої освіти.    

 

  



 

 

 

 

  

1 КОЛЕДЖ І ЙОГО СПІЛЬНОТА 

 

Політехнік – це ти! Саме під таким гаслом відбувається виховання справжніх 

патріотів Батьківщини та коледжу, що в майбутньому стануть надійним та потужним 

інтелектуально-фаховим фундаментом нових досягнень Подільського краю. Педагогічний 

колектив переконаний у цьому та докладає всіх зусиль для формування 

конкурентоспроможних фахівців.  

Освітній процес у коледжі забезпечують висококваліфіковані працівники. 

Призначення на посади науково-педагогічних, педагогічних працівників в закладі освіти 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» та Положення про конкурсний відбір претендентів на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ВСП «Хмельницький 

політехнічний фаховий коледжу Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників ВСП 

«Хмельницький політехнічний фаховий коледжу НУ «Львівська політехніка» в 2020/2021 

році складає 187 осіб, із яких 178 – працює на постійній основі. 



 

 

 

 

Із загальної кількості педагогічних працівників науковий ступінь кандидата наук 

мають 11 осіб, науковий ступінь доктора наук – 3 особи, 40 викладачів – звання «викладач-

методист».  

За вагомий особистий внесок в освіту у 2021 році Микола Григорович Громик та 

Валентина Федорівна Тарасюк отримали нагрудний знак Міністерства освіти і науки 

України «Василь Сухомлинський». Людмила Миколаївна Багас, Антон Францович Сівко  

та Микола Іванович Сорочинський були нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України», усього в коледжі педагогів із таким званням – 17 осіб. 

Сьогодні до структури коледжу належать 6 відділень: програмної інженерії, 

комп’ютерної інженерії, економіки та менеджменту, інженерної механіки, автомобільного 

транспорту, заочного навчання. 

Коледж готує фахівців за  спеціальностями: 

- інженерія програмного забезпечення; 

- комп’ютерна інженерія; 

- автомобільний транспорт; 

- прикладна механіка; 

- галузеве машинобудування; 

- економіка; 

- менеджмент. 

Термін навчання – 3-4 роки, залежно від обраного напряму та форми навчання.  

Великою перевагою коледжу стало ліцензування освітнього ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент». У 2022 році розпочнеться робота щодо 

акредитації перших випускників-бакалаврів коледжу. 

Станом на 1 вересня 2021 року здобувачами освіти нашого закладу є 1626 осіб – це 

найбільший контингент студентів серед усіх коледжів Хмельниччини та один з найкращих 

результатів по Україні. 

Наші студенти постійно виборюють призові місця на конкурсах і олімпіадах серед 

студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти. 

У 2021 році студентки коледжу стали переможцями обласного етапу XІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. 

Шевченка та серед 20 закладів фахової освіти Хмельницької області студентка коледжу 

виборола диплом ІІ ступеня в ІV фінальному етапі цього змагання. 



 

 

 

 

У півфіналі студентської першості світу з програмування ACM-ICPC по Південно-

Східній Європі (SEERC) команда ХПК cKhmPC_FantasticThree виборола почесне перше 

місце серед команд коледжів та залишила позаду близько 40 команд університетів України. 

У ІІ семестрі 2020-2021 н. р. здобувачі освіти Мостовий В.О. та Горбатенко О.М. 

отримували іменні стипендії Президента України, у І семестрі цього ж навчального року – 

Корнєєва В.А. та Бараболя В.М.   

На 2021/2022 н.р призначено іменну стипендію Верховної Ради України таким 

студентам коледжу: Чайковській А.В. та Мостовому В.О. 

У 2021 році студент коледжу Горбатенко Олексій  переміг у пілотному проєкті за 

спеціальністю «Медіаграмотність та боротьба з дезінформацією», що  фінансується 

Державним департаментом США та відбувається в Україні вперше. 

Пройшовши всі етапи конкурсного відбору, Олексій став одним із 5-ти українських 

студентів, котрі отримали запрошення на річне навчання в американському 

Collegeofdupage (штат Іллінойс). Зараз він  здобуває освіту паралельно в США за 

програмою ССІ та в Україні за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія». 

У закладі діє потужна студентська профспілка. Так, 22 вересня в читальній залі 

бібліотеки зібрались кращі з найкращих студентів коледжу. Тут відбулась студентська 

профспілкова конференція, у якій взяли участь 150 делегатів, представники кожної з 

академічних груп навчального закладу. 

Для допомоги в подоланні важких життєвих труднощів у коледжі на постійній основі 

працює практичний психолог Основними завданнями соціальної служби є: 

- здійснення соціально-профілактичної роботи серед студентської молоді шляхом 

проведення лекцій, бесід, зустрічей щодо запобігання шкідливим звичкам, 

правопорушенням та потрапляння молоді в складні життєві обставини; 

- сприяння в наданні психологічної допомоги шляхом проведення індивідуальних та 

групових консультацій зі студентами (за запитом) щодо розв’язання особистих проблем; 

- реалізація заходів, спрямованих на самостійне подолання студентами труднощів і 

стресових ситуацій, кризових та інших психологічних проблем. 

 

  



 

 

 

 

2  ІНФРАСТРУКТУРА КОЛЕДЖУ 

 

Справжнім викликом у 2020/2021 році для закладу освіти стали результати впливу 

пандемії COVID-19 та зовнішні геополітичні зміни. Як наслідок, змінилася політика у сфері 

підготовки інфраструктури коледжу до навчального процесу. Керівництво закладу 

змушене проводити роботи зі збільшення кількості навчальних, практичних, спортивних 

приміщень та класів, спрямовувати кошти на покращення вже існуючих та створення 

нових комунікацій. 

У 2021 році завершалась модернізація 

загальних приміщень першого корпусу, за 

результатами якої повністю було проведено 

заміну вікон на нові металопластикові  з 

енергоощадними склопакетами. Будівлю 

приміщення утеплено мінеральною ватою 

товщиною 12 сантиметрів, оновлено фасад. 

Відповідно до вимог інклюзивного навчання 

облаштовано пандус. 

Вимогою пандемічного року є дистанційне навчання, тому наступним кроком було 

оновлення можливостей вільного доступу до мережі Internet. Робочою групою працівників 

коледжу проведено ревізію та 

розширено можливості 

комп’ютерних мереж:  

формування багаторівневої 

архітектури, організація та 

перевірка серверного 

устаткування, створення 

покриття вільного доступу до 

мережі за допомогою 

технології Wi-Fi. 

Заклад упроваджує заходи для можливостей безпечного навчання: надано 

дезінфектори, засоби для дотримання особистої гігієни, проведено організаційні заходи. 



 

 

 

 

У 2021 році проведено конкурс та виконані роботи зі встановлення пожежної 

сигналізації у всіх приміщеннях навчальних корпусів.  

Цього ж року розпочинаються роботи з утеплення будівлі другого корпусу. 

У травні 2020 року відкрито потужну 

сонячну станцію: встановлено 60 сонячних 

панелей загальною потужністю 22,5 кВт. год., 

які будуть генерувати близько 3 000 кВт 

електроенергії в місяць. За короткий термін 

обладнано навчальну лабораторію, де три 

інвертори перетворюють постійний 

електричний струм, що виробляється 

сонячними елементами, на змінний 

напругою 220 вольт.  

17 червня 2021 року в Хмельницькому  політехнічному фаховому  коледжі Національного 

університету «Львівська політехніка» під егідою грантової програми посольства США 

відбувся ІІ Регіональний форум «БУДУЙ КАРꞌЄРУ В УКРАЇНІ» за участі представників 

коледжу, Львівської політехніки, Технічного коледжу Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя і працедавців.  

Місцем проведення заходу став новозбудований  Автоцентр інновацій 

«ПОЛІТЕХНІК». Його  урочисте відкриття спеціально приурочили до цієї  важливої події. 

Варто зазначити, що автоцентр укомплектовано за сучасними вимогами, встановлено 

автопідйомник, закуплено необхідне обладнання та інструменти, обладнано навчальну 

аудиторію та робоче місце менеджера з обслуговування автомобілів. 



 

 

 

 

У 2021 році коледж укотре доводить, що має можливість успішно конкурувати у 

сфері надання додаткових освітніх послуг: успішно проведено процедуру акредитації 

водійських курсів за новими вимогами. Коледж здобув безстрокову ліцензію для підготовки 

водіїв категорії «Б». Усі охочі 

можуть пройти теоретичну 

частину та здобути практичні 

навички водіння автомобіля. Для 

цього створені всі умови: 

працюють кваліфіковані 

викладачі, створено спеціалізовані 

кабінети, є власний автодром та 

автомобілі. 

Адміністрація постійно опікується створенням комфортних умов для своїх 

вихованців. Черговим кроком до покращення студентських буднів стала реалізація проєкту 

CoworkingSpace – навчально-відпочинкового центру “Політехнік”, простору для обміну 

ідей та комунікації! 

Постійне зростання студентського контингенту спонукає до пошуків можливостей 

щодо збільшення фонду 

навчальних аудиторій. Так 

вагомим досягненням стало 

оновлення музею коледжу та 

поєднання в ньому історії і 

сучасних технологій, таким чином, 

вдалось отримати сучасну та 

цікаву конференц-залу. 

Особливу увагу навчальний 

заклад приділяє спортивній підготовці. На стадіоні коледжу завжди проводяться міські, 

районні та обласні змагання з легкої атлетики та футболу. У закладі тренується регбійна 

команда. Здійснюється модернізація єдиного в регіоні регбійного стадіону: переобладнано 

розмітку, встановлено глядацьку трибуну, облаштовуються місця для переодягання.   



 

 

 

 

3 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота у звітному році у зв’язку з карантинними обмеженнями 

здійснювалася переважно дистанційно. Однак у межах, дозволених нормативними актами, 

активно проводили й очні заходи.  

 

Налагоджена робота та багаторічний досвід дають змогу профорієнтаційному 

відділу досягати показників допандемічних років. Основним завданням відділу 

профорієнтації є організація роботи колективу в сфері рекламування коледжу та 

залучення якісного контингенту абітурієнтів до вступної кампанії.  

