
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАЗОВИЙ ТЕХНІКУМ 

ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ 

імені Є.О. Патона 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНИЙ ГУРТОК: 

ЗАДАЧІ, ФОРМИ РОБОТИ, ОБЛІК РОБОТИ ТА 

ЗВІТНІСТЬ 

Із  досвіду роботи ВНЗ І-ІІ р. а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2  

 

«Предметний гурток: задачі, форми роботи, облік роботи та звітність» – 

Дніпро: Дніпровський міський базовий технікум зварювання та електроніки імені 

Є.О. Патона,2018 р., 68 стор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У збірнику узагальнено досвід роботи 13 ВНЗ І-ІІ р. а., підпорядкованих 

Дніпровському міському базовому технікуму зварювання та електроніки імені     

Є.О. Патона, з питання: «Предметний гурток: задачі, форми роботи, облік роботи 

та звітність» 

  



3  

Зміст 

1.  БУГАЙ О.А. «Інноваційно-розвиваючі та інтерактивні  технології 

формування компетенцій  в позааудиторній роботі» 

4 

2.  КОЛЕСОВА Т.М., МАЙБОРОДА О.В. «Молодому викладачу 

наочно про форми організації занять в предметному гуртку»  

12 

3.  КУЗЯКОВА Ю.С.,  Етико – правовий університет. Профілактика 

правопорушень та інших негативних явищ у  студентському 

середовищі 

18 

4.  ОЛЕКСІЄНКО О. Ю.,  НАЗАРОВА С.П., Роль гурткової та 

дослідницької роботи при формуванні професійних 

компетентностей студентів коледжу 

22 

5.  ГУЛАК А. А. Сучасність і автомобіль з оглядкою в минуле 28 

6.  ПАВЛОВА В. О. Рольова  гра як форма роботи гуртка “Історія та 

право”  

31 

7.  ШОХОВ В. Р.  Організація гурткової роботи з фізики та астрономії 

серед студентів ВНЗ  I-II рівнів акредитації 

34 

8.  ІЩЕНКО О.А.,  Формування креативної особистості через призму 

театрального мистецтва (з досвіду роботи студентського театру 

«Доля») 

38 

9.  КЛІТЧЕНКО Ю.В.,  Гурток «Театр моди» – створення  умов для 

розвитку  творчої особистості студента 

44 

10.  ФАЛЬКО О.Г. Гурткова робота, як форма екологічного виховання 

студентів 

48 

11.  ДИШУК Л.Г. Чи потрібна нам технічна творчість? 51 

12.  ВОРОНОВА І.І., ПОПОВИЧ О.М. Розвиток здібностей студентів 

у процесі гурткової роботи 

55 

13.  ПОЛОНСЬКА О.А. Методичні рекомендації викладачам-

початківцям щодо організації  гурткової роботи  

60 

14.  КУЗЬМЕНКО М.Ю., ДЕНО Н.П. Організація роботи 

студентського гуртка  

65 

 

  



4  

ІННОВАЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ  В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ 

(з досвіду гуртково-клубної роботи) 

БУГАЙ О.А.,  

Дніпровський міський базовий технікум зварювання  

та електроніки імені Є.О. Патона 

Шляхи сучасного розвитку освіти в Україні передбачають її ґрунтовне 

реформування в напрямку впровадження в освітню практику особистісно-

орієнтованого підходу, важливою складовою якого є позааудиторна робота. 

Тому в сучасній педагогіці ведеться активний пошук та випробовування різних 

форм і методів. 

Одними з найбільш поширених є інноваційно-розвиваючі та інтерактивні 

технології, які спрямовані на розвиток активного самостійного мислення 

студента, вміння знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї 

діяльності знання з різних галузей, уміти прогнозувати результати та можливі 

наслідки різних варіантів їх вирішення. Ці технології формують компетенції 

студентів. 

Провідне місце в позааудиторній діяльності займає гуртково-клубна 

робота. Вона є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки 

спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методиного, 

організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам 

наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках 

навчального процесу і поза ним. 

Викладачі технікуму в позааудиторній роботі зі студентами 

використовують різноманітні технології для реалізації таких завдань як: 

1. Виявлення найбільш обдарованих і здібних студентів, що мають виражену 

мотивацію до пошукової, наукової та творчої діяльності. 

2. Сприяння всебічному розвитку особистості студента, формуванню його 

об’єктивної самооцінки, набуттю навичок самостійної роботи та роботи у 

творчих колективах, опануванню методологією наукових досліджень. 

3. Інтеграція науково-практичних потенціалів викладачів і студентів, 

спрямована на вирішення різноманітних питань. 



5 
 

Позааудиторна робота студентів – це процес, в якому домінує елемент 

самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні 

фактори формування професійної культури, створює додаткові умови для 

реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в процесі 

аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота завжди 

орієнтована на особистість студента та на формування його компетенцій і є не 

лише засобом зростання інтелектуального потенціалу, професійної культури 

студентів, а й платформою формування відповідальності, оволодіння засобами 

самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти. 

Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні 

зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють потребу у членах 

суспільства – фахівцях, які готові оперативно адаптуватись, навчатись протягом 

життя, неперервно розвиватись, вирішувати реальні задачі у суперечливих і 

складних умовах сучасного буття, самостійно мислити, бути здатними до 

самореалізації на основі об'єктивної самооцінки. 

Компетентність – це особистісна якість, а компетенція – коло питань,  

за якими зазначену якість характеризують [2]. 

Викладачі в своїй позааудиторній діяльності формують різні компетенції, 

але специфіка гуртково-клубної роботи, що проводиться, перевагу надає 

особистісній компетенції. 

Особистісна компетенція – це сукупність компетенцій, які відносяться  

до самої людини як до особистості і до взаємодії особистості з іншими людьми, 

групою і суспільством [7]. 

Соціально-особистісні компетенції – це складне системне утворення, що 

сприяє саморозвитку та самореалізації особистості, її успішної життєдіяльності 

в соціальній взаємодії. 

Сучасна педагогіка пропонує наступні складові соціально-особистісної 

компетенції[6]: 

1. Персональну, яка розглядається як готовність до постійного 

підвищення рівня знань і як потреба в самопізнанні, саморозвитку, 

самоактуалізації та самокритичності. 
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До її складу входять: готовність до самостійної роботи, вміння управляти 

своїм часом, планувати і організовувати діяльність; готовність до постійного 

саморозвитку, вміння вибудовувати стратегії особистого та професійного 

розвитку та навчання. 

2. Комунікативну, яка розглядається як володіння усним і письмовим 

спілкуванням, у тому числі через Internet, як готовність до взаємодії та 

співробітництва з іншими членами суспільства, групою. 

У її складі: володіння прийомами спілкування; вміння будувати 

міжособистісні відносини, працювати в групі, конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації і поважати точку зору іншого з даного питання. 

3. Інформаційну, яка розглядається як володіння мультимедійними 

технологіями, розуміння можливостей їх застосування і критичне ставлення до 

інформації, поширюваної ЗМІ. 

У її складі: вміння самостійно збирати, зберігати, аналізувати і  

передавати інформацію; вільне володіння програмним забезпеченням 

персонального комп’ютера та офісною технікою. 

Для реалізації цих складових особистісної компетенції викладачі для 

позааудиторної роботи виокремили для себе наступні завдання: 

1. Засвоєння загальнолюдських цінностей та розуміння і сприйняття 

етичних норм поведінки відносно інших людей, (адаптивність, 

комунікабельність, толерантність). 

2. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (сприймати інші 

точки зору, створювати нормальні умови для спілкування). 

3. Прагнення самовдосконалення (здатність вчитися, наполегливість). 

Формування даної компетенції через відокремленні завдання здійснюється в 

процесі вирішення навчальних, практичних і дослідницьких завдань, 

спрямованих на інтеграцію отриманого раніше досвіду та придбання нового в 

процесі спільної діяльності з викладачем та через індивідуальний підхід до 

студентів з використанням інтерактивних методів в позааудиторній роботі. 

Яскравим прикладом реалізації даної компетенції є діяльність історичного 

гуртка «Дивосвіт» (керівник Бугай О.А.),  економічного клубу «Престиж» 
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(керівник Антіпова Т.А., Запара І.П.,), гурток іноземної мови (керівник Кухар 

Т.В.), гурток математики (керівник Грицюк А.І.), фізичний гурток (керівник 

Зінова О.Ю.) та інші.  

Наші досягнення в процесі розвитку соціально-особистісної 

компетенції студентів в гуртково-клубній роботі є наступними: 

1. Застосування інноваційно-розвиваючих технологій і методів, які 

орієнтовані на професійний розвиток особистості, набуття досвіду, активізацію 

та інтеграцію знань, умінь, навичок, отриманих у процесі навчання. Це 

різноманітні практикуми, диспути, дискусії, рольові ігри, робота малими 

групами, предметні тренінги. 

На формування і розвиток персональної та комунікативної компетенцій 

великий вплив надає використання методів розвиваючої психодіагностики та 

тренінгу, які стимулюють процес самопізнання, вивчення особливостей 

структури особистості, характеру, самооцінки і визначення шляхів, способів 

зміни негативних якостей. Метод тренінгу розвиває, удосконалює позитивні і 

коригує негативні якості особистості. 

Для формування і розвитку інформаційної компетенції використовується 

метод проектів, який дозволяє інтегрувати знання, отримані при вивченні 

різних дисциплін. Також в діяльності гуртків викладачі використовують 

інформаційно-пошукові, проблемні та професійно-орієнтовані завдання, які 

дозволяють підвищити інтерес студентів до обраної професії, активізувати і 

закріпити теоретичні знання і практичні навички, підвищити професійну 

підготовку студентів, навчити роботі з інформацією. 

Використання подібних колективних форм позааудиторної роботи 

дозволяє збільшити кількість соціальних і міжособистісних зв'язків між 

студентами, підвищити згуртованість, взаєморозуміння і взаємодопомогу, 

розвинути навички роботи в групі, навчити пояснювати, слухати і розуміти 

співрозмовника, враховувати думку інших. Стимуляція професійного і ділового 

спілкування студентів при виконанні завдання розвиває комунікативну 

компетенцію студентів і підвищує їх відповідальність за формування 

міжособистісних зв'язків у колективі. 
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2. Використання інтерактивних методів: робота з обдарованою молоддю, 

гурткова робота та участь у предметних тижнях, що мають спрямування на 

самопізнання і саморозвиток особистості, на розвиток комунікативних якостей 

для студентів, дозволяє надавати розвиваючий вплив на їх особистість, 

підвищує прагнення до самопізнання, задовольняє потребу в саморозвитку. Ці 

види роботи сприяють формуванню у студентів впевненості в собі, 

комунікативних навичок, самоефективності, самопрезентації, що в подальшому 

дозволить їм працевлаштуватися, закріпивши психологічні знання, навички 

спілкування і підвищивши їх конкурентноздатність на ринку праці. 

Отже, діяльність гуртків та клубів сприяє реалізації соціально-особистісної 

компетентності через стимулювання пізнавальної активності студентів та 

забезпечення їх мотивації до навчання, формування у них організованості, 

самостійності, відповідальності, самоконтролю, потреб в реалізації 

особистісного потенціалу, вихованні почуття обов'язку, орієнтації на цінності, 

терпимість, толерантність, гуманність, загальну культуру. 

Результативність нашої роботи полягає у формування адекватної 

самооцінки студентів, розвиткові їх творчих здібностей, вмінням приймати 

рішення та нести за нього відповідальність, робити вибір, вдало 

використовувати власний досвід та швидко реагувати на зміни, володіти 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення 

проблем тощо. Ця компетенція також реалізується через емоційну 

саморегуляцію, формування психологічної грамотності, культури мислення та 

поведінки. 

Інтенсифікація навчального процесу в освітніх закладах як одна з умов 

ефективності реалізації концепції методичної системи підготовки майбутніх 

спеціалістів, необхідна для розробки принципово нових підходів, форм та 

методів позааудиторної роботи. Вони повинні відповідати всім сучасним  
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Портфоліо історичного гуртка «Дивосвіт» 

 
 

Портфоліо економічного клубу «Престиж» 

  

Портфоліо фізичного гуртка 

  

вимогам та новому педагогічному мисленню. Історично складені форми і 

методи, які орієнтовані на засвоєння готових знань, виявились не здатними 

забезпечити формування здібностей особистості, справлятися із всезростаючим 
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обсягом інформації. 

Бінарний фізико-математичний захід Заходи математичного гуртка 

  

Оновлення форм, методів і прийомів позааудиторної роботи повинно бути 

спрямоване на заміну репродуктивного навчання творчим (продуктивним). 

Творча робота, яка наближена до наукового осмислення та узагальнення 

можлива тільки за умови організації самостійної діяльності особистості. 

Інноваційно-розвиваючі та інтерактивні технології в позааудиторній роботі 

сприяють активізації розумової діяльності студентів, їх самовдосконаленню, 

прояву креативності, творчості, нестандартного мислення та вміння виконувати 

будь-яку пізнавальну і наукову діяльність. Це все є свідченням формування 

компетенцій фахівця. 

