Звіт про заходи, які проводилися у
Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету протягом 2016-2017
навчального року
І семестр 2016-2017 н.р.
№
п/п
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5.

01.09.2016
03.09.2016
15.09.2016
20.09.2016
27.09.2016

6.

30.09.2016

7.
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8.

5.10.2016

9.

7.10.2016

Дата

Захід, який відбувся
Урочиста лінійка.
Взяли активну участь у святкуванні Дня міста.
Змагання з міні-футболу.
Батьківські збори.
Відбулась лекція на тему: «Початок Української революції.
Утворення Центральної Ради. М. Грушевський – історик і
будівничий нації» до 150-річчя з дня народження М.С.
Грушевського.
Відбувся святковий концерт, присвячений Дню працівників
освіти.
Бесіда у гуртожитку на тему «Бабин Яр». У читальній залі
бібліотеки організована виставка «Трагедія Бабиного Яру».
До нашого коледжу агітаційна група військової частини 3018
Національної гвардії України.
Тренінг «Комунікації з владою». В Шостці проходив уже
традиційний легкоатлетичний крос, присвячений пам'яті двох
відомих в місті тренерів, викладачів фізичної культури Віктора
Супруна та Віктора Клещенка.

10.

12.10.2016

11.
12.

13.10.2016
18.10.2016

13.
14.

20-21.
10.2016
24.10.2016

15.

25.10.2016

16.

25-26.
10.2016
26.10.2016

17.

Співробітники бібліотеки Хіміко-технологічного коледжу
разом із викладачем Шевченко В.М., з метою національнопатріотичного виховання студентів, провели цикл виховних
заходів під загальною назвою «Козацькому роду нема
переводу».
День відкритих дверей у військовій частини 3022.
Година психолога до Європейського дня протидії торгівлі
людьми. Відбулася Студентська конференція, на якій
затвердили персональний склад Виборчої комісії, вибрали
кандидатів із числа студентів, що балотуються до
Студентської ради.
Тренінг на тему «Розвиток екологічних громад»,
Спортивне свято. Мета заходу – ближче знайомство
першокурсників одне з одним, популяризація здорового
способу життя й активного відпочинку.
Вибори Студентського комітету. Відкриття спартакіади
відбулося змаганнями з настільного тенісу, яка присвячена
Дню Збройних Сил України.
Відбулась чергова зустріч з директором бюро аналізу
політики Віктором Бобиренко.
Адміністрація коледжу взяла участь в роботі регіонального
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19.
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24.

30.10.2016
2.11.2016
7-11.
11.2016
10.11.2016
14-18.
11.2016
17.11.2016
18.11.2016

25.

22.11.2016

26.
27.

24.11.2016
25-26.
11.2016

28.

21.11.2016

29.
30.
31.
32.

28.11.2016
11.2016
1.12.2016
5.12.2016

33.
34.

6.12.2017
7.12.2016

35.
36.

13.12.2016
22.12.2016

37.

28.12.2016

21.
22.

науково-практичного семінару «Інноваційні IT-технології в
освіті та навчально-виробничому процесі».
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні.
Пройшли змагання з міні-футболу серед дівчат.
Пройшов Тиждень циклової комісії українознавства та
іноземної мови.
День відкритих дверей у коледжі.
Пройшов Тиждень толерантності.
Пройшов день студента.
Виставка до Європейського дня захисту дітей від
сексуального насильства та сексуальної експлуатації.
Творча зустріч студентської молоді з шосткинською
поетесою Гончаренко Є.В. Година спілкування, присвячені
пам’яті Жертв Голодомору 1932-1933 р.р.
У гуртожитку пройшла зустріч з наркологом.
Волейбольний турнір, присвячений світлій пам’яті
заслуженого вчителя України, заслуженого тренера України
Волкова Віктора Михайловича.
Бібліотека коледжу провела вечір пам’яті у гуртожитку
«Україна: незалежність, гідність, свобода».
Виставка рукоділля.
Стартував конкурс "Вареники-Шостка-Фест".
Бесіда у гуртожитку на тему «СНІД».
Конкурс «НУМО, хлопці!» та взяли участь у міській
спартакіаді серед професійно-технічних та вищих
навчальних закладів, присвяченої
Дню Збройних Сил України.
Відбулось засідання старостату технологічного відділення.
7 грудня з метою формування толерантного ставлення до
людей з обмеженими можливостями, у гуртожитку коледжу
за «круглим столом» студенти переглянули фільм про життя
відомого австралійського оратора Ніколаса Джеймса
Ву́йчича.
В гуртожитку коледжу пройшли збори студентів.
З цікавістю сприйняли молоді люди інформацію про
прадавні звичаї та традиції українського народу.
Концерт до Новорічних свят.