У 2020 році було проведено підготовчі 

курси до вступних іспитів для 13 груп 

абітурієнтів, у 2021 році таких груп вже 

було 15. Таким чином, близько 375 осіб 

отримали якісну підготовку до 

вступних випробувань, коледж 

додатково залучив понад 350 тис. 

гривень прибутку. Усі підготовчі курси 

проводились за очною формою.   



 

 

 

 

Іншим полем діяльності 

профорієнтаційного відділу є дні 

відкритих дверей. У 2020/2021 

році було проведено чотири таких 

заходи. Загалом коледж відвідало 

близько 500 осіб, потенційних 

вступників закладу освіти. 

Зазначена діяльність та 

заходи формують добре 

підґрунтя для підготовки якісних 

фахівців та дають можливість 

керівництву коледжу прогнозувати подальше зростання студентського контингенту. 

Окрім того, викладачі випускних циклових комісій проводили профорієнтаційну 

роботу в школах та ПТУ міста та області, де знайомили учнів з умовами прийому до 

коледжу, спеціальностями, традиціями коледжу. 

 

Вступна кампанія 2021 

 

Вступна кампанія 2021 року в Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі, 

незважаючи на карантинні обмеження, відбулась організовано й прозоро. Державне 

замовлення на прийом вступників за всіма спеціальностями та формами навчання 

виконано. 

Для організації і проведення прийому студентів у 2021 році, наказом директора № 

274 від 26 жовтня 2020 року,  відповідно до Положення про приймальну комісію був 

затверджений склад приймальної комісії. 29 жовтня 2020 року на засіданні приймальної 

комісії було затверджено «План роботи приймальної комісії на 2020 – 2021 н. р.». 

Підвищення іміджу закладу серед вступників спонукало керівництво коледжу до 

збільшення  ліцензованого обсягу на денну форму навчання з 325 до 377 місць у 2018 році 

та з 377 до 392 місць у 2021 році. 

 



 

 

 

 

Рис. 3.1 – Динаміка поданих заяв на вступ у 2019-2021 роках 

 

Загальний конкурс за поданими заявами на одне місце державного замовлення 

становив 7,4 (у 2020 році — 6,5) для денної форми навчання. Перелік спеціальностей денної 

форми навчання з найбільшим конкурсом за поданими заявами на одне місце державного 

замовлення наведено у графіку нижче.  

 

 

Рис. 3.2 – Конкурс на місця державного замовлення 
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Найбільшу кількість заяв подано на спеціальність «Комп’ютерна інженерія» – 304, 

найменшу – на спеціальність «Економіка» – 126. За результатами вступних випробувань 

найвищі прохідні бали на місця державного замовлення зафіксовано на спеціальність 

«Економіка» – 508 балів з 600 можливих, найменший – на спеціальність «Автомобільний 

транспорт» – 452 бали. 

Результати роботи Приймальної комісії у 2021 році досить високі. Починаючи з 2018 

року, коледж заповнює весь ліцензований обсяг за денною формою навчання. Так, у 2021 

році за денною формою навчання зараховано 413 абітурієнтів, із них за державним 

бюджетом – 191 особа. За заочною формою навчання зараховано 72 абітурієнти, 31 – за 

державним замовленням. На поданому графіку можна побачити динаміку зарахованих 

студентів у 2017 – 2021 роках. 

 

Рис. 3.3 – Динаміка зарахованих осіб у 2017-2021 роках 

У порівнянні з 2012 – 2016 роками, тенденція до зменшення зарахувань за 

контрактною формою навчання на основі базової освіти змінилась на позитивну. 

Починаючи з 2017 року кількість зарахованих, за рахунок якісної профорієнтаційної 

роботи, постійно збільшується. Але змінилась тенденція поповнення другого курсу за 

контрактною формою навчання в негативний бік у зв’язку з відтоком абітурієнтів на основі 

повної загальної освіти та кваліфікованих робітників до закладів вищої освіти. Результати 

роботи Приймальної комісії дозволяє Відокремленому структурному підрозділу 
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«Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська 

політехніка» підсумувати та зробити висновки, що позитивні рішення в менеджменті дали 

змогу досягти високих результатів у формуванні зовнішнього іміджу та довіри серед 

потенційних здобувачів освіти до нашого закладу.  

 

Підготовка здобувачів освіти 

 

Під час роботи державної екзаменаційної комісії більшість випускників показала 

високі теоретичні та практичні знання зі спеціальності, уміння та навички їх застосування 

у процесі виконання конкретних технічних, економічних та виробничих завдань. 6 % 

випускників отримали дипломи з відзнакою, проте 41 % випускників продемонстрував 

лише задовільні результати (табл. 3.1, 3.2). 

Таблиця 3.1 

Підсумки атестації випускників у 2020/2021 н. р за денною формою навчання 

Спеціальність 
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п
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к
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 Частка студентів, які за 
підсумками державної атестації 

отримали оцінку 
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и
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д
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о
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відмінно добре задовільно 

051 Економіка 19 5 (26,4%) 7 (36,8) 7 (36,8) 3 
073 Менеджмент 34 9 (8,8%) 13 (38,2%) 12 (35,3%) 3 
121 Інженерія програмного забезпечення 40 8 (20%) 15 (37,5%) 17 (42,5%) 5 
123 Комп’ютерна інженерія 57 20 (35%) 21 (36,8%) 16 (28%) 1 
131 Прикладна механіка 41 10 (24%) 15 (37%) 16 (39%) 3 
133 Галузеве машинобудування 25 4 (16%) 12 (48%) 9 (36%) 3 
274 Автомобільний транспорт 41 10 (25,6%) 14 (35,9%) 17 (43,6%) 3 

 

Таблиця 3.2 

Підсумки атестації випускників у 2020/2021 н. р за заочною формою навчання 

Спеціальність 
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о
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к
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 Частка студентів, які за 
підсумками державної атестації 

отримали оцінку 
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о
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відмінно добре задовільно 

073 Менеджмент 30 0 12 (40%) 18 (60%) 0 
123 Комп’ютерна інженерія 14 2 (14%) 6 (42,8%) 6 (42,8%) 0 
131 Прикладна механіка 22 1(4%) 3(14%) 18(82%) 0 
274 Автомобільний транспорт 33 1 (3,3%) 19 (62,7%) 13 (42,9%) 0 



 

 

 

 

Відповідно до процедур системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності у коледжі в 2021 році проведено аналіз роботи відділень у вигляді розрахунків 

якості та успішності здобувачів освіти. У 2020 – 2021 навчальному році успішність  складає 

90,5% при якісному показнику 20,8% (рис.3.4). 

 

Рис.4.3 – Показники якості та успішності по відділеннях (у %) у 2020-2021 н. р. 

Для покращення рівня загальноосвітньої підготовки в поточному навчальному році 

проведені додаткові консультації для студентів першого курсу з інформатики, української 

мови та математики. 

Коледж також активно готується до успішного складання ДПА у формі ЗНО. Для 

покращення рівня знань студентів 2 курсу організовано додаткові консультації з таких 

дисциплін: математика, українська мова та література, англійська мова, географія, історія 

України, фізика. У 2021 році участь у ДПА/ЗНО брали 362 студенти коледжу.  

 

Відвідування занять 

 

У першому семестрі 2021/2022 навчального року загальна кількість прогулів занять 

становила 5876 годин, що в розрахунку на одного студента складає 4,32 години. У 

поточному навчальному році слід звернути особливу увагу на відвідування навчальних 

занять, заслуховувати на засіданнях циклових комісій, нарадах при завідувачах відділень, 
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адміністративній раді тих студентів, які пропустили заняття без поважних причин. Разом 

із батьками слід більше приділяти уваги індивідуальній роботі з такими особами. 

На жаль, великою залишається кількість запізнень студентів на заняття, особливо на 

першу пару. На нараді із активом навчальних груп через старост адміністрацією 

попереджений весь студентський колектив про неприпустимість запізнень на заняття. 

 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

 

Навчально-методична складова реалізовувалась згідно з планом роботи коледжу на 

2020 – 2021 навчальний рік. 

Колектив закладу в 2020 – 2021 навчальному році працював над вирішенням таких 

завдань: 

- якісно організувати освітній процес; 

- удосконалювати матеріально-технічну базу; 

- усебічно впроваджувати електронно-обчислювальну техніку в навчальний процес та 

інші сфери діяльності коледжу; 

- упроваджувати в освітню діяльність активні методи навчання та інноваційні 

педагогічні технології; 

- упроваджувати більш ефективні методи контролю відвідування студентами 

навчальних занять, методи підвищення рівня знань студентів; 

- покращувати профорієнтаційну роботу, зв’язки з навчальними закладами міста та 

області; 

-  продовжити роботу з розробки навчально-методичних комплексів дисциплін, 

ефективно використовувати їх у педагогічній діяльності; 

- продовжити роботу з розробки програм дисциплін, методичних, навчальних 

посібників, підручників, конспектів лекцій; 

- ефективно використовувати виробничі та навчальні площі коледжу, збільшувати 

обсяги випуску корисної продукції; 

- активізувати курсову роботу в коледжі; 

- продовжити розробку інтегрованих навчальних планів наскрізної підготовки 

спеціалістів разом з Національним університетом “Львівська політехніка” та  



 

 

 

 

Хмельницьким національним університетом за всіма спеціальностями підготовки 

студентів у коледжі; 

- продовжити роботу з розробки електронних підручників; 

- активізувати роботу з працевлаштування випускників за довготривалими угодами з 

підприємствами  та організаціями міста та області; 

- підготувати матеріали та провести  ліцензування коледжу із курсової підготовки 

водіїв та підготовки до вступу у ВНЗ; 

- проводити якісну підготовку студентів другого курсу та випускників шкіл міста до 

складання ними ЗНО; 

- підготувати переможців олімпіад з базових дисциплін у коледжі до перемоги на 

обласних та всеукраїнських конкурсах; 

- організація та упорядкування інструментів дистанційного навчання; 

- створення та наповнення бази дистанційного навчання в середовищі MS Teams. 