Заходи гуртка іноземної мови  Гуртково-клубний напрям 

в позааудиторній роботі 

засвідчив свою високу 

ефективність. Студенти 

отримують можливість на 

розвиток активного 

самостійного мислення, вміння 

знаходити і вирішувати 

проблеми, залучаючи знання з  
 

різних галузей знань, вміння прогнозувати результати своєї діяльності і їх 

практичну доцільність. 

Гуртково-клубна робота є одним з найважливіших засобів підвищення 

якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, 
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методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів 

навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в 

рамках навчального процесу і поза ним. 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ: 

1. Антонюк М.С. Психологічні особливості формування у студентів умінь і 

навичок самостійної роботи // Сучасні педагогічні технології у вищій школі: 

Науково-метод. зб. – К., 1995. – С.111-113. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004. 

3. Онучак Л.В. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної 

роботи. – К., 2002. 

4. Освітні технології / за ред. О.М. Пєхоти, А.З. Кіктенко,  К., 2003. 

5. Пішун С.Г. Проблеми формування клубних потреб студентів та шляхи їх 

вирішення.// Педагогічні науки. Збірник наукових праць. - Суми: СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2001.- С. 237-244. 

6. Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології., К.:Плеяди, 2005. 

7. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / За ред.. 

В.В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. 

8. Хатнюк Н. С., Ділова та рольова гра як метод активного навчання: 

прикладний аспект //Освіта. – 2014. – №7. – С.38-45 

9. Цимбалюк Н.М. Сучасний клуб - яким йому бути? // Просвіта. - № 1. - 1997. 

10.Цимбалюк Н.М. Сучасний клуб - яким йому бути? // Просвіта. - № 3. - 1998. 
 

 

МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧУ НАОЧНО  

ПРО ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ В ПРЕДМЕТНОМУ ГУРТКУ  

КОЛЕСОВА Т.М., МАЙБОРОДА О.В. 

Дніпровський міський базовий технікум зварювання  

та електроніки імені Є.О. Патона 

Предметні гуртки – науково-освітні гуртки, організовані з метою 

розширення й поглиблення знань cтудентів з різних предметів та дисциплін 

навчального плану навчального закладу й розвитку в них інтересу до їх 

поглибленого вивчення, до відповідних галузей науки, художньої літератури й 

мистецтва, техніки тощо. 

Вони посідають важливе місце серед позааудиторних форм навчання. Їх 

завдання полягає у поглибленні набутих на заняттях знань, розвитку інтересів і 

здібностей підлітків. Створюють їх у навчальному закладі відповідно до 

навчальних предметів (математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін.), керують 

ними викладачі на громадських засадах. Вважаючи тему організації гурткової 
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роботи особливо важливої для молодих викладачів даному нарисі зібрані основні 

визначення та форми гурткової роботи. 

Визначення предметного гуртка
Відповідно до Положення про організацію роботи предметних гуртків

(секцій) Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Є.О.
Патона: «Предметний гурток (секція) – основна традиційна форма

реалізації змісту позааудиторної освіти студентів у процесі вивчення

окремої навчальної дисципліни чи їх сукупності.
За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність студентської молоді,
яка ґрунтується насамперед на добровільності, спільності інтересів,
спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності;
середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і

фізичного розвитку студентів, реалізація їхнього творчого потенціалу.
Предметний гурток є добровільним об’єднанням студентів, що

створюється при циклових комісіях з метою виховання освічених, творчо

мислячих фахівців, поглибленого вивчення навчальних дисциплін,
сприяння розвитку навчально-матеріальної бази циклової комісії».

 

Спочатку необхідно 

з’ясувати з якою 

метою створюється 

гурток та яких 

результатів бажає 

досягнути викладач 

разом зі 

студентами. 

Структура позааудиторної роботи

Позааудиторна робота

Пошуково-
дослідницька

робота

Спортивні

секції

Гуртки
та клуби за
інтересами

Предметні
тижні

 

Гурткова робота 

складає  значну 

частину всієї 

позааудиторної 

роботи в 

навчальному 

закладі. 

Структура гуртка

Керівник гуртка

Рада гуртка Члени гуртка

Заходи гуртка

 

Ефективність 

гурткової роботи 

залежить від 

взаємопорозуміння 

та злагодженої 

взаємодії всіх 

структурних 

підрозділів гуртка. 
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Структура
заняття гуртка

Оголошення
завдань

Індивідуально-
групова робота

Підсумок
роботи

Організація
групи

 

Будь яке заняття 

буде  насиченим та 

результативним, 

якщо дотримуватися 

основних елементів 

його структури. 

Вдале поєднання 

традиційних та 

інтерактивних 

методів проведення 

занять в 

предметному гуртку 

дозволяє зробити їх 

різноманітними, 

цікавими, сприяє 

формуванню 

різноманітних 

навичок та 

компетентностей у 

студентів. 

Методи проведення предметного гуртка
• розповідь,

• бесіда, 

• лекція

• демонстрація (наочні методи навчання) 
традиційні

• Метод мозкової атаки

• «Круглий стіл»

• Дискусія

• Ситуаційний аналіз

• Аналіз конкретних ситуацій

інтерактивні

 

 

Форми організації занять в предметному

гуртку

• Рольові ігри

• Вікторини

• Диспути

• Заняття-подорож

• Усний журнал

• Брейн-ринги

• Квести

• КВК

• Екскурсії

• Предметні тижні

• Конференції

• Зустрічі

• Фестивалі

• Ярмарки

 

Зацікавленості 

студентів сприяє і 

чергування різних 

форм організації 

занять в 

предметному гуртку. 
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Тематичний (предметний) тиждень є масовою формою організації конкретної

поза аудиторної навчально-виховної діяльності, спрямований на ознайомлення

і зацікавленість студентів у даному предметі. Він передбачає активну участь

усіх студентів навчального закладу у заходах певної тематики.

Етапи підготовки предметного тижня

підготовчий етап та планування тижня;

урочисте відкриття;

реалізація плану тижня;

підведення підсумків тижня.

 

Найпоширеною 

масовою формою є 

предметний 

тиждень. При 

підготовці 

предметного тижня 

необхідно 

дотримуватися 

основних етапів його 

підготовки, а,  при 

необхідності, 

вносити свої 

креативні 

доповнення або 

зміни. 

Форми заходів предметного

тижня

• тематичні вечори, 

• випуск газет, 

• виставка творчих робіт

студентів, 

• зустрічі з цікавими людьми, 

• диспути, прес-конференції, 

• конкурси, 

• усні журнали, 

• огляди, 

• турніри, 

• фестивалі, 

• змагання, 

• презентації творчих проектів, 

• аукціони ідей, 

• заочні подорожі, 

• екскурсії, 

• творчі звіти, 

• літературно-музичні вітальні.

 

Існує багато  форм  

проведення 

предметного тижня.  

Можна 

використовувати 

існуючі, а можна 

запроваджувати і 

свої нові форми. 

 

Вікторина – пізнавальна гра, яка складається з запитань і відповідей з

різних галузей науки, техніки, літературі та мистецтва, поєднаних якоюсь

загальною темою. 

Вікторина :
 розвиває винахідливість і активність студентів, 

 розширює їх світогляд, сприяє розумовому вихованню, розвитку

пізнавальних інтересів і творчих здібностей, кмітливості, 

 допомагає виявляти знання студентів в тій чи іншій галузі науки, 

техніки, мистецтві,

 збільшує емоційний тонус, 

 сприяє кращому засвоєнню змістової інформації.

 

Вікторина  в ігровій 

формі дозволяє 

запам’ятати значний 

обсяг різноманітної 

інформації, чому 

сприяє емоційне 

піднесення 

загального настрою 

аудиторії. 
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Алгоритм підготовки до вікторини:
вибір галузі знань для змісту вікторини, 

визначення цілей та завдань проведення, 

чітке і ясне формування питань,

критерії та умови визначення переможців, 

створення творчої групи та розподілення обов'язків між її членами, 

складання плану підготовки та проведення вікторини, 

визначення дати, місця, ходу та часу проведення,

визначення складу журі,

забезпечення призового фонду для нагородження переможців

 

При підготовці та 

проведенні 

вікторини доцільно 

дотримуватися 

певного алгоритму, 

це дозволяє 

врахувати всі 

нюанси цієї форми 

роботи та 

організувати її чітко 

та без небажаних 

затримок. 

 

Конкурс є формою змагання колективів або змагань на особисту

першість, яке проводиться задля підвищення інтересу студентів до тої чи

іншої галузі науки, мистецтва, спорту та виділити кращих, залучити

студентів до суспільно-корисної праці.

Мета і завдання конкурсу– розвивати творчі здібності

студентів, пізнавальні інтереси, уміння і навички творчо підходити до

вирішення поставлених завдань.

Конкурс може бути самостійною формою роботи або складовою

частиною вечора, зльоту, тематичної конференції. Якщо конкурс

оголошений як творчий, його змістом є нестандартні, нові, непередбачувані

завдання для учасників

 

Конкурси можуть 

бути діже 

різноманітними за 

змістом, тематикою, 

формою проведення, 

творчими, 

особистими або 

командними, 

інтелектуальними, 

поетичними, 

спортивними і т. і.  

 

Основні етапи організації та проведення творчого конкурсу:
І. Підготовка творчого конкурсу:
1. Вибір оргкомітету;
2. Розподіл обов’язків між членами оргкомітету (положення про конкурс,
оформлення приміщення, наочність, музичне оформлення й ін.);
3. Розробка положення про конкурс. У положенні відбиваються мета і
завдання конкурсу, критерії оцінки, склад журі конкурсу, нагородження,
номінації, визначаються дата, час і місце проведення конкурсу,
призначаються відповідальні за його проведення, оргкомітет.
4. Оформлення приміщення, запрошення журі, гостей.

ІІ. Проведення творчого конкурсу:
1. Вступне слово ведучого;
2. Представлення учасників, членів журі.
3. Конкурсна програма.

ІІІ. Підведення підсумків конкурсу. Нагородження учасників.

 

Результативність 

будь якого конкурсу 

залежить від його 

підготовки та чіткої 

організації. При 

проведенні творчого 

конкурсу можна 

скористатися 

наступним планом 

його підготовки. 
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Диспут – вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення

питань, які хвилюють його учасників.

Диспут - спеціально організована вистава, в ході якої відбувається

демонстративне зіткнення прямо протилежних точок зору, думок по якому-
небудь питанню (проблемі). Розгортається диспут завдяки оцінкам,
аргументаціям, значеннєвим зв'язкам з реальним життям, опорі на
особистий досвід, яким користуються учасники суперечки. У диспуті є
елементи монологу й діалогу.

Виховні потенціали диспуту: 
 формування вміння доказово, 

 аргументовано викладати свою точку зору, 

 зберігати витримку й спокій, сприймати критику,

 з повагою ставитися до думки опонента

 

Для формування 

світогляду підлітка, 

розвитку його 

навичок стисло та 

логічно 

висловлювати власні 

думки та 

відстоювати свої 

переконання 

найбільш вдалим є 

застосування такої 

форми роботи як 

диспут. 

Диспут сприяє:
 формуванню суспільної уваги в студентському колективі з проблеми

обговорення та стійких наукових понять, переконань, 

 поглибленню та розширенню кругозору, 

 розвиненню необхідних якостей особистості,

 розвитку активного, творчого ставлення студентів до своїх обов’язків, 

 допомагає розвитку логічного мислення. 

Правила або закони диспуту:
 диспут – вільний обмін думками; на ньому всі активні, в суперечці всі

рівні;

 головне – факти, логіка, доказовість;

 перешіптування на місці, непотрібні жарти забороняються;

 гостре, влучне слово схвалюється;

 якщо людина під час наведення аргументів переходить на обговорення

особистих вад опонента – це значить, що в неї немає доказових фактів;

 говори, що думаєш, думай, що говориш тощо.

 

Правильно 

організований 

диспут не тільки 

викликає масу 

різноманітних 

емоцій підлітків, а й 

вчить слухати думки 

інших, коректно 

вести спілкування з 

опонентами, вчить 

витримці та  

толерантності. 

 

Схема аналізу диспуту: 
1. Чи вдалий вибір теми диспуту з погляду на її актуальність, наявність
дискусійних питань, що спонукають самостійні міркування, судження
студентів? Ким вона висунута (викладачами, батьками, студентами) і чи
пов'язана з вивченням якого-небудь навчального матеріалу або має
вільний характер?

2. Яка мета диспуту? Чи правильно вона була сформульована?

3. Хто був його організатором? Хто брав участь у підготовці й проведенні
роботи (ініціативна група, гурток, викладач)?

4. Як виявилася активність студентів під час підготовки (участь у розробці
плану, у підборі літератури, у підготовці виступів і т.п. ) і проведення
диспуту (кількість виступаючих, щирість і переконаність їхніх суджень,
уміння самостійно обґрунтовувати й захищати свою точку зору й т.п.)? Які
матеріали одержали бажаючі взяти участь у диспуті (план, готовий текст
виступу, літературу для вивчення й т.п. )?

 

Дуже важливим 

в роботі 

молодого 

викладача є 

уміння 

аналізувати 

проведений 

захід, визначити 

його сильні та 

слабкі моменти, 

що було 

вдалим, а що 

пройшло не так, 

як планувалося. 
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Схема аналізу диспуту (продовження): 
5. Яка попередня виховна робота, пов'язана з диспутом проведена
(екскурсії, перегляд спектаклів або кінофільмів, анкетування, творчі
твори тощо)?