Звіт заходів, які проводилися в ІІ семестрі 2016-2017 н.р.
№
п/п
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січня
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53.

Захід, який відбувся
У читальній залі бібліотеки відбулося інструктивне заняття
для викладачів на тему: «Бібліотека коледжу в інформаційноосвітньому просторі навчального закладу».
Шосткинська молодь зустрілася з представниками міської
влади, начальником управління молоді та спорту Сумської
ОДА Дмитром Лантушенком та гостями з міста Суми. На
заході обговорювали питання, які стосуються проектної
діяльності.
У рамках методичного всеобучу в коледжі було проведено
науково-методичний семінар «Лекція – методична й
організаційна основа для всіх навчальних занять, форми і
види лекцій. Вимоги до проведення сучасної лекції».
У методичному кабінеті відбулося теоретичне заняття,
присвячене вимогам до ведення навчально – методичної
документації.
Відбулося засідання керівників груп на тему «Ефективність
роботи».
Вшанували загиблих при обороні Міжнародного аеропорту
"Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва. Переглянули фільм
«Аеропорт» про захисників Донецького аеропорту. Відвідали
виставку «Важлива віха в історії нашого народу», яка
проводилася в бібліотеці коледжу.
В Центрі естетичного виховання "Юність" відбувся
заключний етап Першого відкритого міського фестивалю конкурсу "Вареники-Шостка-Фест". Конкурс стартував з
листопада 2016 року.
Українці згадують героїв бою під Крутами.
Учасники міського конкурсу снігових фігур представили свої
роботи.
В музеї КЗ "Імпульс" було відкрито виставку творчих робіт
під красномовною назвою "Рукотворне диво".
Прийняли участь у міському конкурсі «Нумо, дівчата!»
У коледжі відбувся екомайстер – клас під назвою "Прикраси
з нічого".
У коледжі пройшла акція "Лапа допомоги"
Відбувся масштабний захід «Марафон любові»
В коледжі відбувся Тиждень комісії загальнохімічних
дисциплін.
Відзначають День ушанування учасників бойових дій на
території інших держав, 28-му річницю виведення військ
колишнього СРСР з Афганістану. Було підготовлено
презентацію, де розповідалось про причини, хід та наслідки
кривавої радянсько-афганської війни. Студентство коледжу
також взяло участь у мітингу-реквіємі, що відбувся біля
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21.03.2017