 

Забезпечення якості освітньої діяльності 

 

Для ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти коледжу в 2020/2021 навчальному році 

відредаговано, скориговано відповідно до чинного законодавства Положення про 

забезпечення якості освітньої діяльності. 

Для забезпечення студентоцентрованого підходу до освітньої діяльності у звітному 

році розроблено та затверджено «Порядок розгляду звернень студентів Хмельницького 

політехнічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка». 

На сайті коледжу (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebr3GrGLXO-

almk8DIF7k17j1YZ18l5-xFIQzaJY5eZ9Qw7w/viewform) створено форму електронного 

звернення учасників освітнього процесу. 

Підвищення попиту з боку абітурієнтів стимулювало керівництво закладу збільшити 

ліцензований обсяг за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення на 25 осіб та 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування на 5 осіб.  

У 2021 році відбулося переоформлення 7 сертифікатів про акредитацію у зв’язку з тим, що 

заклад увійшов до ланки фахової передвищої освіти та змінив назву. 



 

 

 

 

З метою поліпшення якості викладання навчальних дисциплін у 2020/2021 року 

проведено низку анкетувань: 

студентів — «Дистанційне навчання, очікування та реалії»; 

викладачів – «Дистанційне навчання, труднощі та переваги»; 

батьків здобувачів освіти – «Якість організації дистанційного навчання». 

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 

У сфері матеріально-технічного забезпечення відбулося покращення навчальної 

бази шляхом задоволення низки запитів завідувачів кабінетів та лабораторій. Було 

оновлене забезпечення кабінету «Інтернет речей, STEM - лабораторія» новими наборами 

на основі радіо конструкторів Arduino MEGA2560 та Rasberiepay 3Pi. Проводились роботи 

з облаштування нової лабораторії для гуртка безпілотних літальних пристроїв. 

Контроль навчального процесу 

Робота викладачів постійно контролювалась протягом року шляхом відвідування 

занять, проведенням директорських контрольних робіт, повторним рецензуванням 

дипломних та курсових проєктів, за підсумками яких, після обговорення на циклових 

комісіях, методичній, адміністративній або педагогічній радах, були видані відповідні 

накази. 

Згідно з планом контролю коледжу проводився тематичний контроль, під час якого 

перевірялось проведення в коледжі загальноосвітньої, фундаментальної та мовної 

підготовки, організація і якість фізичного виховання студентів, методичне забезпечення, 

тематика та зміст курсового і дипломного проєктування. Перевірявся рівень шкільної 

підготовки з математики та української мови, динаміка його змін за рік, результати яких 

були обговорені на нараді з викладачами та на методичній раді цього навчального року, 

на батьківських зборах. Контролювалось проведення лабораторних робіт, практичного 

навчання студентів, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, 

підготовка та результати складання ДПА/ЗНО, державної атестації випускників. 

Здійснювалась перевірка організації і рівня знань під час державної підсумкової атестації з 

загальноосвітньої підготовки. Перевірялася якість оформлення, наявність і зміст 

навчально-методичних посібників для студентів заочного відділення, організація і якість  

проведення консультацій. Цього року розроблені рекомендації з оформлення навчально-

методичної документації для заочного відділення. 



 

 

 

 

Під час дистанційної форми навчання організовується графік чергування 

відповідальних осіб. Основним завданням такого тимчасового підрозділу були організація 

та контроль якості проведення дистанційних занять. 

Під час оглядового контролю протягом року перевірялись навчальні журнали, 

робочі програми, плани занять, конспекти лекцій, екзаменаційна документація, 

навчально-методичні комплекси, робота кабінетів, лабораторій, гуртків, якість проведення 

екзаменів, лабораторних, практичних робіт, консультацій, практичного навчання, 

курсового і дипломного проєктування, рубіжної атестації, якість використання ЕОТ, ТЗН. 

За якістю роботи кабінетів і лабораторій встановлювалась оплата за завідування на 

наступний семестр. 

Позитивний досвід дає рубіжна атестація, яка вплинула на покращення організації 

закінчення семестрів, проведення залікової сесії і на результати, зменшила кількість 

відрахованих за академічну неуспішність студентів. 

Розроблено нове положення про рубіжну атестацію студентів коледжу. 

Адміністрацією були проведені контрольні заходи із своєчасності та якості проведення 

викладачами підсумків рубіжної атестації.  

Минулого навчального року проведено узагальнюючий контроль у 7 групах, метою 

якого було вивчення взаємодії кураторів груп, викладачів, батьків і студентів, рівня знань 

здобувачів освіти, відвідування ними занять, умов проживання тощо. Результати 

обговорено на нарадах з викладачами, які працюють у групах, укладено відповідні накази. 

 

 

 

  



 

 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Основним завданням виховної роботи у ХПФК є надання майбутнім фахівцям 

фундаментальних цінностей, ідей і переконань стосовно  української державності та 

національної ідеї, формування активної громадянської і особистої позиції молоді у 

становленні міцної й авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально 

розвиненої і активної особистості, сформованої як громадянин, патріот, 

висококваліфікований фахівець і сім’янин. 

Національно-патріотичне виховання, повага до славних досягнень своєї альма-матер 

У розквіті сил, зі славною історією та грандіозними планами на майбутнє зустрів своє 

55-річчя Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету 

«Львівська політехніка». Урочистості з нагоди ювілею відбулись 8 жовтня за участі 

колективу та вельмиповажних гостей. 

• День вишиванки-2021 

для хмельницьких політехніків 

– особливе свято, оскільки 

поєднав дві ювілейні події 

національного значення: 30-

річчя Незалежності України та 

55-річчя Хмельницького 

політехнічного фахового 



 

 

 

 

коледжу Національного університету «Львівська політехніка». Хмельницькі політехніки 

славляться своїми патріотичними флешмобами, за що були двічі занесені до Книги 

рекордів України. Цьогоріч, підтримуючи традицію і дотримуючись вимог карантину, 

знову провели флешмоб, утворивши вишиванкову формацію «UA-30». Під час Свята 

вишиванки нагородили найкращих студентів за навчальні досягнення. 

 

• 7 грудня – Всеукраїнський день української хустки. У цей символічний день жінки 

різного фаху, віку та національності об’єднані єдиною метою – сприяти збереженню, 

відновленню українських традицій, передачі їх молодому поколінню. У коледжі провели 

флешмоб “ЗРОБИ ФОТО З ХУСТКОЮ”. 

• До Дня захисників України було проведено цикл патріотичних заходів під 

загальною назвою “Я ПОВАЖАЮ ЗАХИСНИКІВ УКРАІНИ”, відбулись  зустрічі з нашими 

вихованцями-військовослужбовцями.  

• Традиційними стали зустрічі студентів із учасниками Майдану, АТО-ООС, 

волонтерами, легендарними «кіборгами». Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, 



 

 

 

 

 

коли країна згадує полеглих під час трагічних подій 2014 року, завітали в гості та 

поділитись своїми спогадами волонтери та добровольці – Тетяна Баско та Назар Чіпко. 

•У рамках відзначення Дня Героїв та 30-річчя Незалежності України в Хмельницькій 

обласній філармонії відбувся захід «Герої Небесної Сотні. Освітяни» за участю працівників 

львівського історичного 

музею. До нього долучились 

й такі активісти профкому 

Хмельницького 

політехнічного: Білявський 

Олександр, Багрій Вероніка, 

Іванова Юлія, Мовчан Тарас, 

Сурник Марія. 

• Упродовж року 

постійно проводили акцію «Хмельницькі політехніки вам, захисники України». 

• Хмельницькі політехніки приєднались до флешмобу на підтримку українських 

військових #явірювсвоюармію. Для нас це стало ще однією можливістю висловити шану й 

подяку тим, хто зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини, – волонтерам, лікарям, 

військовим капеланам. 

  



 

 

 

 

Мова як невід’ємна складова формування громадянина України 

Організатори V літературного фестивалю “Слово єднає”, що відбувся наприкінці 

вересня, однією із локацій обрали Хмельницьку політехніку – заклад, славний своїми 

патріотичними та громадськими ініціативами, шанобливим ставленням до традицій, мови 

та літератури нашого народу. Тож напередодні святкування 590-річниці з часу першої 

письмової згадки про Хмельницький до нашого закладу на відверту розмову зі 

студентством завітали: 

- Петро Маліш (м. Хмельницький), письменник, член Національної спілки 

письменників України, Національної спілки журналістів України, Голова Хмельницької 

обласної організаціії НСПУ; 

- Тетяна Шептицька (м. Київ), науковиця, поетка, журналістка, громадська діячка, 

перекладачка, ведуча «Радіо Промінь», заступник генерального директора з наукової 

роботи Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»; 

- Сергій Пантюк (м. Київ), письменник, перекладач, редактор, журналіст і видавець, 

член Національної спілки журналістів України (від 1993), член Національної спілки 

письменників України (від 1997), її секретар (2011 – 2014). Активний громадський діяч. Брав 

участь у студентському протесті «Революція на граніті», Помаранчевій революції, 

Євромайдані, Революції гідності та українсько-російській війні (у складі Добровольчого 

батальйону ОУН). 

 

Знання мов розширює світогляд кожної людини та збільшує діапазон її можливостей. 

Викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін усвідомлюють важливість цих завдань, 

тому всі заходи, які вони організовують, спрямовані на розвиток у студентів 

загальнолюдських цінностей, збагачення творчої уяви. Тиждень циклової комісії 



 

 

 

 

гуманітарних дисциплін традиційно наповнений різноманітними заходами, що сприяють 

культурній, соціальній, професійній адаптації та реалізації молоді:   

•До Дня української писемності та мови відбувся ХІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Під час ІІІ 

(обласного) етапу конкурсу змагались представники 20 навчальних закладів фахової 

передвищої освіти Хмельницької області за двома напрямками. В обох перемогли 

студентки ХПК: за гуманітарним – Сурник Марія, гр. МЕ-201, за негуманітарним – Ковзун 

Вікторія, гр. ПІ-202. 