6. Наскільки чітко й гостро у вступному слові були висунуті питання
для обговорення? Чи вдалося створити настрій для дискусії?

7. Чи переконливим було заключне слово (чітко зазначені провідні ідеї
диспуту, даний ретельний аналіз виступів, спростовані помилкові
судження, освітлені недостатньо розкриті питання й т.п. )?

8. Як здійснювалося керівництво диспутом (чи вдавалося керівникові
направляти виступаючих, гнучко реагувати на висловлення учасників
диспуту й т.д.)?

9. Чи відповідало оформлення приміщення темі диспуту?

10. Яке загальне враження від проведеної роботи? Чим вона збагатила
студентів?

 

Чим це було 

викликано,як 

запобігти таких 

мінусів в 

майбутньому. 

Наведена схема 

аналізу диспуту 

допоможе 

молодому 

викладачеві 

ефективно 

застосовувати 

таку 

інтерактивну 

форму роботи з підлітками та сприятиме формуванню навичок самоаналізу. 

 

Література 

1. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К. Кондор,2005. 667 с. 

(стор.158-159) 

2. Н.П. Волкова Педагогіка: Посібник для студентів ВНЗ.- К. Видавничий 

центр «Академія», 2001. 576 с. (стор.348-349) 

3. Н.М.Фіцула Педагогіка: Посібник для студентів ВНЗ.- К. Видавничий центр 

«Академія», 2001. 528 с. (стор.178-179) 

4. Положення про організацію роботи предметних гуртків (секцій) 

Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

5. https://studfiles.net/preview/2412551/page:9/ 
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ЕТИКО – ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ПРОФІЛАКТИКА 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ІНШИХ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У  

СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

КУЗЯКОВА Ю.С., 

Дніпровський обласний базовий транспортно-економічний коледж 

Однією з найгостріших проблем сьогодення є правопорушення 

неповнолітніх та молоді. За офіційними даними Державного комітету статистики 

України, протягом 2017 року кількість злочинів, скоєних неповнолітніми та 

молоддю, становила майже 120 тисяч. Проблема залишається актуальною ще й 

тому, що кількість засуджених підлітків та молоді складає понад 50% від 

загальної кількості засуджених. Кожен другий злочин неповнолітніх - тяжкий. 

Змінилася соціальна характеристика і структура злочинних підліткових 

угрупувань.  

З кожним роком злочинність набуває все більшого і більшого розмаху. Вона 

щоденно у всьому світі забирає десятки тисяч людських життів, приносить людям 

великі страждання та муки, спричиняє суспільству велику майнову та моральну 

шкоду.  

Необхідність широкої і всебічної правової грамотності є координуючою 

умовою права в економічному, політичному і соціальному розвитку нашого 

суспільства.  

Саме з цією метою в нашому коледжі діє Етико – правовий університет 

(керівник Кузякова Ю.С.). До складу Етико-правового університету входять 

викладачі правових дисциплін та студенти - старшокурсники Юридичного 

відділення.  

Етико-правовий університет вже кілька років тісно співпрацює з Головним 

управлінням юстиції в Дніпропетровській області. Кожного року спільно 

розробляється і погоджується план заходів, тематика конкурсів творчих робіт, 

плани зустрічей студентів зі спеціалістами тощо. Кожен захід, кожне професійне 

свято, не залишається осторонь уваги  керівництва і працівників цієї установи. 
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Тому, питому вагу в роботі ЕПУ 

займають зустрічі неповнолітніх 

студентів з працівниками 

правоохоронних органів, органами 

юстиції, суду, органів соціального 

захисту населення, лікарями тощо.  

Проведено багато правових лекторіїв 

на теми «Якщо ваші права 

порушено», «Підліток і наркотики», 

«Адміністративна відповідальність  

Правовий лекторій на тему «Від наркотика до 

злочину» для студентів Транспортного відділення 

керівником ЕПУ Кузяковою Ю.С. 

 неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Алкоголь та 

тютюнопаління». 

Великого значення набувають такі зустрічі фахівців з мешканцями 

гуртожитку, які мають багато вільного часу, часто знаходяться поза контролем з 

боку батьків, не повною мірою знайомі з атмосферою життя великого міста, а 

отже, потребують підвищеної уваги з боку педагогів щодо формування 

правомірної поведінки та запобігання правопорушень.   

Кожного року викладачі спеціальності «Правознавство» організовують 

тиждень спеціальності, в рамках якого проводяться різні заходи, спрямовані на 

профілактику правопорушень. Такими заходами є і зазначені вище зустрічі з 

фахівцями, і професійне свято – День юриста, і відвідування установ юстиції та 

суду, видання посібників, «правові десанти», лекторії, брейн-ринги, конкурси 

творчих робіт правової спрямованості. Досить цікавим є проведення показових   

судових засідань, метою яких є виховання молоді у дусі поваги до закону та 

попередження таких негативних явищ  у молодіжному середовищі як крадіжки, 

вживання алкогольних напоїв, хуліганство тощо. Цей захід є дієвим тому, що 

акторами, які виконують роль суддів, прокурорів, підсудних потерпілих та інших 

учасників судового процесу є самі студенти.  
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Важливим у роботі з 

превентивного виховання молоді є 

відвідування студентами  коледжу 

установ Департаменту виконання 

покарань. Студенти Юридичного 

відділення за сприянням Головного 

управління юстиції в Дніпропетровській 

області відвідали Павлоградську 

виховну колонію для неповнолітніх. 

Показове судове засідання  «Вживання 

алкогольних та тютюнових виробів в 

заборонених місцях» 

Метою цього заходу стала, по-перше, профілактика правопорушень серед 

неповнолітніх; по-друге, ознайомлення  з умовами, в яких утримуються 

порушники норм чинного законодавства України; по-третє, ознайомлення 

майбутніх юристів з  діяльністю  виправних закладів. 

Важливим  напрямком роботи із запобігання правопорушень є проведення 

«правових десантів» та лекторіїв викладачами правових дисциплін та студентами 

старшокурсниками. Проведено багато лекцій, інформаційних годин правової 

спрямованості, а саме «Права і обов`язки студента коледжу”, конституційне право 

громадян України», «Відповідальність за злочини у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів», «Відповідальність за вживання алкогольних та тютюнових 

виробів в заборонених місцях», «Крадіжка, розбій та інші корисливі злочини», 

«Правовий захист хворих на 

СНІД», «Відповідальність за 

хабарництво», «Відповідальність 

батьків та осіб, що їх замінюють за 

протиправні дії неповнолітніх», 

«Відповідальність за приховування 

злочину та завідомо неправдиві 

показання», «Від наркотика до 

злочину», «Захист честі і гідності 

людини», «Дотримання правил 

тиші в громадських місцях», 

 

Правовий десант на тему «Відповідальність 

неповнолітніх за адміністративні 

правопорушення», проведений кандидатом 

юридичних наук, викладачем кафедри 
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«Молодь і нічні клуби та азартні 

ігри» тощо.  

«Адміністративного права та процесу» 

ДДУВС Голородько Д.В. 

Організована і успішно функціонує  юридична консультація, 

консультантами якої є викладачі правових дисциплін і студенти-старшокурсники.    

 

Таким чином найголовнішими 

завданнями правового виховання 

вважаємо озброєння студентів 

знаннями законів, підвищення їх 

юридичної обізнаності, систематичне 

інформування їх про актуальні 

питання права; формування у 

студентів  правової свідомості,  

Приведено до Присяги юриста студентів ІІ 

курсу Юридичного відділення на святковій 

дисциплінарній лінійці 

формування  поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання 

вимог законів, переконаності в необхідності дотримання правових норм та 

усвідомленні, що закони виконують не лише каральну функцію, а й захищають 

інтереси всього суспільства, кожного його члена. 

 

 

РОЛЬ ГУРТКОВОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ПРИ ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

ОЛЕКСІЄНКО О. Ю., НАЗАРОВА С.П.,  

ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний коледж» 

Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в коледжі, яка 

розвиває і формує загальнолюдські якості, професійну компетентність, поглиблює 

знання  студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і 

самовизначенні та вирішує проблему дозвілля, є гурткова робота. 

Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною низкою спеціальних 

знань і професійних умінь, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, 

працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми суспільства та активно 

включатися в їх вирішення. Основне завдання педагогічного колективу нашого 

коледжу - сформувати майбутнього спеціаліста як висококваліфікованого 
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фахівця, який буде постійно поглиблювати свої знання і прагнути до 

самовдосконалення. Це завдання можна реалізувати шляхом роботи студентів у 

предметних гуртках. 

Гурткова робота – це традиційна форма навчально-виховного процесу, яка 

дозволяє розкрити інтелектуальний та духовний потенціал молоді. Це форма 

роботи, яка зорієнтована на створення такого середовища, в якому студенти не 

лише опановують професію, але в майбутньому стануть гарними, досвідченими  

спеціалістами, оволодіють знаннями про самоосвіту і саморозвиток. А також в 

повній мірі зможуть використати набуті професійні знання на виробництві. 

Гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички 

практичного застосування знань, навички зв’язно викладати думку; створює 

основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, 

враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки. 

Мета гурткової роботи: 

- розширення і поглиблення бази знань; 

- розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей; 

- формування практичних умінь і навичок. 

Завдання гурткової роботи: 

- створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів; 

- організація змістовного дозвілля студентів; 

- впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання; 

- створення системи роботи з обдарованими студентами; 

- задоволення потреб студентської молоді у професійному 

самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей. 

Предметні гуртки коледжу формуються та працюють відповідно до 

«Положення про предметні гуртки» та «Положення про науково-дослідницьку 

роботу студентів», які містять задачі, форми роботи, облік роботи та  звітність. 

У коледжі успішно функціонують гуртки різного спрямування. Робота 

гуртків художньо-естетичного напрямку спрямована на розвиток творчих 

здібностей студентів, формування у них почуття прекрасного та естетичних 

смаків, збагачення їхніх уявлень про мистецтво та духовний світ загалом. 
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Діяльність історичного гуртка «Пам’ять»  допомагає студентам у засвоєнні 

певного кола знань про історичне минуле і сьогодення українського народу. Під 

керівництвом викладача історії Крячко Т. А. працює лекторська група, яка 

презентує цікавий матеріал до видатних дат в навчальних групах під час виховних 

годин. Однією із форм роботи гуртка є зняття фільмів гуртківцями  до ювілеїв 

видатних діячів та знаменних дат, зокрема до 150-річчя М. Грушевського; брейн-

ринги, квести. 

Предметні гуртки працюють при кабінетах і лабораторіях фізики, 

математики, інформатики, хімії. Гурток з фізики займається розробленням, 

конструюванням і виготовленням фізичних приладів, моделей, які безпосередньо 

можуть використовуватися на заняттях з фізики, астрономії.  

По завершенню роботи члени гуртків висвітлюють свою роботу в 

бюлетенях, організовують вечори, лекторії, виставки, конференції, випускають 

збірники та ін. Уже стало традицією щорічно проводити у навчальному закладі 

тижні циклових (предметних) комісій, на яких проводяться найбільш цікаві 

засідання гуртків  

У комісії обліково-економічних дисциплін працює предметний гурток 

«Конкурент», який об'єднує роботу трьох гуртків: «Фінансист», «Економічний 

світ», «Бухгалтер». Метою роботи гуртка є розвиток економічного мислення; 

формування вміння самостійно придбати, засвоїти и використовувати економічні 

знання; вироблення у студентів активної життєвої позиції по відношенню до 

економічних процесів у суспільстві, підготовка інтелектуально розвинених 

фахівців фінансової сфери. 

У рамках гурткової роботи проводилися заняття-дослідження на теми: 

«Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах інтеграції України 

у світовий економічний простір», «Основні проблеми економіки на сучасному 

етапі розвитку», «Формування споживчого ринку регіону», диспути, заняття-

інтелектуальні розваги: фінансова гра «Фінанси-квест» і «Батл з економіки», 

конкурс «Міс Економіка», інформаційні засідання з теми:  «Податкова система 

Швеції: уроки для України», науково-практичні конференції на теми: «Проблеми 

та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє»,  
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«Актуальні проблеми економічного зростання в Україні», презентація на тему 

«Історія виникнення та розвитку бухгалтерського обліку, як науки». Крім 

аудиторних засідань гуртківці беруть активну участь у міських науково-

практичних конференціях і заходах. 

Значний вплив на формування професійних навичок молодшого 

спеціаліста, крім гурткової роботи, відіграє навчальна науково-дослідна робота 

студентів. У навчальному закладі практикуються такі форми навчально-дослідної 

роботи: 

- дослідження на лабораторних, практичних заняттях, написання рефератів 

та обговорення їх на семінарських заняттях;  

-  написання звітів до лабораторних, практичних робіт, рефератів з 

навчальних  дисциплін; 

- виконання творчих проектів, комп’ютерних презентацій з фізики, хімії, 

біології, астрономії, інформатики, математики.  

До навчально-дослідної роботи  можна віднести курсові роботи, під час 

виконання яких студенти роблять перші кроки до самостійної наукової творчості. 