пам’ятника загиблим воїнам-афганцям.
До Дня закоханих відбувся конкурс на кращу пару серед
навчальних закладів міста. Був показ колекції від молодих
дизайнерів нашого міста,
Викладач
коледжу ознайомилась
із
сучасними
педагогічними технологіями Євменова Світлана Вікторівна
В коледжі буде проведений «Тиждень циклової комісії
хімічної технології та інженерії»
В коледжі в рамках Тижня комісії хімічної технології та
інженерії був проведений виховний захід «Моя країна –
Україна!».
Відзначали Міжнародний день рідної мови. Бібліотека
коледжу також не залишилася осторонь цієї дати. У
гуртожитку був проведений поетичний вечір «Плекаймо
нашу мову українську». Прозвучали вірші українських
поетів, пісні.
В бібліотеці коледжу було проведене практичне заняття для
студентів гр.ТИ-13, Т-13 з вивченняДСТУ ГОСТ7.
В коледжі був проведений перший тур конкурсу «Student
Number One» серед студентів-технологів 4 курсу.
Студенти 4 курсу гр.Т-13, ТИ-13 прийняли участь в
інтелектуально-пізнавальній грі професійного спрямування
«Квадрошанс».
В м. Київ у Державному економіко-технологічному
університеті транспорту, група компаній АСКОН провела
семінар на тему "Сучасні технології САПР та PDM для
освіти". Викладачі коледжу Жук О.О. та Чертіхін О.В.
приймали участь в семінарі секція "Машинобудування".
У нашому коледжі стає доброю традицією великою
студентською родиною святкувати Масляний тиждень.
Прийняли участь у конкурсі «Нумо, дівчата!» Чарівні
учасниці конкурсно-розважальної програми демонстрували
свою красу, розум, кмітливість, винахідливість і
майстерність.
відбувся святковий концерт до 8 березня
Бібліотекарі
організували
для
студентів
виставкурекомендацію «Читаємо книги про любов». На ній
представлена література зарубіжних і українських авторів
цієї тематики.
Відбулося чергове засідання методичного об’єднання
керівників груп.
В читальній залі Хіміко-технологічного коледжу відбулося
відкриття персональної художньої виставки молодої
майстрині Алевтини Філон.
Студент групи БС-16 Мироненко Тарас прийняв участь у ІІ
турі Всеукраїнської олімпіади з хімії серед вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Сумської області.
Тренінг «Сприяння своєму зростанню».
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У Палаці спорту «Свема» проходила зональна першість
області з міні-футболу серед юнаків у залік XXIII
спартакіади області.
Прийняли участь у заході «День відкритих дверей військової
частини».
В ЦЕВ «Юність» відбудеться міський фестиваль-конкурс
молодіжної творчості «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА-2017».
Участь в науково-практичному семінарі «Роль спеціалістів
психологічної служби у формуванні активної життєвої
позиції студентів ВНЗ».
У
коледжі
почався
тиждень
циклової
комісії
машинобудування.
У гуртожитку коледжу була проведена виховна бесіда на
тему: «Шкідливий вплив алкоголю».
В бібліотеці коледжу було проведено практичне заняття з
групою М-14. Мета роботи: «Оформлення списку
літературних джерел згідно вимог ДСТУ».
В коледжі стартував тиждень комісії загальнотехнічних
дисциплін.
Відбувся відкритий виховний захід «Виховання майбутнього
інженера».
На базі коледжу стартував всеукраїнський проект з
безкоштовного навчання основам програмування Technology
Nation від благодійного фонду BrainBasket, який займається
розвитком освітнього ринку в ІТ-галузі.
Засідання старостату технологічного відділення. такі
питання: успішність студентів «Як правильно організувати
свій час»
В Краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття
фестивалю – виставки «Писанковий розмай».
До Всесвітнього дня авіації та космонавтики працівники
Шосткинського музею імені тричі Героя Радянського Союзу
Івана Кожедуба підготували для студентів коледжу
приємний подарунок.
Молодь мала змогу не тільки ознайомитися з експонатами,
пов’язаними з особистим та громадським життям маршала
авіації, а й переглянути військово-історичний фільм із циклу
"Легенди армії", який розповів про маловідомі сторінки
біографії друга Івана Кожедуба, льотчика Сергія Крамаренка.
Студенти коледжу зустрічали представників громадської
організації «Сила Шостки (Shostka Strong)». Бесіда мала
конструктивний характер, студенти із зацікавленістю
слухали найактивніших представників організації.
Для студентів групи Е-15 відбулася лекція в бібліотеці на
тему: «Видатні вчені і винахідники».
Великдень: традиції і сучасність
В Шосткинському інституті СумДУ пройшла ІІ
Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта,
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наука та виробництво: розвиток і перспективи».
21.04.2017
У місті Лозова Харківської області відбулась ІІ Регіональна
студентська
олімпіада
«Комп’ютерне
креслення
і
моделювання засобами САПР». 13 квітня 2017 року на базі
Машинобудівного коледжу СумДУ відбувся ІІ (обласний )
етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів
ВНЗ І-ІІ р.а.
22.04.2017 - Завідуючий
електромеханічним
відділенням
Павло
23.04.2017
Сергійович Пата у складі "Академії альтернативних наук"
взяв участь у фестивалі "Любов, кар'єра, гроші" що проходив
у м.Суми на базі конгрес-центру СумДУ з виставкою
альтернативних джерел живлення
24.04.2017 - У коледжі вперше відбувся Тиждень психології, який ставив
28.04.2017
за мету популяризацію роботи психолога, розкриття
творчого потенціалу студентів, створення умов для розвитку
комунікативних навичок .
25.04.2017 – У Палаці спорту «СВЕМА» Півфінальна та фінальна
28.04.2017
першість області з міні-футболу.
25.04.2017На базі ХТК ШІ СумДУ відбулись фінальні обласні змагання
27.04.2017
з міні-футболу в залік ХХІІІ спартакіади серед ВНЗ І-ІІ р.а.
26.04.2017
Студенти Хіміко - технологічного коледжу вшанували
пам'ять жертв Чорнобильскої трагедії.
30.04.2017
Відбувся звітний концерт Народного ансамблю танцю
«Світанок».
3.05.2017
Розпочався
Тиждень
циклової
комісії
соціальногуманітарних дисциплін.
3.05
Олімпіади з всесвітньої історії, з історії України.
4.05
У рамках Тижня соціально-гуманітарних дисциплін пройшла
конференція «Україна святкує 500-річчя Реформації».
4.05.2017
У Хіміко-технологічному коледжі відбувся концерт,
приурочений до Дня пам’яті та примирення і відзначення 72річчя з Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.
12.05 4.05
Збірна команда Хіміко-технологічного коледжу ШІСумДУ
«Спецсмех» дебютувала в «Глухів Ха-Ха Шоу».
5.05.2017
Народний ансамбль танцю "Світанок" представив Шостку на
обласному концерті, присвяченому Дню Перемоги.
8.05.2017
Заходи бібліотеки ХТК до Дня пам’яті та примирення і 72-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
8.05.2017 8 та 9 травня – визначні дні в історії нашого народу. Саме в
9.05.2017
ці дні ми відзначаємо День пам’яті та примирення та День
перемоги над фашизмом у Другій світовій війні,
вшановуючи пам’ять загиблих у цій найкривавішій війні ХХ
століття. У читальній залі розгорнута виставка-огляд під
загальною назвою «Кожна епоха має своїх героїв».
11.05.2017
Проводилась особисто - командна першість Хімікотехнологічного
коледжу
імені
Івана
Кожедуба
Шосткинського
інституту
Сумського
державного
університету зі стрільби із пневматичної зброї.
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на базі IT Co-Working Shostka (бібліотека Толстого) відбувся
очний етап конкурсу інформаційних технологій,
В м. Суми відбулися змагання з легкої атлетики за
програмою ХХІІІ обласної спартакіади вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації.
В гуртожитку коледжу пройшли заходи, заплановані у межах
проведення Тижня: « Гуртожиток – мій рідний дім».
Відкритий конкурс-фестиваль патріотичної пісні «Від серця
до серця» в м. Конотоп.
Студенти групи Т-15 з викладачем Булітко Л.Є. сходили на
екскурсію в хімічні лабораторії інститутського навчального
корпусу по вул. Гагаріна.
На базі ХТК ШІ СумДУ відбулись змагання з волейболу,
присвячені Дню Європи.
В коледжі пройшло підсумкове засідання методичного
об’єднання керівників груп, на якому розглядались питання
пов’язані з формуванням самосвідомості та самореалізації
особистості студентів, моніторингу якості виховної роботи у
студентських групах.
Міжнародний день біологічної різноманітності. Студенти
коледжу вирішили створити екологічну доріжку. Першою
почали створювати альпійську гірку.
День матері, Міжнародний день сім’ї та Всесвітній день
вишиванки.
Спортивне свято - День здоров’я, присвячене 97-й річниці
від дня народження тричі Героя Радянського Союзу Івана
Кожедуба.
Відбулася офіційна презентація головним лікарем
Шосткинської ЦРЛ Штогриним О.Т. медичної інформаційної
платформи з записом на прийом онлайн. Працівники
коледжу брали участь у розробці медичної платформи.
Порадували своїх шанувальників великим звітнім концертом
два народні колективи «Світанок» та «Сузір’я».
Традиційно у читальній залі бібліотеки коледжу відкрилася
виставка-презентація «Розстріляне Відродження». День
пам'яті жертв політичних репресій.