• 9 листопада трудовий і студентський колектив, від директора до студента першого 

курсу, взяли участь у написанні Радіодиктанту національної єдності. 

• 9 листопада 2020 року відбувся XXI Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені 

Петра Яцика. Мовний марафон об’єднав учнівську та студентську спільноту. Цікавим було 

відкриття конкурсу і в нашому коледжі. 

• Виховні години «Мова єднає націю», «Бринить, спiває наша мова, чарує, тiшить i 

п’янить», конференція «Мова, нація і я» допомагають молоді відчути себе українцями. 

• Мовознавчий турнір «Кращий знавець української мови» захопив студентів духом 

змагальності, суперництва, бажанням продемонструвати власні знання. Особливо 

сподобалися молоді такі етапи конкурсу: «Подорож містами України», «Загадки-жарти», 

«Народна мудрість», «Редагування». 

• Відзначаючи славний 150-літній ювілей Лесі Українки, провели низку заходів: 

літературне одкровення “Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!”; 

відкриту виховну годину «Жінка, що випереджала час» за участю фахівців Хмельницької 

обласної бібліотеки для юнацтва Діани Миколаївни Матвєєвої та Тетяни Вікторівни 

Нагачевської; приєднались до челенджу #читай Лесю, започаткованого співробітниками 

Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи.  

• Циклова комісія гуманітарних дисциплін провела  низку різнопланових заходів під 

загальною назвою «Шевченкіана в ювілейний рік політехніків»: участь у Всеукраїнському 

літературному онлайн-марафоні «Єднаймо душі словом Кобзаря»; в академічних групах 

провели бесіди «Хай святиться думка твоя, Кобзарю», вікторини «Лікуймо душі словом 

Кобзаря!», виховні години «Вічне слово Кобзаря», пізнавальні бесіди «Творчість Шевченка 

англійською мовою». 

 



 

 

 

 

Формування історичного мислення як метод виховання патріота Української держави 

• Напередодні знаменної події – Дня визволення України від фашистських 

загарбників для першокурсників провели виховну годину “Україна у Другій світовій війні: 

погляд з XXl століття”. 

 

• 27 січня у Хмельницькому політехнічному коледжі провели інформаційні виховні 

години «Соборність України – від ідеї до сьогодення». 

• Виховна година-реквієм «Голодомор 1932 - 1933 років в Україні». 

• До Дня партизанської слави студенти коледжу відвідали Музей Проскурівського 

підпілля. 

• Напередодні річниці визволення міста Проскурова до студентства завітав учасник 

війни, полковник Микола 

Тимофійович Рязанцев. 

• Відзначаючи День 

пам’яті та примирення і 

День Перемоги, в усіх 

академічних групах провели 

цикл національно-

патріотичних заходів під 

назвою “Уроки звитяги”. 

 • На виховних годинах “Чорнобильська молитва: хроніки майбутнього ” вшанували 

35-у річницю трагічних подій. 

 

  



 

 

 

 

Правова освіта студентів 

• Адміністрація Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка» підписала Меморандум про співпрацю з 

представниками відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту 

кіберполіції НПУ. У рамках цієї співпраці відбувається постійне інформування студентів 

коледжу про нові форми протиправної діяльності, що використовують кіберзлочинці та 

методи протидії їм. 

• Під час фестивалю інфомедійної грамотності у жовтні 2021р. інспектори з 

особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України Дереновський Артур Вікторович і Ничик Вадим 

Юрійович провели бесіду 

«Кібербезпека: основи 

інформаційної безпеки в 

Інтернеті». 

• Відбулась зустріч 

студентів зі старшим 

інспектором ВПК у 

Хмельницькій області Данилюком Русланом та старшим інспектором з особливих 

доручень ВПК у Хмельницькій області Власюком Олександром. Спілкування відбулось у 

форматі дискусії на тему «Види шахрайських схем та способи захисту від них». 

• Фахівцями відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України проведено зустріч-лекцію “Безпека в 

цифровому просторі”, спрямовану на підвищення рівня кіберграмотності у студентів. 

• Відбулась зустріч студентів першого курсу відділення комп’ютерної інженерії зі 

старшим інспектором з особливих доручень відділу ювенальної превенції ГУНП у 

Хмельницькій області підполковником поліції Марією Баранюк на тему “Правопорушення 

і злочини неповнолітніх: юридична відповідальність“. 

• Інформаційно-профілактична бесіда на тему “STOP булінг”. Тема булінгу – не 

нова, проте досі вкрай актуальна, оскільки факти все більш жорстоких проявів цього явища 

постійно з’являються в інформаційному просторі. Адміністрація ХПФК робить все 

можливе, щоб не допустити подібних явищ у навчальному закладі та проводить постійну 



 

 

 

 

просвітницьку роботу щодо правильних дій у разі, коли студент стає жертвою чи свідком 

булінгу.  

З цією метою організовуються зустрічі молоді з психологами та представниками 

правоохоронних органів. 2 грудня в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

на зустріч зі студентами був запрошений начальник відділу ювенальної превенції 

Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області 

підполковник поліції Сергій 

Володимирович Цимбалюк. Він 

провів інформаційно-профілактичну 

бесіду «STOP булінг», під час якої 

розповів і про саме явище, і про 

методи протистояння йому. 

• Сучасні реалії, в яких значна 

частина спілкування триває в Інтернеті, створюють небезпеки проникнення лиходіїв не 

лише в наші домівки, але і в наші душі. Тому надзвичайно важливо пояснювати юним і 

недосвідченим про численні загрози, що можуть очікувати їх в ігрових чатах, соціальних 

мережах, месенджерах. З цією метою проведено цикл  виховних бесід “Безпечний шлях у 

дорослість”. 

• Регулярно відбуваються засідання ради з профілактики правопорушень. 

Морально-етичне, сімейно-родинне виховання 

Важливим напрямом виховної роботи є співпраця з батьками. Зважаючи на 

епідеміологічну ситуацію, 

батьківські збори відбувались 

просто неба, почергово на семи 

локаціях. Обговорили питання: 

рубіжної атестації та семестрового 

контролю, підготовки до 

ДПА/ЗНО, дотримання санітарних 

вимог й алгоритм дій у випадку захворювання, недопущення шкідливих звичок і 

запобігання їм тощо. 



 

 

 

 

• Напередодні старту нового 2020/21 навчального року в Хмельницькому 

політехнічному фаховому коледжі НУ «Львівська політехніка» відбулись батьківські збори 

студентів першого курсу в окремо визначений час для різних відділень (з метою 

дотримання протиепідемічних вимог). Перед присутніми виступили та відповіли на 

запитання батьків директор навчального закладу, доктор економічних наук, доцент Вадим 

Володимирович Овчарук, його заступники та завідувачі відділень. Вони донесли 

інформацію про організацію освітнього процесу в умовах жовтої зони карантину, 

повідомили про необхідність дотримання студентами різних розкладів занять і маршрутів 

пересування навчальним закладом. Особливу увагу звернули на необхідність неухильного 

виконання санітарних вимог, частого та ретельного миття рук, дотримання 1,5 метрової 

дистанції, використання масок, антисептичних засобів. 

• Життя в гуртожитку вимагає дотримання певних правил спільного проживання та 

протиепідемічних заходів. Ці питання є предметом постійного обговорення адміністрації 

та мешканців гуртожитку. 

Громадянське виховання, благодійність, волонтерство 

• Благодійна акція «Політехніки – дітям: з добром у серці, з вірою у диво!». Саме під 

такою назвою у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ “Львівська політехніка” 

напередодні Дня святого Миколая проводиться щорічна благодійна акція. На звернення 

студпрофкому допомогти дітям, які 

потребують уваги, відгукнулось 

студентство, батьки, трудовий 

колектив закладу. Політехніки 

відвідали наших давніх друзів із 

колишньої Вовковинецької гімназії-

інтернату. Наступного дня до нас 

завітали волонтери з організації 

Хмельницького обласного відділення 

«Всеукраїнської мережі людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД». 18 грудня ми 

привітали з прийдешніми святами 15 статусних дітей коледжу, які потребують нашої 

особливої уваги.  



 

 

 

 

• Студенти коледжу беруть активну участь у роботі волонтерських організацій, 

демонструючи свою громадянську позицію та високі моральні якості. Це зміцнює нашу 

віру в процвітання і краще майбутнє Української держави. З початку 2021-22 навчального 

року хмельницькі політехніки зорганізували  благодійний марафон із допомоги фронту. 

Щотижня одна з груп разом із куратором долучається до роботи міських волонтерів: плете 

сітки та кікімори, що допомагають нашим військовим зберігати найцінніше – життя.  

Краєзнавчо-пошукова робота та художньо-естетичне виховання 

• Непересічна подія не лише для нашого навчального закладу, але й для всієї 

Хмельниччини відбулась 10 березня 2021 року. За участі поважних гостей презентували 

оновлений музей коледжу. Його змістовна експозиція буде цікавою кожному подолянину, 

адже наочно відображає розвиток усього нашого краю від найдавніших часів до 

сьогодення. Творці реновації музею органічно поєднали історію невеличкого поселення 

Плоскирів, яке невпинно розвивалось, із основними етапами становлення Хмельницького 

електромеханічного технікуму. 

• Хмельницькі політехніки, 

дякуючи заслуженому художнику 

України Якову Мар’яновичу Павловичу 

за високий професіоналізм з реновації 

музею коледжу та знаючи, наскільки 

багатогранна палітра творчого доробку 

художника, запросили його, разом із 

відкриттям оновленого музею, 

розгорнути виставку власних робіт. 

Митець радо прийняв запрошення студради коледжу. 

• На заклик організаторів провести виставку власних художніх робіт відгукнулись 

аж 45 талановитих політехніків. 