Вони вчаться працювати з науковою літературою, здобувають навички 

критичного добору й аналізу необхідної інформації. Під час захисту робіт вчаться 

публічним виступам і дискусіям. 

Дипломні проекти, які виконують студенти спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення»,  являють собою самостійні наукові розробки 

майбутніх спеціалістів, у яких знаходять відображення їх індивідуальні здібності 

та навички практичного застосування отриманих теоретичних знань. Широке 

розповсюдження отримали реальні дипломні проекти. Розробка таких проектів  

потребує від студентів максимальної зібраності, відповідальності за чистоту 

проведеного аналітичного або експериментального досліду.  

Невід'ємною частиною навчального процесу в позанавчальний час є 

науково-дослідницька робота студентів. Її основна мета полягає у практичному 

закріпленні теоретичних знань студентів, формуванні їхнього творчого мислення, 

придбанні навичок самостійного проведення наукових досліджень. З нашої точки 
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зору, позакласна науково-дослідницька робота студентів є важливим етапом 

формування творчих, всебічно розвинених спеціалістів. 

Заслуговує на увагу цікава та плідна робота наукового хімічного 

товариства під керівництвом кандидата технічних наук, голови циклової комісії 

природничо-математичних дисциплін  Слободнюка  Р. Є.. Студенти, члени 

хімічного товариства,  щорічно беруть участь в обласному конкурсі наукових 

робіт «ЕКО-ХІМ» та Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, 

аспірантів  і молодих вчених «Наукова весна» і постійно  отримують нагороди – 

дипломи І ступеня. Найбільш цікавими є наукові роботи студентів: «Визначення 

зміни вітаміну С в продуктах при зберіганні», «Визначення якості оселедцевих 

риб хімічним методом за показником буферної ємкості», «Фритюрний жир-

методи контролю та вплив на організм людини», «Вплив аскорбінової кислоти на 

функціонально-технологічні властивості прісного тіста», «Визначення вмісту 

активного хлору в питній воді». 

Крім наукових досліджень члени гуртка займаються створенням відео 

практикумів проведення лабораторних робіт з дисциплін «Фізична і колоїдна 

хімія» та «Неорганічна хімія». 

У комісії технології харчування працює гурток «Креативна майстерня» під 

керівництвом голови циклової комісії технології харчування Котова О.О., де 

студенти проявляють свою творчість у кулінарному  мистецтві. Гуртківці  

виконали науково-дослідницькі роботи : «Вплив аскорбінової кислоти на 

функціонально-технологічні властивості прісного тіста», «Наукове обґрунтування 

технологій приготування зефіру з використанням стабілізаторів комплексної дії».  

Члени наукового хімічного товариства плідно співпрацюють з гуртківцями 

«Креативної майстерні». Результатом співробітництва стали науково-

дослідницькі роботи: «Залежність фізіологічної доцільності страв з овочів від 

терміну і виду теплової обробки, реакції середовища. Приготування страв з овочів 

підвищеної біологічної цінності», «Вплив терміну теплової обробки і реакції 

середовища на біологічну цінність білків м’яса, риби, птиці. Нові технології 

приготування страв з цих продуктів з урахуванням досліджень». 
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Досвід організації позааудиторної  роботи з навчальних дисциплін 

свідчить, що педагогічні завдання успішно вирішуються лише за органічного 

поєднання навчально-виховної роботи на заняттях з цілеспрямованим впливом на 

студента в позааудиторний час. 

  

Керівник та члени гуртка «Креативна майстерня»  

  

  

 

 

 

 

 

Роботи гуртківців 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи гуртківців 

Ще В.Сухомлинський був переконаний, що «поєднання практичної роботи з 

науково-дослідницькою сприяє розумінню та правильному усвідомленню 

проблеми — а це запорука заглиблення спеціаліста в суть справи, у конкретні 

питання ... » [ 1 ]. 

Розмаїття форм науково-дослідної роботи дає можливість кожному 

студентові  знайти заняття до душі. Викладачі коледжу приділяють науково-

дослідній роботі студентів не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, незважаючи 

на те, що це віднімає багато часу і сил. Адже найбільша нагорода для них - це 
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дійсно освічена, всебічно розвинута і вдячна людина, що завжди буде пам'ятати 

уроки, отримані в юності. 
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СУЧАСНІСТЬ І АВТОМОБІЛЬ З ОГЛЯДКОЮ В МИНУЛЕ 

ГУЛАК А. А., 

Автотранспортний коледж ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

Напевно, всі ми знаємо і звикли, вважаємо навіть однією з візитівок та 

талісманом рідного міста та проспекту Олександра Поля пам’ятник автомобілю 

трудівнику, автомобілю воїну УралЗІС-5в, що встановлений біля 

Автотранспортного коледжу Державного ВНЗ «НГУ».  

 

Фото 1 УралЗІС-5в біля Автотранспортного коледжу ДВНЗ «НГУ» 

Саме цей автомобіль надихнув викладачів та студентів навчального закладу 

до створення в 2012 році гуртка «Авторетроклуб» при навчальному закладі. 

Гурток базується безпосередньо в коледжі в аудиторії номер 309 та на 

території навчальних майстерень.  

Основними задачами гуртка «Авторетроклуб» являються: 

- прищеплення студентській молоді любові до автомобільного 

транспорту та майбутньої професії в цілому; 

- вивчення світової історії автомобілебудування, застосування різного 

типу конструкцій та порівняння їх із сучасними автомобілями; 

- пошук літератури щодо будови і експлуатації ретроавтомобілів, 

вивчення фактів знаходження такої техніки в нашій області та Україні в цілому; 

- створення діючих макетів-розрізів автомобільних двигунів та інших 

вузлів і агрегатів автомототранспорту; 
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- поглиблення знань з дисципліни «Автомобілі», «Автомобільні 

двигуни», «Теорія і конструкція автомобілів», «Історія України»; 

- участь у міських та всеукраїнських виставках ретрозлітах автомобілів. 

Керівником та засновником гуртка являється викладач коледжу Гулак 

Антон Анатолійович, випускник цього ж навчального закладу та палкий фанат 

автомобільного транспорту. 

 

Фото 2 Керівник гуртка Гулак Антон Анатолійович 

До основних форм роботи гуртка можна віднести: 

- пошукова робота на предмет вивчення будови і роботи, історії 

створення як автомобілів так і автозаводів сучасного Європейського світу і 

України; 

- проведення конкурсів професійної майстерності, тематичних брейн-

рингів, круглих столів; 

- практична робота зі створення макетів, відновлення вузлів і агрегатів, 

створення презентацій та плакатів на основі практичних вмінь; 
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Фото 3 Трудові будні гуртка – відвідування заходів  

автомобільної тематики, автомобільних виставок 

 

 

Фото 4 Підготовка до ретропараду на день міста 2017 р. 

Під керівництвом викладача Гулак А.А та за підтримки адміністрації 

коледжу в період останніх двох років мі відвідали най масштабніші українські 

ретрофестивалі «ДніпроАвтоРетроШоу», «ОлдКарЛенд» м. Київ, «Леополіс гран 

прі» м. Львів, «Запорізькі ворота» м. Запоріжжя. Хотілося би зауважити, що всі ці 

відстані ми здолали власним ходом, на автомобілях, вік яких перевищує 30 років. 

  

Фото 5,6 Участь В ДніпроАвтоРетроШоу 

Учасниками гуртка на момент 2017-2018 навчального року являються: 

1. Сердюк Дмитро гр. АТ-22; 

2. Славгородська Єлизавета гр..ОР-43; 

3. Моцух Дмитро гр. ОР-33; 

4. Касілов Артем гр. ОР-33; 

5. Волохань Костянтин гр. АТ-21; 

6. Єсипчук Катерина гр..ОР-32 
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7. Білоусов Микита гр. ОР-31 

Випускники коледжу активно приймають участь у житті та становленні 

гуртка тим самим дякуючи за проведену роботу. Враховуючи всі вище перелічені 

фактори випливає загальний висновок, що даного плану гурток і його робота 

формує у студента свідоме ставлення до майбутньої професії, прививає любов до 

неї та надає практичний досвід. Такий підхід є невід’ємною складовою 

педагогічної роботи та побудови свідомого Європейського суспільства.  

 

РОЛЬОВА ГРА ЯК ФОРМА РОБОТИ ГУРТКА  

“ІСТОРІЯ ТА ПРАВО”  

ПАВЛОВА В. О.,  

Коледж економіки та бізнесу ДНУ імені Олеся Гончара 

Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та 

навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на 

практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових 

обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою 

стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, 

самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до 

цього. 

Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм 

та методів організації гурткової діяльності неможливо. Вирішенню цієї проблеми 

значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних 

методів навчання, серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри у гуртковій 

роботі, які дають студентам змогу формувати знання шляхом інтенсивної 

самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку 

індивідуальних творчих здібностей.  

У рольових іграх відпрацьовується тактика поведінки, дій, виконання 

функцій конкретної особи.  Але ж це і є головне - захопити учасників засідання 

гуртка, спровокувати творчий пошук?  

На гурткових засіданнях ми практикуємо тематичне поєднання обох 

дисциплін: “Історії України” та “Правознавства”, прикладом якого є  рольова гра 
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у вигляді судового засідання. ЇЇ мета — поглибити знання студентів з процесу 

проведення колективізації в Україні. 

Перш ніж запропонувати студентам взяти участь у даній рольовій грі, 

створюється своєрідний «архів», який містить у собі певний матеріал, свідчення, 

часом суперечливі і протилежні судження, бо саме вони дозволяють студенту 

виробити власну позицію, обрати те, що більше відповідає йому особисто, щоб 

потім переконати в істинності своєї точки зору товаришів. 

Рольова гра, об’єднана двома дисциплінами, є складною за своєю 

структурою, тож вимагає від керівника гуртка та учасників зібраності, мобілізації 

зусиль, тісного партнерства та співпраці. Цей вид роботи стимулює творчу 

активність, з’являється потреба у здобутті нової інформації, формуються вміння 

робити висновки й узагальнення, пропонувати конкретні рішення у розв’язанні 

тих чи інших питань.  

Важливість теми гурткового засідання  «Україна в 20-х– 30-х роках ХХ 

століття. Колективізація і розселення народу України» у тому, що студенти 

можуть поглибити свої знання з процесу проведення колективізації в Україні та 

одночасно вчаться відстоювати свої права. Завдання є досить важким для 

студентів, тому через гру («судове засідання») відбувається краще засвоєння та 

узагальнення  матеріалу з даної теми, здобутого на навчальних заняттях. 

Цінність представленого гурткового заняття у вигляді рольової гри полягає 

у тому, що воно дає можливість усвідомити значущість знань студентів, показати 

можливість його застосування у своїй діяльності, тобто рольова ділова гра, що 

поєднує у собі сукупність досвіду студентів з двох дисциплін – це один з шляхів 

зв’язку теоретичних знань із практичною діяльністю; завдяки даному виду роботи 

студенти вчаться відстоювати свої позиції, захищаючи чи, навпаки, критикуючи 

певну точку зору, з якою вони погоджуються або ж спростовують; отримують 

можливість з’ясувати власні погляди, а також зрозуміти й оцінити думки інших; 

пробують переконати опонентів у правильності своєї точки зору, відповісти на 

аргументи супротивників.  

У студентів спостерігається потреба у формуванні власного світогляду, 

прагнення бути дорослим, бурхливо розвивається фантазія та уява, спрямованість 
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на самоствердження перед суспільством. Саме цьому сприяє використання такої 

форми роботи під час гурткового засідання як рольової гри, яка залучає студента 

до діяльного вирішення завдань та проблем, ставить їх у позицію причетності до 

історичних подій. 

Цікаво, що з кожним новим зверненням до рольових ігор змінюються 

функції керівника гуртка: спочатку він – одна з головних фігур: виконує роль 

організатора, інформатора, консультанта, режисера і, нарешті, робить підсумки, 

оцінює діяльність як цілої групи, так і кожного окремого гравця. У подальшому 

більшість цих функцій відпадає, і керівник гуртка залишається тільки 

консультантом або арбітром гри. 

Отже, у змісті рольової гри природно переплітаються знання та вміння, така 

гра допомагає не просто засвоїти навчальний матеріал, отриманий на заняттях, а й 

активізувати інтелектуальну діяльність, сприяючи більш глибокому засвоєнню 

інформації учасниками гурткового засідання.  

ДОДАТОК 

 

Відтворення судового засідання, де підсудна – Колективізація, роль захисту виконує 

Комуністична партія Радянського Союзу, а суддя – уособлення  часу. 

  

Обвинувачення —  народ України. Керівник гурткового засідання – виконує роль 

арбітра гри та підводить підсумки. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ  I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

ШОХОВ В. Р.,  

Машинобудівний коледж ДНУ  імені Олеся Гончара, 

Забезпечення надання якісних освітніх послуг обумовлює організацію 

різних форм і застосування різноманітних методів позанавчальної робот зі 

студентами. У підготовці компетентного конкурентоспроможного фахівця  

викладачу допомагає гурткова робота, яка стає продовженням навчального 

процесу і спрямована на поглиблення теоретичних знань та набуття і закріплення 

практичних навичок. 