 

 

 

 



 

 

 

 

•Цікаву інноваційну форму проведення навчальних занять на свіжому повітрі 

запровадили політехніки із введенням карантинних обмежень. Урок-екскурсія – живий 

безпосередній час спілкування із цікавою людиною, поетом, краєзнавцем, підприємцем 

Ігорем Байдаком у рамках Global Money Week на тему «Проскурів – місто купців, 

підприємців, банкірів (лихварів)». 

Розвиток студентського самоврядування 

22 вересня 2021р. відбулась студентська профспілкова конференція, у якій взяли 

участь 150 делегатів, представники з кожної академічної групи навчального закладу. Перед 

присутніми виступив директор Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, доцент 

Вадим Овчарук. У своїй промові Вадим Володимирович наголосив на тому, що студентське 

самоврядування є важливою складовою не тільки навчально-виховного процесу, але й 

вагомим фактором виховної роботи в коледжі, створення позитивного іміджу навчального 

закладу та розвитку суспільства в цілому. 

 

• Студентська профспілкова організація Хмельницького політехнічного коледжу НУ 

“Львівська політехніка” провела щорічну звітно-виборчу конференцію. Захід відбувся за 

участю представників кожної академічної групи та голови первинної профспілкової 

організації студентів Н. М. Роїк. 

• Хмельницькі політехніки беруть активну участь у роботі молодіжних громадських 

організацій міста. 16 вересня 2021 року в сесійній залі Хмельницької міської ради відбулися 

позачергові Установчі збори Хмельницької Молодіжної ради за участю представників 

ХПФК. 



 

 

 

 

• 18 лютого студенти коледжу Чайковська Анастасія (гр.КІ-183), Моцик Софія 

(гр.МЕ-201) та Мостовий Вадим (гр.ПМ-182) взяли участь у проєкті «Інформаційні онлайн-

сесії «Молодь і Європа». Головною метою заходу є поширення знань про європейсько-

українські відносини, можливості та перспективи для студентської молоді, шляхи 

подальшої двосторонньої співпраці. Студенти дізналися більше про особливості 

європейської інтеграції України, програми стажування в Німеччині та інших країнах ЄС. 

• Хмельницькі політехніки ввійшли до фіналу Молодіжного дебатного турніру 

«Твоє місто, твій вибір», організованого Молодіжним центром з нагоди відзначення 25-ї 

річниці Конституції України. Наші активісти, члени профкому студентів Сурник Марія, 

Бондаренко Андрій, Матвєєва Анастасія та Бабич Єгор отримали чудову нагоду побувати 

в сесійній залі Хмельницької міськради та подискутувати з представниками влади та інших 

навчальних закладів про перспективи розвитку нашого міста. 

• У навчальному закладі протягом лютого-березня організували традиційний збір 

макулатури. Метою цієї акції є збір коштів на забезпечення профорієнтаційної роботи 

закладу. Так, у 2021 р. політехніки зібрали рекордну кількість макулатури – 4 180 кг. 

Цьогоріч 1 місце вибороло відділення автомобільного транспорту, студенти якого здали 1 

т 70,51 кг. Група АТ-181 стала рекордсменом серед інших груп коледжу, зібравши 517,10 кг 

макулатури. 

• Щороку політехніки стають учасниками Всеукраїнського молодіжного пленеру на 

базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік-3», що в с. Коблево Миколаївської області. 

Цьогорічний «XVI Всеукраїнський молодіжний пленер з питань активного громадянства, 

студентського самоврядування, фізичного виховання та здоров’я студентської молоді» 

тривав з 23 по 28 серпня. 

 

 



 

 

 

 

Відзначення найкращих студентів – це заохочення до подальшого навчання і 

творчості, особистісного розвитку, активної громадянської позиції. 

У 2021році чотири вихованці коледжу стали лауреатами державних стипендій, які 

призначаються найбільш успішним українським студентам. Ось імена славних вихованців, 

якими пишається педагогічний і студентський колектив Хмельницького політехнічного 

фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка»: 

– Мостовий Вадим і Чайковська Анастасія отримуватимуть іменні стипендії 

Верховної Ради України; 

– Бараболя Владислав і Корнєєва Вероніка – академічні стипендії Президента 

України. 

Приємно відзначити, що державні стипендії також отримуватимуть 14 студентів 

Національного університету «Львівська політехніка» та троє студентів із інших коледжів, 

які входять до структури Університету. 

З нагоди Міжнародного 

дня молоді, який Україна вперше 

офіційно святкує 12 серпня, двох 

ентузіасток коледжу нагородили 

премією Хмельницького міського 

голови. За перемогу боролися два 

десятки номінантів, лауреатами 

стали лише дванадцять із них. Серед них двоє – студентки нашого коледжу: 

– Сурник Марія, 

студентка гр.МЕ-201, яка 

перемогла у номінації «Внесок у 

розвиток молодіжного руху» та 

була наймолодшою із 

домінантів; 

– Бородій Оксана, 

випускниця коледжу, посіла 

перше місце в номінації «Популяризація здорового способу життя». 



 

 

 

 

•У рамках відзначення 25-ї 

річниці Конституції України, а 

також до 55-ої річниці заснування 

Хмельницького фахового 

політехнічного коледжу з 18 по 21 

червня відбувся молодіжний 

похід-екскурсія до Українських 

Карпат. Профспілкова організація студентів ХПФК визначила найбільш активних за 

підсумками напруженого 2020-2021 навчального року політехніків, частково оплативши 

їхню поїздку. 

• Нагородили найуспішніших студентів із нагоди Міжнародного дня студента. 

Урочисте відзначення відбувалось упродовж двох днів, адже надзвичайно талановитих, 

інтелектуальних політехніків – багато. 17 листопада найкращі слова подяки від 

адміністрації та грамоти отримали студенти за активну участь: у роботі органів 

студентського самоврядування; організації та діяльності хореографічного гуртка 

«Let’sdance!»; організації і роботі студентського вокального гуртка «Перлина»; діяльності 

студентського гуртка «Фото. Відео. Журналістика»; роботі студентської студії гри на гітарі. 

Профорієнтаційна робота зі студентами ХПФК 

Поглиблення інтересу  в студентів до освоєння майбутньої професії – це один із 

головних векторів освітньої діяльності закладу. 

«Навчайся у політехнічному коледжі, продовжуй здобувати освіту в університеті, 

будуй кар’єру в Україні» – 

під такою назвою у 

Хмельницькому 

політехнічному фаховому 

коледжі Національного 

університету «Львівська 

політехніка» відбулись 

перші у 2021/22 

навчальному році виховні години. Для студентства вони стали дороговказом на майбутнє, 

важливою настановою на відповідальне ставлення до навчання, всебічний розвиток 

особистості та проукраїнської громадянської позиції. 



 

 

 

 

• Тиждень циклової комісії суспільних дисциплін був спрямований на проведення 

заходів із розвитку навичок у юних політехніків творчо опрацьовувати та критично 

переосмислювати світовий історичний досвід і засвоювати його уроки, формувати власні 

переконання, гуманну ментальність, повагу до народних традицій, здатність розумно 

користуватися свободою, уміти жити в демократичному суспільстві, толерантно 

спілкуватися. 

• «У рік математики в Україні хмельницьким політехнікам – 55 років» – під такою 

гучною назвою у Хмельницькому політехнічному відбувся змістовний тиждень 

природничо-математичних дисциплін. 

• Хмельницький політехнічний фаховий коледж Львівської політехніки увійшов до  

ДЕСЯТКИ НАЙАКТИВНІШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ України за підсумками 

Міжнародної кампанії з 

фінансової обізнаності 

“Всесвітній тиждень 

грошей” (Global Money Week 

2021). Усього до її 

проведення долучилися 291 

установа. Найчисельніша 

група учасників – 253 

освітніх заклади, зокрема: 68 

закладів вищої освіти та 55 

закладів фахової передвищої освіти. З них до ТОП-10 ввійшло 6 університетів та 4 коледжі. 

У рамках Global Money Week 2021 було проведено виставку «Банкноти та монети світу в 

музеї коледжу». 

• Навчально-виховні заходи, онлайн-зустрічі з фахівцями під загальною назвою 

«Моя спеціальність – моє майбутнє: які навички, отримані під час навчання, стануть 

найбільш важливими?», «Інновації, впроваджені в навчальний процес на відділенні 

інженерної механіки, які формують висококваліфікованого фахівця». У коледжі успішно 

працюють технічний гурток «Хмельницький політехнік», курси 3D-моделювання, CISCO, 

німецької мови, основ програмування, водійські та інше. Це дає змогу політехнікам 

отримувати додаткові знання та навички, що значно підвищує їх конкурентоздатність на 

ринку праці. 



 

 

 

 

• Провели конкурс на кращу письмову творчу роботу до Дня економіста серед 

студентів І курсу на тему «Чому я обрав економічну спеціальність?». Його метою  є 

формування громадянської позиції молоді та підтримка талановитих дітей, популяризація 

економічних спеціальностей та активізація самостійної роботи студентів. 

• Відзначаючи День економіста, провели грандіозний і яскравий тиждень економіки 

та менеджменту. З 12 по 16 жовтня на різних локаціях  відбувались ігрові, захопливі та 

одночасно навчально-пізнавальні заходи. Організатори тижня працювали під гаслом 

“Економіка – необхідна наука для кожного”, тож залучили до участі представників усіх 

відділень і навіть школярів. 

• До Всесвітнього дня комп’ютерника говорили про ІТ-технології в житті сучасної 

молоді, про переваги сучасних технологій та приховані небезпеки в мережі. Прослухали 

відкритий онлайн-урок для закладів освіти в рамках заходу “Онлайн-синергії для 

найкращого Інтернету”. Він відбувся в межах співпраці Міністерства освіти і науки України 

та Google Україна та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Провели 

виховні години «ІТ-технології в житті сучасної молоді». 

Зустрічі з відомими людьми, випускниками коледжу 

27 жовтня 2021р. відбулась онлайн-зустріч учасника програми 

СоmmunityColledgeInitiativeProgram (США) Олексія Горбатенка зі студентським активом. 

• Зустріч з Регіною Королюк – директором з персоналу компанії AuditSoft, яка 

постійно співпрацює з коледжем. 

• До майбутніх випускників 2021 року напряму менеджменту та економіки 

Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська 

політехніка» завітав поважний та цікавий гість – доктор економічних наук, професор, 

директор Інституту адміністрування і післядипломної освіти Любомир Пилипенко. Він 



 

 

 

 

презентував інформаційно-візуалізаційний проєкт «Львівська політехніка – університет ІІІ 

тисячоліття» з інформативною розповіддю про навчальний заклад. 

• Кожного випускника турбує питання: що чекає його попереду після отримання 

омріяного диплома? Знайти відповіді на ці та інші актуальні теми допоміг Андрій 

Кушнірчук, випускник відділення інженерної механіки, а нині працівник ТОВ «Пласт-

Моулд», на зустрічі з політехніками. 

• На гостину до коледжу завітав Герман Садовський, випускник відділення 

«Автомобільного транспорту», сьогодні успішний, креативний директор , контент-СММ-

PR-менеджер Фонду Девіда Лінча у Східній Європі, та провів інтерактивні заняття на тему 

«Безпечні продажі в Інтернет, партнерські програми, конвертована і криптовалюта». 

• Зустріч студентів із помічником директора з персоналу ДП «Новатор» Іваном 

Максимовичем Праворським, який розповів про переваги роботи на «Новаторі» та 

запропонував наявні вакансії. 

Співпраця з роботодавцями 

• Зустріч із представниками ІТ-компанії HexideDigital HR Тетяною Савчук, 

Владиславом Качинським та Володимиром Качуром, які презентували напрямки роботи 

організації (розробка сайтів, мобільних додатків, веб-портали та платформи, CRM системи, 

чат-боти, індивідуальні рішення), перерахували проекти, над якими працюють (Kyivstar 

SMART-MONEY, LENOVO, Kims DRY CLEANING, TRIBO, та інші) скіли та технології 

(laravel, React, ReactNative, Vue.js, 

node, docker, mongoDB), що 

характеризують професійність, 

перспективність компанії. Вона 

акцентувала увагу на постійному 

розширенні напрямків роботи, а 

відповідно – потребу у нових 

працівниках та можливість кар’єрного росту ІТ-шників. 

• Зустріч з менеджером зі збуту Красилівського заводу з виробництва автомобільних 

фільтрів, що входить до німецького ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА” Олегом 

Продеусом. Він провів для студентів презентацію ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА”. 

Це підприємство є одним із найбільш відомих у світі виробників фільтрів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Педагоги Хмельницького політехнічного активно співпрацюють із провідними 

підприємствами та організаціями краю, серед них Акціонерне Товариство «Українська 

автомобільна корпорація» УкрАВТО. 

• На запрошення начальника 

відділу по роботі з персоналом Сергія 

Володимировича Бондарчука 

політехніки відвідали ПрАТ 

«Хмельниччина-Авто».  

• Поглиблюючи започатковану 

в 2016 році співпрацю між 

львівськими політехніками та 

німецькою Торгово-промисловою 

палатою м. Ерфурта, директор 

Хмельницького політехнічного 

фахового коледжу, доктор 

економічних наук, доцент Вадим 

Овчарук і директор Некомерційної 

компанії “FAV ServiceGmbH”, 

зареєстрованої у німецькому місті Гота, Гайко Шюлер та за участі директора Німецько-

Українського освітнього центру Львівської політехніки Дениса Невінського, підписали 

Договір про співпрацю між двома установами. У документі зазначено: «На тлі швидкого 

технологічного, фахового та соціального розвитку в Європі та світі партнери мають намір 

надати молоді з України можливість пройти практику в Тюрингії, розпочати професійне 

навчання за відповідними спеціальностями згідно з німецькими законами про освіту 

та/або доповнити опановану в Україні професію додатковим навчанням чи зайнятістю на 



 

 

 

 

її основі. Це стане активним внеском у підтримку юних учасників програми і підприємств 

Тюрингії та водночас майбутнім забезпеченням України кваліфікованими кадрами». 

• 7 червня у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного 

університету «Львівська 

політехніка» відбувся ІІ 

Регіональний форум «БУДУЙ 

КАРꞌЄРУ В УКРАЇНІ» за участі 

представників ХПФК, Львівської 

політехніки, Технічного коледжу 

Тернопільського національного 

технічного університету імені 

Івана Пулюя і працедавців.  

• Практичне заняття в компанії «AUDITSOFT» для студентів-бакалаврів денної та 

заочної форм навчання. У рамках щорічної Міжнародної інформаційної кампанії Global 

Money Week в офісі компанії «AUDITSOFT» 22.03.2021 р. було проведено практичне заняття 

на тему «Управління власними фінансами» для студентів груп МЕБ-201, МЕБ-202. 

• Відбулась екскурсія на підприємство автосервісу «Автодок». Майбутнім 

менеджерам було цікаво та корисно ознайомитись із організацією основних та допоміжних 

робочих процесів, сучасним технологічним обладнанням, оснащенням, організацією 

робочих місць, умовами праці на підприємстві. 

 

Участь у міжнародних та міжвузівських наукових заходах і змаганнях 

Хмельницька політехніка – один із лише двох навчальних закладів, що склали 

конкуренцію успішним стартаперам на конкурсі Startup Прорив-2021, який відбувся 16 

вересня 2021 року на Арені Львів у рамках ХХ Міжнародного економічного форуму і 

Startup Expo. Організаторами конкурсу є програма CreativeSpark, 

TechStartUpSchoolЛьвівської політехніки та Науковий парк SID City Університету. Startup 

Прорив - 2021 став майданчиком для обміну думок і налагодження співпраці з 

представниками бізнесу, котрі зацікавлені в розвитку українських технологій та готові 

фінансувати вдалі проєкти. 

На виставці продемонстрували частину розробок викладачів і студентів коледжу. 

Найбільше привернули увагу відвідувачів своєю оригінальністю, гнучкістю модифікацій 



 

 

 

 

та привабливою ціною експоновані нами прототип вантажного багатофункціонального 

дрона (гексакоптер) та інтерактивна панель (дошка). 

Прототип вантажного багатофункціональному дрона – власна розробка викладача 

коледжу професора Мясіщева О.А 

 

Заступник директора з навчальної роботи Хмельницького політехнічного фахового 

коледжу Національного університету «Львівська політехніка» Дмитро Пижов і викладач 

коледжу професор Олександр Мясіщев взяли участь в інформаційному заході 

«Агропродовольча сфера в Україні. Виклики, перспективи, можливості» (21 жовтня 2021р., 

м. Львів). Організатор форуму – Європейський інститут інновацій і технологій у галузі 

продуктів харчування (EIT Food) та ТechStartUpSchool (Львівська політехніка). Фахівці 

ХПФК представили учасникам заходу власну розробку – вантажний квадрокоптер. Це 

успішний приклад використання сучасних досягнень науки у сфері автоматизації, 

комп’ютерних систем і дронобудування для роботи в агротехнічній галузі. 

Представниці Хмельницького політехнічного взяли участь в онлайн-конференції, 

приуроченій до Національного дня дівчат у технологіях.  



 

 

 

 

Ця щорічна подія, яка 

відзначається 11 жовтня, має на меті 

надихнути дівчат історіями 

успішних представниць сфер 

науки, технологій, інженерії та 

математики (STEM), 

продемонструвати переваги 

побудови кар’єри в технологічній 

сфері та відповідно викликати 

інтерес дівчат до навчання й 

роботи у сфері STEM.  

 

• Студенти відділення програмної інженерії здобули перемогу у фіналі 

Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій ІТ-Universe- 2021 

(м.Київ). Призові місця в конкурсі “Програмування в автоматизованих системах обліку” 

посіли: 

І місце - Жереб Денис (гр. ПІ-171); 

ІІ місце - Петрина Вікторія (гр. ПІ-171); 

ІІІ місце - Лишенко Ірина (гр. ПІ-171). 

• Високий рівень знань з економічних дисциплін продемонстрували студенти, які 

активно долучились до заходів, що організовуються Національним банком України під час 

Global Money Week – 2021. На інтерактивному занятті НБУ «Лайфхаки з фінансової 

безпеки» були присутні 135 учасників із різних куточків України. Під час тестування на 



 

 

 

 

платформі «Kahoots», у якому брали участь 92 учасники, юний політехнік Дубовський 

Вадим посів почесне 3 місце. 

• Національний університет “Львівська політехніка” – осередок культурно-

просвітницької програми оздоровлення менталітету громадянського суспільства. Zoom-

конференція «ЛЬВІВ – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (14 квітня 2021р.) відбулась за участі 

керівництва та студентів нашого коледжу та Львівської політехніки. Модератор заходу к.ф.-

м.н., доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та 

інноваційної освіти Олександр Сергійович Захар’яш презентував хмельницьким 

політехнікам програму духовної самоідентифікації під загальною назвою “Виховуємо 

аристократів духу». 

• Хакатон Львівської політехніки «Створюй. Грай. Вигравай!» Хмельницькі 

політехніки радо відгукнулись на заклик студентської ради взяти участь у хакатоні 

Львівської політехніки під девізом «Створюй. Грай. Вигравай!», що відбувся 12-13 грудня. 

Хакатон – це 48 годин створення ігор, знайомство з новими людьми, можливість у будь-

який час приєднатися до ігрової кімнати, поспілкуватися із працівниками провідних IT-

компаній, топові призи від партнерів університету. 

 

 

Додаткові освітні можливості 

• Студент відділення комп’ютерної інженерії Олексій Горбатенко став одним із 5-ти 

українських студентів, які отримали запрошення на річне навчання в американському 

Collegeofdupage (штат Іллінойс) за спеціальністю «Медіаграмотність та боротьба з 

дезінформацією». Цей пілотний проєкт  реалізовується в Україні вперше. Він фінансується 



 

 

 

 

Державним департаментом США. Для Олексія навчання відбувається паралельно-

дистанційно на 4-му курсі ХПК і очно в американському коледжі. 