Реалії сьогодення на ринку праці  вимагають від випускників коледжу 

високого фахового рівня, підвищення якого і відбувається через участь студентів 

у роботі предметних гуртків. 

З власного досвіду виокремлю такі форми гурткової роботи: 

- проведення досліджень,  конструювання і виготовлення фізичних приладів, 

моделей, що безпосередньо можуть використовуватися на заняттях з фізики, 

астрономії; 

- написання рефератів; 

- підготовка студенів до предметних олімпіад різних рівнів (коледж, місто, 

область); 

- створення комп’ютерних  презентацій з фізики, астрономії. 

Протягом останніх чотирьох  років гуртківцями розроблені і виготовлені 

такі саморобні прилади: 

- «Іонізатор повітря» (2013/2014 н. р.); 

- «Модель ланцюгової реакції» (2014/2015 н. р.); 

- «Модель дії магнітного поля на провідник з струмом»  (2015/2016 н. р.); 

- «Маятник Обербека» (2016/2017 н. р.). 

При організації гурткової роботи студентів необхідно дотримуватися 

певних вимог: 

- творчий підхід; 

- планомірність досліджень; 

- прикладний характер досліджень, приладів; 
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- практичність; 

- індивідуальність окремих завдань та групових досліджень. 

При плануванні роботи гуртка слід враховувати і рівень навчальних 

досягнень  студентів, з яким вони  приходять зі школи. 

У Машинобудівному коледжі Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара протягом двадцяти років, під моїм особистим керівництвом, 

працює фізичний гурток «Квант», план роботи якого передбачав і питання з 

астрономії. Другий рік в коледжі працює гурток з астрономії «Квазар». 

Розглянемо методичні  рекомендації щодо  організації роботи такого гуртка. 

Метою програми гуртка з астрономії є формування інтересу до вивчення 

фундаментальних природничих дисциплін, формування наукового світогляду 

студентів, розвиток їх здібності та бажання здобувати нові знання і вміння, 

організація змістовного дозвілля студентів під час заходів астрономічного гуртка, 

(астрономічні спостереження, підготовка та проведення вікторин, брейн–рингів, 

диспутів, інтелект–шоу тощо). 

Робота астрономічного гуртка коледжу базується на: 

- особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні; 

- раціональному використанні студентами вільного часу; 

- розвитку міжпредметних зв’язків астрономії з іншими науками; 

- системності та послідовності у вивченні навчального матеріалу; 

- формуванні вмінь і навичок самостійно виконувати практичні завдання. 

Беручі участь у роботі  астрономічного гуртка  студенти вчаться: 

- системно мислити; 

- здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці; 

- працювати у мережі Інтернет; 

- самостійно і творчо працювати зі спеціалізованою літературою, 

довідниками; 

- працювати з лабораторним обладнанням; 

- вести та аналізувати астрономічні спостереження. 

У програмі роботи гуртка враховані вимоги астрономічної складової, 

введеної до державного стандарту середньої освіти України. Програма базується 
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на шкільних знаннях з природознавства, географії, біології, фізики, хімії, 

математики, питаннях історії, винахідництва, дослідництва, мистецтва, 

суспільствознавства. Вона поглиблює знання студентів з цих предметів та надає 

їм додаткову наукову інформацію не передбачену програмою загальної середньої 

освіти. 

Обов’язковим є диференційований підхід до кожного студента-астронома, 

який залежить від його вподобань, знань, умінь та навичок. Кожне заняття 

включає теоретичний матеріал і практичну роботу. В практиці занять гуртківців є 

такі форми роботи, як нічні астрономічні спостереження, що створюють особливі 

умови для довірливого спілкування. Це особливо важливо у наш кризовий час, 

коли батьки не завжди приділяють достатньо уваги і часу вихованню  і 

спілкуванню з дітьми. 

Технічні засоби навчання при роботі гуртка: комп’ютер, телескоп, 

фотоапарат, карти та атласи зоряного неба, астрономічні таблиці та стенди. 

Засоби контролю за ефективністю навчання та оцінка знань: педагогічне 

спостереження, тестування, анкетування, бесіди з гуртківцями, участь в 

конкурсах, виставках, вікторинах, написання рефератів, пошуково-дослідних 

робіт, підготовка презентацій та захист цих робіт тощо. 

Тематичний план роботи астрономічного гуртка «Квазар» 

№ 

з/п 
Розділ 

Кількість годин 

Разом Теорія Практика 

1 Вступне заняття 2 2  

2 Астрономія – найдавніша з наук   4 2 2 

3 Віртуальна подорож зоряним небом 4 2 2 

4 Розквіт астрономії 4 2 2к 

5 Місяць – супутник Землі  4 2 2 

6 Сонце та його сім’я 4 2 2 

7 Небо і релігійні свята 4 2 2 

8 Зоряна сім’я 4 2 2 

9 Людина і світ 4 2 2 
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Для покращення  рівня гурткової роботи з фізики та астрономії у коледжі, 

слід  дотримуватися такого: 

1. Створити умови для організації  гурткової роботи у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації щодо забезпечення лабораторіями з необхідним обладнанням та 

інструментами. 

2. Максимально скоротити період адаптації студентів до гурткової  роботи. 

3. Організувати системну роботу гуртка. 

4. Постійно оновлювати тематику гуртка, враховуючи нові досягнення 

фізики та астрономії. 

5. Активніше проводити в коледжі олімпіади та різні конкурси. 

6. Стимулювати студентів, які займаються гуртковою роботою, надавати їм 

можливість реалізувати себе. 

Головні мотиви участі студентів у гуртковій роботі полягають у тому, що ця 

діяльність є одним з напрямів особисто орієнтованого навчання, яка спрямована 

на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам'яті, мови, креативних 

здібностей, поліпшення засвоєння студентами навчального матеріалу згідно з 

державними освітніми стандартами. Досвід роботи багатьох років дозволяє 

зробити висновок, що організація гурткової роботи у навчальному процесі 

виправдана і дає відчутний ефект у питаннях підготовки конкурентоспроможних 

фахівців,  і має розглядатися, як важливий елемент технології активного 

навчання. 

  

10 Підсумкове заняття 2 2  

 Разом 36 20 16 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

( з досвіду роботи студентського театру «Доля») 

ІЩЕНКО О.А.,  

Дніпровський індустріальний коледж 

«Створити те, чого немає в дійсності, кинути людям 

фантазію, ідеальне, неіснуюче але прекрасне… 

А для цього треба розбудити фантазію, виростити їй 

крила і навчитись літати» 

Лесь Курбас  

Яскраві постановки за класичними і авторськими творами, театральні 

експерименти, дивна атмосфера відвертості, щирості, доброзичливості, 

взаємовиручки, творчості і натхнення - все це студентський театр «Доля». Ось 

майже  25 років цей колектив діє на базі Дніпровського індустріального 

коледжу, для багатьох нинішніх і колишніх студентів різних курсів і 

спеціальностей він став другою домівкою. За ці роки через нього в той чи 

іншій мірі пройшли більше 400 осіб.  

В позааудиторній роботі нашого коледжу не втрачається інтерес до 

питання визначення ролі та місця театрального мистецтва, української поезії та 

драматургії. 

Такий вид діяльності найповніше забезпечує потяг молоді до 

самореалізації і максимально активізує її творчий потенціал. 

В репертуарі театру, за роки його існування відбулося близько 50 прем’єр 

за творами українських та зарубіжних класиків, сучасних драматургів та 

зарубіжних авторів, здійснено близько 40 театральних вечорів, концертних 

програм, дитячих ранків, новорічно-різдвяних заходів. Студентський театр 

«Доля» – бажаний гість на усіх заходах, які відбуваються у коледжі. З кожним 

роком репертуар театру змінюється та урізноманітнюється, покращується 

виконавський рівень колективу. Зважаючи на серйозність підходу до підготовки 

вистав, починаючи з підбору п’єс і закінчуючи безпосередньо виступами на 

сцені, можна сказати, що  наш самодіяльний студентський колектив - це 

об'єднання молодих людей, яких згуртувала любов до мистецтва, для них театр - 

це покликання душі. 
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Організатором та творчим натхненником молоді з початку заснування 

театру і до цих пір є викладач української мови та літератури Маслакова 

Антоніна Валентинівна – людина творча, неординарна, наполеглива в роботі, 

працює самовіддано, піднесено, додаючи до традиційного і своє бачення вистави, 

образів. Талановиті студенти, які люблять пісню, поезію, музику і, звичайно, 

зацікавлені театральним мистецтвом до неї тягнуться і захоплюються її ідеями. У 

своїй професійній діяльності Антоніна Валентинівна вміє пробудити творче 

самопочуття студентів, на репетиціях створює особливу атмосферу, її робота є 

близькою до роботи режисера з акторами. Добираючи студентам ролі, які б 

відповідали їх характеру Антоніна Валентинівна намагається розкрити творчий 

потенціал індивідуальності. При виборі творів викладач звертає увагу на їхню 

художню довершеність. Тому, творче кредо колективу – нести красу, добро, 

справедливість. 

Склад театрального колективу постійно поповнюється талановитою 

молоддю, як правило, це студенти з активною життєвою позицією, з глибокою 

внутрішньою мотивацією, готові витрачати власний час на улюблене заняття. 

Для них це не проведення часу, не заповнення дозвілля – це справжня мистецька 

практика задля створення повноцінного театрального дійства, яке має свого 

прихильного глядача. Для юних акторів театр це можливість самовираження та 

творчого пошуку. Метою організації театру «Доля» стало надання можливості 

творчій студентській молоді реалізувати свій мистецький потенціал, а також 

пропаганда серед студентської громади кращих творів української класики і 

знайомство із сучасним драматургічним мистецтвом України. 

Репертуар театру, завдячуючи його керівникові, збагатився п’єсами 

українських драматургів, а саме: «За двома зайцями» Михайла Старицького, 

«Вечорниці» за творами М.В. Гоголя, «Шельменко-денщик» Г.Ф.Квітки-

Основ’яненко, «Мина Мазайло» М.Г. Куліша, «І все це про кохання» за творами 

українських письменників та зарубіжних класиків. 

Учасниками студентського театру підготовлена літературна композиція 

до 120- річчя М. Куліша, проведений конкурс читців творів Ліни Костенко, 

організовано конкурс на звання «Кращий актор року», «Кращий сценарист», 
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«Кращій режисер», літературно – музична вистава до 145 – років з дня 

народження Л. Українки. Студенти розкривають свої артистичні здібності, 

переказують тексти в діалогічній і монологічній формах, висловлюють власну 

життєву позицію, дають оцінку прочитаному. Участь студентів у постановці 

вистав за творами українських драматургів та письменників, створення образів-

характерів розвиває у майбутніх фахівців почуття краси, розуміння взаємодії 

різних видів  мистецтв,  відчуття музики та поезії, забезпечує їм володіння 

технікою мовлення, пластики тощо. 

Кожного року студенти – аматори готують новорічні вистави для дітей 

співробітників коледжу, серед них найбільш сподобались глядачам: казка 

«Снігова королева», інсценізація казок Ганса Християна Андерсона, «Принцеса 

без горошини» сучасний автор Євген Тищук, «Золушка до і після» за мотивами 

казки російського актора Леоніда Філатова. 

Учасники театру «Доля» відрізняються особливою музикальністю, 

пластикою дійства, виступаючи в різних жанрах театрального мистецтва вони 

навчаються декламувати, рухатись на сцені, знайомляться із сценічною 

культурою, набувають навичок режисури та постановки вистав. У даний час 

театр  «Доля»  це –  колективне мистецтво солістів і масовки, де у кожного є своє 

місце, своя роль. Готуючись до спектаклю, студенти розподіляють між собою 

обов’язки: художника-декоратора, гримера, реквізитора, разом обговорюють 

музичні уривки та композиції. Так, зусиллями злагодженого колективу 

народжується театральна вистава як справжній витвір мистецтва. Музика, 

художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для підлітків джерелом 

переживання радощів, забезпечують багатство вражень. Василь Сухомлинський 

зазначав: «Кожна дитина не тільки сприймає, але й малює, творить, створює. Те, 

як дитина бачить світ,  – є своєрідною художньою творчістю. Образ, що створила 

дитина, несе в собі яскраве емоційне забарвлення. Діти переживають бурхливу 

радість, сприймаючи образи навколишнього світу і додаючи до них що-небудь з 

фантазії. Емоційна насиченість сприйняття – це духовний заряд духовної 

творчості» 

Студенти-актори беруть активну участь в концертних програмах, 
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тематичних вечорах, театралізованих дійствах, таких як: «Ні, я жива, я буду 

вічно жити» літературна вистава за творами Л. Українки, «Тричі мені являлася 

любов» за творами І.Франка, «Світ ловив мене, та не впіймав» літературна 

композиція про творчий і життєвий шлях Г.С. Сковороди, «Поезія – це завжди 

неповторність» літературна композиція до 85- річчя з дня народження 

Л.Костенко. У процесі розучування етюдів на заняттях театру, а також аналізу 

мотивів поведінки дійової особи юні актори вчаться схоплювати ледве помітні 

особливості в поведінці,  жестах, міміці тієї чи іншої людини, що виявляють її 

душевний стан. 

Традиційно у коледжі щороку вшановується пам'ять великого Кобзаря, 

учасники театру завжди беруть активну участь у святі: читають вірші, 

інсценізують уривки з  творів, співають, проводять конкурси. Вшановуючи 203-ї 

річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченко, студентами – 

членами театру «Доля» підготовлено літературно-музичну композицію «Душа 

Тараса – доля України». Виступ вміщує цікаві повідомлення про Шевченко 

письменника та художника, відеопрезентації, уривки з кінофільмів, сценки, 

композиції, пісні і  танці.  Як бачимо, включення студентів у театральну 

діяльність є неоцінним з огляду на громадянське становлення особистості, 

ефективним шляхом морально-етичного виховання. Театральна творчість юних 

акторів сприяє формуванню у них спостережливості та уважного ставлення до 

оточуючого світу, здатності до співчуття і співпереживання. 

Театр – синтетичне мистецтво, і залучення студентів до такого виду 

діяльності, відкриває широкі можливості для розвитку їх здібностей. Робота 

театру спрямована на формування у студентів вмінь та навичок сценічного 

мовлення і руху, удосконалення виразного читання, виховання естетичних 

почуттів, розвиток творчої фантазії й уяви, виховання гуманістичних 

загальнолюдських цінностей. Учасники театру долучаються до участі у 

проведенні загальноколеджівських виховних заходів, зокрема тематичних 

вечорів, свят. Незабутньою для гостей, та присутніх на святі у жовтні 2017р. була 

літературно – музична композиція, підготовлена учасниками студентського 

театру до 80 річчя з дня заснування Дніпровського індустріального коледжу. У 
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гарній віршованій формі були згадані основні віхи становлення та розвитку 

коледжу. Гортались сторінки літопису коледжу і згадувались у пам’яті перші 

випуски, воєнне лихоліття, відбудова, економічна нестабільність, випускники 

коледжу, що загинули у зоні АТО. Відеопрезентація, фотоматеріали та музичний 

супровід, що були підібрані студентами робили їх розповідь більш цікавою та 

змістовнішою. За період свого існування коледж пройшов через злети і падіння, 

білі й чорні смуги, радісні й сумні миті, великі й маленькі перемоги, усі ці 

сходинки шляху, довжиною 80 років викарбувалися  у його історії. Під час 

виступів студентського театру у залі завжди панує гармонія, театральна 

комунікація актора та глядача, яка задовольняє їх емоційні та інтелектуальні 

потреби. 

Студентський театр «Доля» Дніпровського індустріального коледжу є 

нестандартною, інноваційною технологією соціального виховання, яка 

спрямована  на активізацію думки, емоцій, молоді, наближує її до реального 

проживання різних соціальних ситуацій, учить ефективній соціальній взаємодії, 

спрямовує на пошук власного місця в соціальному просторі, підвищуючи тим 

самим соціально- компетентнісний потенціал майбутніх спеціалістів. 

Студентський театр «Доля» є позааудиторним компонентом професійної 

підготовки фахівців, ефективним засобом цілісного розвитку особистості, 

формуванням естетичного досвіду молодої людини. 

Додаток: Фото-звіт про роботу театру 

 

  

Вистава до ювілею Ліни Костенко «Поезія – це завжди неповторність…», 2015р 
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Колектив театру 2009 року після вистави 

«Вечорниці» (за творами М. В. Гоголя) 

Новорічна вистава за творами Г.Х. 

Андерсена 2016р. Уривок з казки «Свинопас» 
 

  

Уривок з казки «Снігова Королева» Концертна програма до 80 – річчя з дня 

заснування Дніпровського індустріального 

коледжу 

 
 

М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» Уривок з твору В. Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта» 
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ГУРТОК «ТЕАТР МОДИ» – СТВОРЕННЯ  УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

 ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. 

КЛІТЧЕНКО Ю.В., 

Дніпровський державний коледж технологій та дизайну 

Мета роботи гуртка  - розвинути естетичний смак студента, виховати цей 

смак на кращих взірцях модельного і театрального мистецтва, допомогти 

кожному студенту бути стильним і авангардним, досягти високих особистих по-

казників. 

Творчість в будь-якій сфері діяльності людини - це завжди шлях до успіху, 

тому, що тільки творчість дозволяє знайти нестандартні рішення самих 

повсякденних проблем. 

21 століття - це століття нових технологій і прогресивних ідей, потреба 

суспільства в людях творчих і оригінально мислячих значно зросла. У зв'язку з 

цим проблема виховання у молоді творчого ставлення до навколишньої дійсності 

актуальна як ніколи. 

Робота гуртка «Театр Мод» 

спрямована на розвиток творчої 

активності молоді в одній з 

основних сфер діяльності людини 

- створення одягу. 

Гурток дає можливість 

ознайомитись з прекрасним 

процесом створення свого стилю 

і способу в одязі, спробувати свої 

сили в моделюванні сучасного 

костюма. Займаючись в гуртку 

«Театр моди»  студенти 

розширюють знання і 

удосконалюють навички в області 

конструювання і моделювання. 

 

Малюнок 1. Авторська колекція Бойко Анастасії 

"Реквієм" 
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Історія розвитку одягу і повсякденна практика переконує нас в тому, що в 

мистецтві одягати людей художником повинен бути кожен, від прославлених 

модельєрів до рядових виконавців. Без розуміння художніх завдань не можна 

досягти успіху. 

 Робота в гуртку спрямована на трудове, естетичне виховання студентів, 

розширення їх кругозору, розвиток естетичного смаку, прищеплення інтересу і 

любові до народної творчості, виховання творчої активності, працьовитості, 

професійну орієнтацію студента. 

 Основний напрямок роботи гуртка - створення стилю і способу для 

конкретної людини, вибір костюма і аксесуарів до нього і демонстрація моделі 

перед глядачами. При цьому вирішуються такі завдання: 

 Формувати основи технологічної культури на основі включення студента 

в різноманітні види технологічної діяльності зі створення особистісно значущих 

продуктів праці. 

 Спираючись на знання, отримані на заняттях  з технології, гуртківці, 

знайомляться з основними етапами виготовлення одягу, поняттям композиції 

костюма, напрямків сучасної моди, сучасними матеріалами (тканинами) і 

технологією їх обробки та ін.; 

 Опановувати загально 

трудові і спеціальні вміння, 

необхідні для пошуку і 

використання технологічної 

інформації, проектування і 

створення продуктів праці, 

безпечні прийоми праці; 

 Розвивати пізнавальні 

інтереси, технічне мислення, 

просторову уяву, 

інтелектуальні творчі, 

комунікативні та  

 

Малюнок 2. Участь у міжнародній конференції легкої 

промисловості. Колекція "Перлина ночі" 

організаторські здібності художнього смаку в сфері створення одягу;  
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 Виховувати працелюбність, ощадливість, акуратність, цілеспрямованість, 

підприємливість, відповідальність за результати своєї діяльності; 

 Отримати досвід застосування знань і умінь в самостійній та практичній 

діяльності. 

 

 

Малюнок 3. Авторська колекція Анни Стецької "Церемонія Oscar " 

 Робота гуртка передбачена на поглиблення отриманих знань на заняттях з 

технології, розширення кругозору студентів, розширення практичного 

застосування результатів роботи та є однією з ланок навчально-виховної роботи і 

покликана вирішувати єдині з нею педагогічні завдання.  

 

Театр моди є візитною 

карткою коледжу та беззмінним 

лідером фестивалів 

"Студентська весна" і "Весняна 

акварель". 

Гурток «Театр мод» спрямовано 

на організацію творчої 

діяльності студентів коледжу, 

розвиток смаку, формування 

правильної постави і ходи, 

розвиток правильного  

Малюнок 4. Фестиваль Весняна акварель 2017. 

Колекція "Top secret" 
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орієнтування в сучасних напрямках моди, тенденції розвитку костюма, вміння 

комбінувати і моделювати одяг, підбирати аксесуари. 

 

Малюнок 5. Авторська колекція Яник Вікторії "Модні витоки 60 років" 

Студентам прищеплюється любов і правильне розуміння народного українського 

костюма, а також історичних костюмів різних епох.  

 

 

Малюнок 6. Участь у фестивалі Петриківський 

Дивоцвіт. Колекція "Вечірня Петриківка" 

Малюнок 7. Участь в модному показі 

у Парижі. Колекція «Петриківський 

Дивоцвіт» 
  

Навчившись в гуртку триматися на сцені, дефілювати по подіуму, студенти 

беруть участь в показах моди міста, області , країни та за її межами.   

  



48 
 

ГУРТКОВА РОБОТА,  

ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

ФАЛЬКО О.Г., 

Дніпровський політехнічний коледж 

Масштаби та інтенсивність впливу людини на навколишнє середовище 

досягли таких високих рівнів, за яких природні екосистеми виходять зі стану 

гомеостазу, продовжуючи протиріччя між суспільством і природою, тобто 

низький рівень екологічної культури людського суспільства, що виявляється у 

нездатності й небажанні передбачити негативні наслідки втручання, не 

порушуючи їх гармонії, здатності до самовідновлення. Поставивши себе над 

природою, людина позбавила її спроможності до самозбереження й 

самовиживання. 

Науковий аналіз причин виникнення й загострення екологічної кризи, 

пошуки засобів їх нівелювання, поступово привели сучасну наукову думку до 

розуміння необхідності всеохоплюючого залучення людства до вирішення однієї 

з найболючіших і найневідкладніших проблем сучасності – охорони 

навколишнього природного середовища. Тому питання екологічної освіти та 

виховання на сьогодні залишається одним з найважливіших питань сучасного 

етапу розвитку суспільства. 

Одним з прикладів формування та розвитку рівня екологічної вихованості 

майбутніх фахівців є гурткова робота. Робота природничого гуртка «Я – еколог» 

спрямована на поглиблення знань студентів спеціальності 101 Екологія з 

спеціальних дисциплін; формування екологічної культури, дбайливого ставлення 

до природи; пропаганду екологічних знань; підготовку до участі в різноманітних 

конкурсах, олімпіадах, конференціях. 

У роботі гуртка приймають участь студенти 2-4 курсів спеціальності                    

101 Екологія. Основними напрямками є проектна робота (для студентів 2-3 курсу) 

та науково-дослідницька робота (для студентів 4 курсу). Також передбачено 

проведення екскурсій в ботанічний сад, природничі музеї, виставки, промислові 

підприємства та лабораторії тощо, під час яких збирається природний, фото- та 

відео матеріали, котрі використовуються для створення колекцій, гербаріїв, 

фотовиставок тощо. 
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Кожен з напрямків роботи гуртка має свої конкретні завдання.  При 

створенні гербаріїв, колекцій, таблиць, макетів, кросвордів студенти 

поглиблюють свої знання з профільних дисциплін, формують вміння працювати з 

природничим матеріалом, додатковими джерелами інформації: довідковою 

інформацією, науково-популярною літературою. 

Проектна робота передбачає розвиток пізнавальної та дослідницької 

діяльності студентів, вміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Оскільки 

цей напрямок роботи застосовується переважно як навчальний, тому вибір 

тематики проектів заснований на поглибленому вивченні тем, передбачених 

календарно-тематичними планами профільних дисциплін. Прикладами таких 

проектів є створення екологічного календаря, вивчення цікавих фактів про воду; 

дослідження історії зображення диких птахів на поштових марках України; 

знайомство із заповідними територіями та об’єктами  Україною (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Приклади проектних робіт студентів 

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним 

із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Метою 

даного напрямку гурткової роботи є формування наукового світогляду, сприяння 

молодим дослідникам в опануванні методології і методів наукового пошуку. Крім 

того, студенти набувають умінь користуватися науковою, довідковою, 

методичною літературою, оволодівають методами інформаційного пошуку (також 

і в системі Інтернет). Серед науково-дослідницьких робіт слід відзначити: 

вивчення можливостей вищих рослин у якості індикаторів забруднення води; 

виявлення видів фальсифікації кисломолочних сирів; динаміка змін властивостей 

води фасованої, аналіз рідких засобів для миття посуду та їх вплив на довкілля 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Науково-дослідницька робота студентів-екологів 
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Результати гурткової роботи використовуються у навчальному процесі, для 

участі в різноманітних виставках, конкурсах, конференціях міського, обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

 

ЧИ ПОТРІБНА НАМ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ? 

ДИШУК Л.Г. , 

Коледж  радіоелектроніки 

Кому «нам»? Якщо конкретно, ми – це Коледж радіоелектроніки в Дніпрі. 

Але питання це може розглядатись і в широкому розумінні: нам – суспільству! З 

одного боку – питання риторичне, звичайно, потрібна! Але не все так просто. 

Поглянемо з різних сторін. Творчість (зокрема, технічна) передбачає «створення 

принципово нового, на основі оригінальних ідей, незвичного підходу… і т.д. » 

(підручник з психології творчості), тобто для реальної творчості обов’язково 

потрібна база – базовий об’єм знань, теоретична підготовка, практичні навички… 

Для того, щоб відрізнити нове від старого, оцінити перспективність ідеї, знайти 

шляхи її реалізації -  безумовно потрібні знання! Але ж з іншого боку, технічна 

творчість розглядається як важливий фактор якраз в створення мотивації до 

знань, до усвідомлення необхідності вчитися! Таким чином, для творчості 

необхідні знання, але шлях до знань лежить через творчість!? Замкнуте коло? Так! 