 

• У рамках додаткових занять для студентів третій рік поспіль організовуються курси 

«Сучасні комп’ютерні технології в галузі машинобудування та автоматизації 

конструкторських робіт». Це дає можливість підвищити свою фахову підготовку з 

використання сучасних програм із 3D-моделювання, комп’ютерної інженерної графіки та 

застосування їх на виробництві. Значна увага приділяється вмінню орієнтуватися в 

міжнародних стандартах й оперативно реагувати на постійні зміни, використовуючи 

інформаційні технології. Викладачі постійно доповнюють і адаптують програму курсової 

підготовки під сучасні вимоги виробництва та промисловості. 

• 8 червня 2021р. 17 слухачів коледжу Академії Cisco завершили навчання та 

отримали сертифікати Cisco про проходження курсу IT Essential. Академія Cisco – це 

американська транснаціональна компанія, одна з найбільших у світі, що спеціалізується в 

галузі високих технологій, розробляє і продає мережеве обладнання. Завдяки тому, що 

іспити цієї системи перевіряють знання не тільки продукції Cisco, а й загальні знання 

комп’ютерних і мережевих технологій, багато організацій, що працюють на обладнанні 

інших фірм, визнають цінність і високий рівень професійних сертифікатів Cisco. 

• У квітні 2021р. перші вісім студентів коледжу успішно склали іспит із німецької 

мови на рівень “А2”. Юні політехніки впевнено наблизились до своєї мети – пройти 

практику на провідних тюринзьких підприємствах і опанувати технології, методи й 

виробничі процеси у найдосвідченіших фахівців і майстрів. Це вже другий крок у рамках 

підписаної угоди з Торгово-промисловою палатою німецького міста Ерфурта, яка має 

великий досвід у впровадженні дуальної системи освіти в Німеччині. Договір діє для 



 

 

 

 

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування» та надає 

можливість студентам одночасно з дипломом коледжу отримати й німецький 

кваліфікаційний диплом. 

• Студенти взяли учать у брейн-ринзі «Der Klügste», де продемонстрували знання 

німецької мови, а також змогли більше дізнатись про країнознавчі та лінгвістичні 

особливості мови, виконавши різноманітні завдання конкурсу. Вивчення німецької мови 

сприяє активній співпраці студентів-політехніків із Торгово-промисловою палатою в місті 

Ерфурт (земля Тюрингія). 

Художньо-естетичне виховання. Соціокультурні заходи 

• Активно працював у 2021 році Центр талановитої молоді «Політехнік», хоч, 

дотримуючись вимог щодо «помаранчевої зони» карантину, відмовились від проведення 

його традиційної масштабно-феєричної презентації. У вересні старшокурсники – 

досвідчені гуртківці – відвідали кожну групу першого курсу, розповіли їм про роботу 

Центру та запросили приєднуватись до цікавої творчої роботи. 

29 вересня 2021р. для нової когорти політехніків відбулась презентація Центру 

талановитої молоді “Політехнік”, яка транслювалась онлайн. 

 

• Для комфорту юних митців, подалі від навчальних аудиторій, була облаштована 

музична студія. Її урочисте відкриття відбулось у святковий День студента та вразило 

неперевершеним сюрпризом. До цієї події юні таланти приурочили власну пісню “Наша”, 

яка стала неофіційним студентським славнем (музика – Мельника Євгена, слова – Дреуса 

Максима і Сапожніка Андрія). 



 

 

 

 

Студентські роки – чудова пора не для лише навчання, але й для самоосвіти та 

саморозвитку. У ці роки молода людина, як ніколи, потребує фінансової та організаційної 

підтримки своїх творчих ідей. 

У студентства 

Хмельницької політехніки 

така надійна підтримка є. 

Адміністрація постійно 

опікується створенням 

комфортних умов для своїх 

вихованців. Черговим 

кроком до покращення студентських буднів стала реалізація проєкту CoworkingSpace – 

навчально-відпочинкового центру “Політехнік”, простору для обміну ідей та комунікації, 

29 вересня 2021 року. 

 

• День студента в Хмельницькому політехнічному традиційно відзначається 

калейдоскопом яскравих подій, що сприяють реалізації дивовижних мрій, здобуттю нових 

знань, популяризації цікавих захоплень і заохочують молодь до активної участі в житті своєї 

альма-матер. У 2021 році День студента відбувся переважно в онлайн-режимі. Насамперед, 

щорічний грандіозний концерт “Парад талантів першокурсників” був трансформований 

у конкурс відеоробіт. У соціальних мережах їх змогли переглянути та прокоментувати всі 



 

 

 

 

охочі. Величезна кількість лайків, поширень і схвальних відгуків від підписників додала 

хмельницьким політехнікам упевненості в тому, що навчатися до коледжу приходить 

найталановитіша, найкреативніша та дуже перспективна молодь. 

• ВИПУСК У ПОЛІТЕХНІЦІ – це завжди свято! «І ніяка пандемія не затьмарить його!” 

– так вважають політехніки. Гучні фанфари на честь випускників лунають у коледжі двічі 

– під час зимового та літнього випусків. 

 

•5 червня у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного 

університету «Львівська політехніка» в теплій родинній атмосфері зустрічались вихованці 

навчального закладу всіх років. 

 

• Політехнік – це в першу чергу інтелектуал, тож цікаві, креативні та динамічні 

змагання в нас у пошані. Такою була відкрита виховна година “Брейн-ринг”. Список 

учасників, до якого входили представники всіх студентських груп відділення програмної 

інженерії, був доповнений збірною командою педагогів. 

 



 

 

 

 

Пропаганда здорового способу життя, боротьба з негативними звичками та психологічними 

проблемами 

9 вересня, напередодні Дня фізичної культури і спорту, викладачі циклової комісії 

фізвиховання і Захисту Вітчизни ХПК провели Олімпійський урок. Студентам розповіли 

про історію виникнення античних ігор і відновлення сучасного Олімпійського руху. З 

величезною приємністю переглянули відеопривітання від олімпійського чемпіона, 

народного депутата, спортивної гордості нашої країни Жана Беленюка. 

 

2 вересня 2021р.на стадіоні навчального закладу спеціаліст з надання першої 

допомоги Наталія Бородій провела виховну бесіду зі студентами на тему «Нормативно-

правова база України щодо захисту життя і здоров’я людини. Надання першої домедичної 

допомоги». Захід відбувся в 

рамках реалізації освітніх 

проєктів для молоді 

організації «Молодіжка 

Хмельниччини». Присутні     

взяли участь в обговоренні 

широкого спектру питань 

організації здорового способу життя, захисту життя і здоров’я та познайомились із 

законодавством України, а також міжнародними нормативними документами, що 

стосуються цієї проблематики. 

•В усіх студентських групах дистанційно була проведена година спілкування 

«Говоримо про життя і здоров’я: як вберегти себе, алгоритм дій у небезпечних ситуаціях». 



 

 

 

 

•Здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок – основа щасливого життя, 

здоров’я і довголіття. Разом із головою студпрофкому Наталією Роїк студенти провели 

флешмоб “Ми – проти паління! Ми – здорове покоління!” 

• 24 лютого провели відкриту виховну годину у формі оксфордських дебатів 

«Вакцинація: міфи і реальність». Присутні говорили про хвороби, які завдяки вакцинації 

вже подолані та взяті під контроль, і про щеплення від Covid-19. 

•У виховному процесі нашого навчального закладу значна увага приділяється 

тематиці культури спілкування в молодіжному середовищі, що в подальшому стає 

запорукою створення міцних сімей та побудові дружніх, доброзичливих сосунків, 

успішного спілкування в більш ширшому значенні: з друзями, колегами, батьками, 

викладачами тощо. 

• 10 лютого 2021 р. на зустріч зі студентами 2-го курсу була запрошена психолог 

Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Антоніна Джал, 

яка звернула увагу присутніх на основні складові успішного спілкування: жести, емоції та 

слова.  

• На виховній годині «Здорове харчування – данина моді чи необхідність?» 

розповіли юнакам та дівчатам, наскільки важливо для збереження здоров’я дотримуватись 

правил здорового харчування. 

•28 квітня, у Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі відбулася онлайн-

конференція «Передбачити, готуватись і реагувати на кризи». Участь у конференції взяли 

представник управління Держпраці в Хмельницькій області, начальник відділу нагляду 

ВПК та СКС Франко Вадим Миколайович.  

• Про вміння протистояти несприятливим обставинам і переборювати труднощі 

говорили під час бесіди з елементами тренінгу “Антистрес. Іспити та ЗНО без стресу”. 

• Новітні виклики потребують покращення обізнаності педагогів щодо безпекових 

заходів у навчальних закладах та методів виховної роботи зі студентами щодо формування 

відповідального ставлення до власної та колективної безпеки. З цією метою 19 травня 2021 

року для викладачів дисциплін «Цивільний захист» і «Безпека життєдіяльності» ЗВО II-IV 

рівнів акредитації Хмельницької області було проведено круглий стіл «Сучасні підходи до 

формування культури здорового способу життя у студентської молоді». Доповідачі  

порушили актуальні питання широкого спектру роботи навчальних закладів. 

Фізичне виховання та спорт 



 

 

 

 

• Комплексні змагання серед відділень коледжу за участю команди викладачів, 

приурочені 55-й річниці навчального закладу.  

• Проведена студентська спартакіада ХПФК з шашок, баскетболу, волейболу, стрітболу. 

• Спортивні захоплення і навчальні перемоги хмельницьких політехніків вражають 

різноманітністю. На чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 

та молоді (м. Дніпро, 20 – 24 травня 2021 р.). студент другого курсу відділення 

автомобільного транспорту Артем Мельник здобув одну срібну та дві бронзові нагороди, а 

також виконав норматив майстра спорту України. 

• Призові місця на змаганнях із кіокушинкай карате – двоє хмельницьких політехніків  

вибороли ІІІ місця – Алілов Віктор (гр.МГ-201) та Романовський Ілля (гр.МГ – 191). 