І треба добре подумати, як це коло розірвати. 

Наш коледж невпинно вдосконалює методику викладання, підвищує рівень 

методичних комплексів, але іноді все таки спостерігається знайома для 

працівників освіти картина: вдосконалюємо методику, ретельно підбираємо 

матеріал, застосовуємо проблемні ситуації, ефективні наочні приладдя…а вони 

(школярі, студенти, курсанти…) не вчать! Тобто, вчать, але рівень активності нас 

не влаштовує! Ми їм відеофільми, програмовані картки, інтелектуальні штурми, 

історичні екскурси – але ні – залишаються пасивними! Можуть іноді послухати з 

цікавістю, навіть подяку висловити…, а починаєш наступне заняття з опитування 

пройденого – і деяке розчарування – нема реальної допитливості, предметної 

зацікавленості! А щоб застосовувати знання, їх же треба вивчити! 

Вдосконалюємось далі: робота з батьками, екскурсії, додаткові заняття, елементи 
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стимуляції і активізації… а результат не дуже…. Чому? Справа в тому, що 

сучасна молодь  і навіть діти, в основі світогляду мають прагматизм. «А навіщо це 

мені?» - одне із основних питань. Потрібна мотивація. Мотивація до знань – 

необхідний елемент сучасного навчального процесу. А одним із важливих 

елементів мотивації і може бути технічна творчість. При умові правильного 

підходу, ретельній розробці методики, пошуку відповідних організаційних 

форм…  

Висновок: Якраз для мотивації до знань і потрібна технічна творчість! 

Спираючись на досвід організації технічної творчості в Коледжі 

радіоелектроніки,  візьмемо на себе сміливість запропонувати декілька тез, що в 

практичній діяльності довели свою важливість. 

На початкових етапах це все таки ще не технічна творчість, а технічна 

практика з елементами творчості. Цю особливість треба враховувати при виборі 

методик та розробці планів. 

Без чітких організаційних форм технічна творчість в помітних масштабах 

неможлива. Якщо вже Ви прийняли рішення звернутись до технічної творчості, 

ретельно продумайте організаційні форми. 

Найбільш реальна і «перевірена віками» форма організації технічної 

творчості – гуртки. Технічні гуртки  – це  класика, що має тисячі літературних 

джерел і сотні перевірених методик, вони доступні, шукайте, вивчайте, 

використовуйте. 

На пустому місці гурток не створиш. Потрібне приміщення і матеріальна 

база. В основі зусиль в цьому напрямі – Ваш ентузіазм, взаємодія з 

адміністрацією, колегами, батьківським комітетом, профспілковим комітетом, 

базовим підприємством…але в основі – Ваш ентузіазм! 

План роботи гуртка – важливий елемент. Не сподівайтесь скласти план 

«потім, разом з гуртківцями». Діти не прийдуть до Вас, поки не побачать (чи 

почують!) цікавий для них план. Це вже потім можете провести  спільне 

«вдосконалення і доповнення» первинного плану. 

Кожне заняття необхідно попередньо продумати. Ви чітко повинні уявляти, 

чим будуть зайняті гуртківці на цьому і наступному і т. д. заняттях, передбачити 



53 
 

наявність відповідних матеріалів, приладів, інструменту. Не сподівайтесь, що діти 

прийдуть і «почнуть творити». Творчість прийде потім, а спочатку ви 

організовуєте змістовні і наочні технічні досліди, і потурбуйтесь, щоб вони були 

цікавими. 

Для організації технічної творчості однозначно необхідний і дуже важливий 

Ваш особистий досвід. Кожен експеримент, цікавий дослід попередньо проведіть 

самостійно. Це для дітей (навіть старших) позитивний результат може бути 

несподіваним, а Ви особисто в позитивному результаті повинні мати 100% 

впевненості! Негативний результат погано підготовленого експерименту може 

відштовхнути гуртківця від творчості, погасити бажання творити.  

Продумайте систему заохочення. Пам’ятайте про дитячий прагматизм. 

Перший елемент заохочення – заняття обов'язково цікаві і корисні, забезпечують 

розвиток інтелекту.  Далі – кращі гуртківці прийматимуть участь у конкурсах, 

змаганнях, олімпіадах…Одержані грамоти, дипломи і т.п. важливі при 

конкурсному відборі до ВНЗ і навіть при прийомі на роботу… 

Важлива діалектика індивідуального і колективного. Юний гуртківець краще 

працює в колективі. З однодумцями разом цікаво обговорити ідею, будувати 

плани експериментів, спостерігати і аналізувати результати. Дослід не 

обов’язково повинен провести кожен гуртківець особисто, корисним буде і просто 

спостереження, але слідкуйте, щоб виконавці і спостерігачі чергувались.  

В творчості, звичайно, переважає індивідуальний фактор, але на шляху до 

творчості, при підготовці специфічного творчого мислення дуже важливий вплив 

колективу, колективної роботи, диспутів, обміну думками, ідеями, оцінками. 

Творчі ідеї, що виникають завжди індивідуально, набувають конкретних форм і 

напрямів реалізації при колективній «обробці». 

Починається гурткова робота, як правило, прикладним додатком до 

конкретної науки: хімія, фізика, радіоелектроніка, імпульсна техніка… а 

найцікавіші ідеї народжуються і розвиваються часто на «стиках» наук: 

електроніки і механіки, імпульсної техніки і гідравліки…Дбайте, щоб Ваш гурток 

охоплював широке коло задач, це підвищить успішність роботи. 
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Важливе значення має використання технічної літератури, яка є не тільки 

джерелом теоретичних знань з технічних дисциплін, але і чисельних публікацій з 

описами «саморобок», їх принципу дії, технології виготовлення та налагодження. 

Ознайомлення з такими статтями збагачує досвід гуртківців, збуджує фантазію, 

бажання творити, тому часто на основі таких публікацій створюються нові, більш 

досконалі пристрої. Бібліотечка при гуртку з цікавими, перевіреними на дослідах 

матеріалами буде дуже корисною. Важливо додавати в таку бібліотечку 

матеріали, розроблені безпосередньо в гуртку. Такі «внутрішні публікації» – ще 

один стимул і предмет гордості авторів-гуртківців.  

Коледж радіоелектроніки, керуючись викладеними принципами, досяг 

суттєвих результатів. Тільки за 2016/2017 навчальний рік гуртківці коледжу 

прийняли участь та отримали нагороди: 

-  Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки, м. Нова Каховка, 2017р. (VI 

командне місце); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація і космонавтика», 

2016 р., м. Кривий Ріг. (10 дипломів, 4 грамоти).  

- Всеукраїнський фестиваль науки, техніки та сучасних технологій 

(TechFest), М. Дніпро, 2017р. (Диплом);  

-  Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра 2017», (Диплом) 

Крім того коледж завжди є активним учасником обласних та міських масових 

заходів з популяризації технічних наук та технічної освіти.  

Ми впевнені, що технічна творчість є реальним фактором, що позитивно 

впливає на діяльність навчального закладу і дозволяє підвищити якість підготовки 

спеціалістів. 
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РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 

ВОРОНОВА І.І., ПОПОВИЧ О.М., 

Дніпровський державний технікум 

 енергетичних та інформаційних технологій  

Самостійна робота студента є одним з найважливіших компонентів 

освітнього процесу, що передбачає поєднання різних видів індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, 

позааудиторних занять. Виходячи із класифікації видів самостійної роботи, 

гурткову роботу можна віднести до рекомендованої, позааудиторної, з 

ініційованої, репродуктивної, реконструктивної, евристичної та дослідницької 

самостійної роботи. 

Наказом директора №102 від 31.08.2017р. з метою створення сприятливих 

умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу, виявлення 

обдарованих студентів, підтримки та залучення їх до науково-дослідницької, 

експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи, стимулювання 

самостійної роботи з вивчення окремих предметів  у 2017/2018 навчальному році 

в Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних 

технологій організована робота наступних гуртків і спортивних секцій за 

напрямами: 

Соціально – правовий: 

«Юний історик», «Правознавець».  

Математично – природничий: 

«Математик», «Фізика навколо 

нас», «Дослідник». 

Економічний: 

«Баланс», «Економіст». 

Професійний: 

«Енергетик», «Теплотехнік», 

«Цікаве програмування»,  

«Автоматник», «Будівельник». 

Гуманітарний та художньо – 

естетичний: 

«Поліглот», «Літературно – 

театральна вітальня». 

Оздоровчий та фізичної культури: 

«Футбол», «Баскетбол», «Атлетична 

гімнастика», «Волейбол». 
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Робота гуртків регламентується Положенням про гурткову та пошукову 

роботу в Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних 

технологій. 

Зміст, план роботи гуртка, склад його учасників, протоколи засідань 

фіксуються у журналах роботи гуртків. Крім того накопичуються підсумкові 

матеріали: фото та відео звіти заходів, екземпляри статей та доповідей на 

конференціях, ведеться статистика участі в олімпіадах і конкурсах. 

Мета гурткової роботи на  перших курсах  полягає в тому, щоб зацікавити  

студента у творчості, залучити до дослідницького підходу в усіх сферах його 

діяльності. Безпосередні задачі гурткової роботи на першому та другому  курсах: 

поглиблення знань з дисциплін загальноосвітньої та  фундаментальної підготовки 

за спеціальністю; розширення ерудиції  студента як майбутньої особистості; 

визначення схильності студента до досліджень в тому чи іншому напрямку. 

Метою роботи гуртків «Дослідник», «Фізика навколо нас»,«Математик» є 

підвищення рівня знань та пізнавальної діяльності студентів з природничих наук. 

На засіданнях гуртка студенти  розвивають навички розв’язування задач 

підвищеної складності, проводять цікаві досліди, готуються до участі в олімпіадах 

та студентських конференціях.  Наприклад, учасники гуртка «Дослідник» 

протягом останніх років проводили дослідження: «Дослідження властивостей 

природних та синтетичних миючих засобів та їх вплив на навколишнє 

середовище», «Дослідження дії ферум хлориду на організми гідробіотів (рибок 

гуппі)», «Дослідження стану хвої сосни звичайної як біоіндикатора забруднення 

повітря на ж/м Придніпровськ», «Дослідження деяких показників мінералізації 

природних вод на ж/м Придніпровськ», «Дослідження якості атмосферного 

повітря на ж/м Придніпровськ методом біоіндиксації». За підсумками роботи 

студенти виступають на обласній студентській науково-практичній конференції 

«ЕКО» з високими показниками (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. - отримано 

диплом І ступеня) 

 Учасники гуртків «Поліглот», «Літературно – театральна вітальня» не тільки    

удосконалюють свої знання, уміння, навички з відповідних предметів, але із 

користю проводять дозвілля. Це створює сприятливі умови для розвитку творчої 
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уяви, польоту фантазії, розвитку культури мови та мовлення, здатність вільно та 

нестандартно мислити, проявляти себе у творчості. Студенти – члени гуртків 

гуманітарного напряму є активом всіх позааудиторних заходів. Особливо цікаво 

пройшли інтегровані, комбіновані мовні заходи «У чарах кохання» (Шекспір 

мовами різних країн), «Весільні звичаї та обряди в народній творчості та 

літературі», «Т.Г. Шевченко  - найвидатніший поет України» (українська, 

англійська, німецька, іспанська  мова). 

  

«Октоберфест» «Весільні звичаї та обряди в народній 

творчості та літературі» 

Починаючи з другого курсу, студенти залучаються до роботи в предметних 

гуртках із загальнотехнічних та деяких спеціальних дисциплін. Види діяльності в 

таких гуртках сприяють розвитку пізнавальної самостійності і вдосконаленню 

вмінь та навичок аналітичної і творчої роботи,  підготовці  і проведенню 

конкурсів «Кращій за професією». Наприклад, традиційними заходами для гуртка 

«Економіст» є підготовка цікавих аналітичних виступів до щорічних науково – 

практичних конференцій, відвідування фінансового музею, музею казначейства, 

екскурсії до суду. 

Останнім часом робота технічних гуртків технікуму спрямована на створення 

робочих моделей, макетів, зразків, що дозволяє поглибити професійні знання та 

вміння, розвивати спеціальні професійні компетентності. Важливість їх роботи 

визначається в контексті наскрізного дипломування та виконання умовно - 

реальних курсових або дипломних проектів, загальну схему яких можна 

представити так: 
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Рисунок 1 – Схема умовно – реальних дипломних проектів 

З метою самоосвіти та ознайомлення з досвідом роботи інших керівники і 

учасники технічних гуртків технікуму відвідали у першому семестрі 2017/2018 н. 

р. захід Інтерпайп TechFest та виставку наукових досягнень, проектів, розробок 

інжинірингової школи на базі ДІІТУ «ТехФест».  