• У лютому 2021р. студент групи МГ-201 Алілов Віктор став переможцем чемпіонату 

Києва з кіокушинкай карате серед юнаків у ваговій категорії 60-65кг. 

•У лютому на чемпіонаті Хмельницької області з класичного жиму лежачи серед 

юнаків у ваговій категорії 83 кг з результатом «100 кг» срібну нагороду здобув студент гр. 

ПМ-202 Дмитро Міхеєв. 

• Успіхи наших вихованців, брата та сестри Данькових, на чемпіонаті України з легкої 

атлетики: Даньков Назарій – ІІ місце (3000 м); Данькова Вікторія – фіналістка (1500 м). 

• Наш випускник Олександр Горшечнік провів чемпіонський бій Roadto WWFC. 

• Багаторазовий чемпіон України з традиційного карате студент групи КІ-171 

Бузінський Нікіта 24 – 25 квітня знову успішно виступив на чемпіонаті України з 

традиційного карате у м. Кропивницький, де виборов особисто: 

– перше місце у програмі «Ката» (вікова категорія 18 - 20 років); 

– друге місце у програмі «Куміте» (вікова категорія 18 - 20 років). 

У складі команди м. Хмельницького: 

– перше місце у програмі «Куміте» ; 

– третє місце у програмі «Ката». 

Першокурсник відділення програмної інженерії нашого коледжу, вихованець 

Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 Максим Степанюк став чемпіоном 

України з тхеквондо серед юніорів у ваговій категорії до 51 кг. Чемпіонат відбувся 21 квітня 

2021 року у м. Харків за участю 236 спортсменів з 20-ти регіонів України. 



 

 

 

 

5  НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА 

 

Однією з основних складових фахової підготовки студентів коледжу є практична. 

Вона є органічною часткою чіткої системи здобуття освіти впродовж усього періоду 

навчання. Це зумовлено різними аспектами доступного доведення інформації до студентів 

з метою якісного її засвоєння. Тому система реформування методичних прийомів 

організації освітнього процесу в сучасних умовах є актуальною і вкрай необхідною з огляду 

на раціональне вирішення проблеми впровадження прогресивних форм та методів 

навчання. 

Проведення навчальної та виробничої видів практики в коледжі є невід’ємною 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Робочі програми та 

методичні рекомендації логічно поєднують теоретичні навички з практичною діяльністю 

майбутніх спеціалістів, включаючи набуття ними різних робітничих професій. 

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить найважливіша 

роль у зближенні теоретичної підготовки з практичною діяльністю, у становленні фахівців, що 

мають не тільки знання, але й професійні вміння, початковий досвід. 

Певний рівень професіоналізму фахівців відображається в понятті 

«компетентність». Для його набуття, звичайно, необхідні відповідні здібності, бажання, 

готовність оволодіти майбутньою спеціальністю, удосконалювати власну майстерність.  

Студенти  коледжу розпочинають проходження навчальної практики з другого 

курсу, виробничої технологічної  – з третього, одночасно оволодіваючи професіями, які 

сьогодні є дефіцитними і вкрай необхідними для нашої промисловості. 

Загальна організація навчальної і виробничої практики та контроль за її 

проведенням покладається безпосередньо на керівників, які мають глибоку теоретичну та 

практичну підготовку, значний професійний досвід.  

Перед початком навчальної практики керівниками: 

 - проведення всіх організаційний заходів; 

-  ознайомлення з інструктажами з техніки безпеки; 

- надання рекомендацій щодо оформлення студентами щоденників. 

Протягом навчального року готувались накази щодо проведення навчальної 

практики, методичні вказівки та робочі програми, схвалені на засіданнях циклових комісій, 

уточнені календарні плани – графіки проведення. 



 

 

 

 

Після закінчення навчальної та виробничої практики студенти складають заліки. 

Підсумки набуття практичних навичок у такому форматі обговорювались на засіданнях 

циклових комісій, де голови циклових комісій разом з керівниками практик подавали 

письмовий звіт із зауваженнями і пропозиціями щодо покращення проведення навчальної 

практики в майбутньому. 

Складно забезпечити підготовку фахівця, свого випускника, таким обсягом знань, 

якого вистачило б на усі випадки життя, тому навчальний процес містить практики різних 

видів. Навчання здійснюється викладачами за усіма відомими законами навчання, тобто за 

правилами організації пізнавальної діяльності того, хто навчається. Той, хто здобуває 

освіту, одночасно є і об’єктом педагогічного впливу, і суб’єктом навчальної діяльності. 

Навчання з проведення навчальної та виробничої практики – це механізм, який 

забезпечує як загальний, так і спеціальний розвиток людини, гарантує нарощування 

потенційних можливостей, стабілізацію професійних навичок. 

Рівень фахової підготовки за усіма спеціальностями визначався за результатами 

поточного та підсумкового контролю, шляхом виконання студентами курсових та 

дипломних проєктів, вивчення навчальної документації з виробничої практики, відгуків 

керівників підприємств про молодих спеціалістів. 

Характеристики-відгуки про проходження студентами практики свідчать, що вони 

повністю виконують програму, дотримуються правил внутрішнього розпорядку 

підприємства, успішно виконують завдання. Керівники від баз практики позитивно 

оцінюють знання студентів із дисциплін спеціальних циклів. 

Державна атестація випускників проводилась у формі захисту студентами 

дипломних проєктів та складання державного іспиту. Вона здійснювалась державною 

кваліфікаційною комісією після завершення навчання з метою визначення фактичної 

відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки фахівців вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Дипломне проєктування було організоване згідно з чинною нормативною 

документацією. Тематика дипломних проєктів відповідала програмам, вимогам освітньо-

кваліфікаційних характеристик і вимогам творчого застосування набутих випускниками 

знань при вирішенні практичних завдань. Дипломні проєкти рецензувались провідними 

спеціалістами підприємств м. Хмельницького. 



 

 

 

 

Надання кваліфікації «молодший спеціаліст» здійснювала Державна кваліфікаційна 

комісія у формі захисту дипломних проєктів та складання державних іспитів. До складу 

ДКК залучались голови циклових комісій, представники адміністрації коледжу. Головами 

ДКК були призначені провідні спеціалісти відповідних спеціальностей підприємств міста, 

кандидатури яких були затверджені Міністерством освіти і науки. Тематика дипломних 

проєктів різноманітна, теми затверджувались наказом директора коледжу. Питання з 

дипломного проєктування обговорювались на засіданнях методичної ради, циклових 

комісій, оперативних нарадах. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму серед студентів, працівників коледжу під час освітнього 

процесу та в побуті визначалась як одна із пріоритетних у діяльності трудового колективу 

коледжу. З метою дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про працю, 

та відповідними положеннями Колективного договору в кожному структурному підрозділі 

й на кожному робочому місці створено належні умови праці відповідно до вимог 

законодавства. 

Наказом по коледжу призначені відповідальні за організацію роботи з охорони 

праці, пожежної безпеки, електрогосподарства, розроблені комплексні заходи щодо 

дотримання нормативів безпеки, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам 

травматизму, професійних захворювань. 

У цілому право працівників на належні, безпечні та здорові умови праці 

забезпечується шляхом інформування, навчання, удосконалення системи запобігання 

нещасним випадкам, травматизму та професійним захворюванням, удосконалення 

нормативних документів, що регулюють відносини у сфері безпеки та гігієни праці на 

робочому місці. 

Перед початком навчального року комісією був проведений огляд готовності до 

нового навчального року аудиторій, лабораторій, які повинні відповідати вимогам питань 

охорони праці. 

У коледжі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці, пожежної (техногенної) безпеки, БЖД. Навчальні кабінети, лабораторії, навчально-

виробничі майстерні, спортзал, тренажерний зал, приміщення гуртожитку мають 

необхідний перелік документації з питань охорони праці, БЖД. Кожним викладачем 



 

 

 

 

своєчасно проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або 

практичної роботи. 

За роботою коледжу здійснювався контроль органів державного управління з 

охорони праці, під час якого заклад отримав приписи від державного пожежного нагляду. 

За результатами перевірки було розроблено та вжито заходів щодо усунення порушень. 

При огляді матеріально-технічної бази коледжу представниками Управління 

Держпраці в Хмельницькій області, фахівцями санітарно-епідеміологічного нагляду 

навчальний заклад отримав позитивний висновок про відповідність матеріально-технічної 

бази коледжу нормативно-правовим актам з охорони праці, санітарно-гігієнічним вимогам 

щодо здійснення освітньої діяльності. 

Будівлі коледжу та приміщення закладу забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем, пожежним знаряддям, пожежною 

сигналізацією. Проведено технічне обслуговування вогнегасників, що  підтверджується 

відповідними актами. 

На всіх поверхах будівель коледжу розміщені плани евакуації у випадку небезпеки чи 

аварії.  

Здійснюються заходи щодо посилення протипожежного захисту: додаткові 

обстеження технічного стану адміністративних, побутових, складських та інших 

приміщень, будівель, навчальних корпусів коледжу. 

Проведено додаткову перевірку технічного стану системи оповіщення про пожежу в 

навчальних корпусах, систем внутрішнього пожежного водопостачання щодо можливості 

їх експлуатації в умовах низьких температур. 

Переглядаються та доповнюються інструкції з пожежної безпеки коледжу термін дії 

яких збігає, перевірено наявність існуючих схематичних планів евакуації людей на випадок 

пожежі. 

Розроблено додатковий інструктивно-методичний матеріал з пожежної безпеки. 

Проведено позапланові протипожежні інструктажі з працівниками та студентами 

коледжу за розробленими інструктивними матеріалами. Перевірено знання інструкції з 

пожежної безпеки черговими навчальних корпусів та гуртожитку. 

З метою пропаганди знань з охорони праці, що є запорукою професійної 

майстерності майбутніх фахівців, під час освітнього процесу проводився тиждень охорони 

праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці. 



 

 

 

 

 