У якості прикладу якісної роботи гуртка технічної творчості можна  

відзначити гурток «Автоматник». Результатами його роботи за останні роки 

стало:  

- розробка імітаційного стенду автоматичного пуску живильного 

електронасосу, метою створення якого є вивчення можливостей мікропроцесорної 

техніки з наступним застосуванням її в освітньому процесі. Дана розробка 

використовується в освітньому процесі при вивченні дисциплін: «Електроніка та 

мікросхемотехніка», «Автоматичні системи управління технологічними 

процесами», «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління». Результати роботи 

у вигляді статті були представлені на ІV Міжнародній науково – технічній Internet 

– конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне 

забезпечення систем керування організаційно – технічними та технологічними 

комплексами»; 

- дослідження можливостей пакетів програм і мікропроцесорних приладів 

Мікрол на стенді автоматизації повітронагрівача. Впровадження інформаційних 

технологій є передумовою і водночас пріоритетним засобом досягнення 

інтенсифікації процесу навчання та формування професійних компетентностей 

студентів спеціальності «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного 

устаткування на електростанціях». Метою даної розробки є створення стенду 

автоматизації процесу управління технологічним об’єктом  і дослідження 

можливостей здійснення збору, аналізу, обробки, передачі даних і команд 

управління за допомогою програмного забезпечення мікропроцесорної апаратури  

Мікрол. Дана розробка дозволяє з мінімальним набором обладнання виконувати 

робота 
технічного  

гуртка

курсове 
проектування

переддипломна 
практика

дипломне 
проектування
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велику кількість лабораторних робіт з використанням сучасних програмних 

засобів. Так як впровадження інформаційних технологій направлено на 

інтенсифікацію навчального процесу, то студенти набувають навички вирішувати 

технологічні завдання наближені до виробничих, що дасть змогу в майбутньому 

легко адаптуватися на робочому місці підприємства. Результати роботи у вигляді 

статті були представлені на ІV Всеукраїнській науково-технічній конференції  

студентів, аспірантів і молодих учених  «Молодь:  наука та інновації». 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ-ПОЧАТКІВЦЯМ ЩОДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ  ГУРТКОВОЇ РОБОТИ  

ПОЛОНСЬКА О.А,  

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 

Гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах є частиною освітнього 

процесу. Це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої 

особистості. Саме тому організація роботи різноманітних гуртків, секцій, студій у 

загальноосвітніх навчальних закладах потребує особливої уваги з боку 

адміністрації. За своєю сутністю гурток (секція, клуб, творче об’єднання) у 

коледжі – це специфічна спільність студентської молоді, яка ґрунтується 

насамперед на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид 

навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови 

інтелектуального, духовного і фізичного розвитку студентів, реалізація їхнього 

творчого потенціалу та створюються комфортні умови соціальної адаптації до 

умов реального життя. 

У нашому коледжі гуртки (клуби, творчі об’єднання) створюються на 

громадських засадах. Практично кожний завідувач навчальним кабінетом веде 

гурток з відповідної навчальної дисципліни. У гуртожитках гуртки ведуть 

вихователі. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань в коледжі 

здійснюється в період з 1 до 15 вересня. Розклад роботи гуртків затверджується 

заступником директора коледжу. У канікулярні, вихідні та святкові дні гуртки, як 

правило, не працюють. Тривалість гурткового заняття становить – 45 хвилин. 

Середня наповнюваність гуртків становить 10 – 15 студентів. 

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання класифікуються за трьома рівнями: 

початковий – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний 

розвиток студентів, виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення 

інтересу до творчої діяльності; основний – творчі об’єднання, які розвивають 

інтереси студентів, дають їм знання, практичні вміння та навички, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації; вищий – творчі об’єднання за інтересами для 

здібних і обдарованих вихованців. Відповідно до рівня класифікації визначаються 

мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх склад, 
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а також обирається програма. В умовах коледжу доводиться працювати 

одночасно зі студентами, що мають різний рівень підготовки і в цьому є свої 

переваги (старші гуртківці допомагають початківцям) і недоліки (необхідність 

враховувати цю особливість при плануванні та диференціювати завдання). 

Прийом до гуртків може здійснюватися протягом навчального року за 

бажанням вихованців. Студентам, які мають академічну заборгованість, 

встановлюється випробувальний термін відвідування занять гуртка – один місяць. 

Керівник гуртка повинен знати законодавчі і нормативно-правові акти: 

Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцію про права дитини, програмно-

методичні матеріали і документи щодо проведення педагогічного процесу 

відповідно до напряму діяльності (соціокультурного, художньо-естетичного, 

дослідницько-експериментального, науково-технічного, еколого-природничого, 

туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-оздоровчого, військово-патріотичного, 

дозвіллєво-розважального), закономірності особистісного розвитку та вікових 

особливостей дітей, основи педагогіки, психології, фізіології, гігієни, базові 

дисципліни в об’ємі загальноосвітньої школи; сучасні освітні тенденції, останні 

досягнення в галузі науки і техніки, культури, мистецтва, форми і методи 

навчально-виховної роботи; основи педагогічної етики; державну мову відповідно 

до чинного законодавства про мови в Україні. 

Керівник гуртка (секції, студії, клубу) – комплектує склад гуртка, забезпечує 

його збереження протягом всієї діяльності; здійснює особистісно-зорієнтоване 

навчання і виховання, педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів та методів 

роботи; організовує роботу серед студентів з обмеженими можливостями, 

створює умови для цілісного розвитку творчої особистості, виявляє і підтримує 

талановитих та обдарованих, сприяє розвитку і формуванню їх професійних 

інтересів; бере участь у розробці та реалізації навчальних програм, 

запроваджуючи сучасні освітні технології навчання й виховання; проводить 

роботу серед гуртківців з виховання загальної культури, культури спілкування; 

працює у співдружності з керівниками інших гуртків та викладачами; забезпечує 

участь гуртківців у масових заходах коледжу, району, міста, всеукраїнських і 
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міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках; веде профілактичну роботу з 

безпеки життєдіяльності та забезпечує проведення занять із додержанням правил 

охорони праці і санітарно-гігієнічних норм; веде відповідну документацію та 

вчасно звітує про результати своєї роботи і творчої діяльності гуртківців; поважає 

гідність студента, своєю доброзичливою поведінкою стверджує повагу до 

принципів загальнолюдської моралі.  

Перелік професійних цінностей керівника гуртка 

1. Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання методики і 

технології гурткової роботи). 

2. Знання закономірностей психічного розвитку підлітків, методів вивчення 

особистості, підліткового колективу. 

3. Наявність умінь прогнозувати розвиток особистості підлітка, підліткового 

колективу на діагностичній основі. 

4. Володіння сучасними педагогічними технологіями. 

5. Здатність до творчої діяльності. 

6. Демократичний стиль роботи. 

7. Висока комунікативна культура. 

8. Здатність змінюватися, упроваджувати нововведення. 

9. Здатність ефективно працювати в команді. 

10. Наявність рефлексивної культури. 

11. Любов до дітей. 

12. Вміння будувати взаємодію зі студентами з позиції безумовного прийняття 

студента, толерантності. 

13. Володіння здібностями до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і 

своїх професійних можливостей. 

14. Професійна майстерність. 

15. Професійна компетентність. 

Перелік завдань керівника гуртка 

1. Забезпечення атмосфери безпеки у підлітковому колективі, комфортних умов 

для навчання та виховання студентів, сприятливого морально-психологічного 

клімату в гуртку (творчому об’єднанні). 
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2. Організація різноманітної творчої та суспільно значущої діяльності 

вихованців у гуртку, створення умов для успішного самоствердження кожного 

вихованця в суспільно корисній діяльності. 

3. Збереження контингенту вихованців упродовж терміну навчання. 

4. Стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих студентів. 

5. Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихованців. 

6. Організація педагогічного супроводу студента в навчанні за індивідуальною 

освітньою траєкторією. 

7. Забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів 

навчання та виховання студентів. 

8. Сприяння формуванню у студентів стійких професійних інтересів. 

9. Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, виставках 

технічної творчості, проектній, науково-дослідницькій діяльності. 

10. Підтримка студентів, які мають відхилення в поведінці. 

11. Створення дружнього до студента виховного середовища (згуртування 

колективу, включення вихованців у різні види соціальної практики, розвиток 

студентського самоврядування). 

12. Налагодження зв’язків та залучення ресурсів партнерських організацій. 

13. Створення позитивного іміджу гуртка (творчого об’єднання). 

Модель організації роботи гуртка 

1. Надання адміністрації необхідних документів про гурток. Визначення 

напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач. Ознайомлення з 

методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка. 

2. Складання навчальної програми гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку 

його роботи). Узгодження програми з заступником директора з навчально-

виробничої роботи, методистом. Затвердження програми. 

3. Комплектування групи. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних 

матеріалів, інструментів, таблиць для занять. 

4. Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на навчальний рік. 

5. Складання розкладу занять гуртка. 

6. Оформлення журналу обліку роботи гуртка. 
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7. Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з техніки 

безпеки з обов'язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці. Складання 

конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку 

заняття і по закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, 

його заступника, розподіл обов'язків між вихованцями). 

8. Участь у методичних заходах закладу, робота із самоосвіти. Проведення 

відкритих занять для педагогів. Відвідування занять інших керівників гуртків. 

9. Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсії, концерти, виставки і 

т.п.). 

10. Участь у районних, міських, всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, 

огляди, акції, виставки і т.д.). 

11. Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців. 

12. Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. 

Самоаналіз роботи гуртка за навчальний рік. 

Пам’ятка щодо ведення журналу гурткової роботи 

У журнал заносяться плани роботи гуртка на кожний окремий навчальний рік, 

обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування студентів та 

подаються відомості про членів гуртка (спеціальність, група). 

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, 

чорнилом чи кульковою ручкою. Забороняється викреслювати прізвища членів 

гуртка, які вибули; проти прізвища студента, що вибув, пишеться «вибув». Для 

відміток у розділі «Облік відвідування» вживаються такі умовні знаки: спізнився 

– «сп», був відсутній з невідомої причини – «нб», був відсутній з поважної 

причини – «пов», був хворий – «хв.». 

План роботи гуртка на весь навчальний рік складається керівником гуртка та 

затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи. 

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і 

методи роботи. 

У розділі «Облік роботи гуртка» після кожного заняття записується тема і зміст 

заняття, його тривалість. 
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У розділі «Масова і суспільно-корисна робота» записуються проведені масові 

заходи гуртка, участь його в загальних заходах коледжу, виконана суспільно 

корисна робота, тощо. 

Адміністрація коледжу систематично (один раз в семестр) перевіряє роботу 

гуртка, виконання плану його роботи та правильність ведення журналу 

керівником гуртка. Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом 

на 1 червня. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА  

КУЗЬМЕНКО М.Ю., ДЕНО Н.П.  

Коледж ракетно-космічного  

машинобудування ДНУ імені Олеся Гончара 

Дослідницька робота студентів – це  комплекс  заходів пошуково-

дослідницького, методичного, організаційного характеру, що дає можливість 

підвищити якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. 

Студентський гурток –  організаційне  утворення  на  предметній (цикловій) 

комісії,  учасниками якого є широке коло студентів коледжу, яке спрямоване на 

розширення дослідницького потенціалу. 

Студентські гуртки у коледжі є добровільною організацією, метою якої є: 

- виявлення  найбільш  здібних  і  талановитих,  схильних  до  дослідницької 

роботи студентів;   

- сприяння підвищенню рівня підготовки студентів;  

- формування в студентів інтересу й потреби до науково-дослідницької 

творчості; 

- розвиток творчого мислення, самостійності, підвищення внутрішньої 

організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення 

отриманих у процесі навчання знань; 

- сприяння активної участі студентів у проведенні науково-дослідницьких 

конференцій, конкурсів, семінарів. 

Студентський гурток може бути організований на базі будь-якої 

дисципліни, як загальноосвітньої, так і за профілем спеціальності. 
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1 ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ГУРТКА 

Керівником студентського гуртка може бути викладач, який викладає 

навчальну дисципліну, завідуючий лабораторією або кабінетом та призначається  

наказом директора по коледжу. 

Завдання та обов’язки керівника студентського гуртка: 

- організує роботу гуртка; 

- розробляє план роботи гуртка на навчальний рік і представляє його на 

розгляд предметної (циклової) комісії; 

- підбирає кандидатуру секретаря (старости) гуртка й пропонує її для 

затвердження на засіданні гуртка; 

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів, 

індивідуальних здатностей і схильностей; 

- визначає тематику досліджень; 

- відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах; 

- клопоче про заохочення студентів, що активно беруть участь у роботі 

гуртка. 

Вносить пропозиції до плану роботи коледжу. Бере участь у роботі 

педагогічної ради, методичного об’єднання та у науково-методичних заходах. 

Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Веде 

необхідну документацію за встановленою формою та забезпечує її зберігання. 

Забезпечує збереження обладнання устаткування, інвентарю; вносить 

пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази гуртка (секції, творчого 

об’єднання). 

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна або інша фахова освіта; 

практичний досвід, знання, вміння у галузі народних промислів, народного 

мистецтва. 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИМ ГУРТКОМ 

Для виконання організаційної роботи із числа студентів (строком на 

один рік) обирається секретар (староста) гуртка. Кількісний склад будь-якої 

складової -  не менше 5 студентів.  

Секретар (староста) студентського гуртка: 
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- разом з керівником розробляє план й веде журнал обліку роботи гуртка на 

навчальний рік; 

- за рекомендацією керівника забезпечує підготовку доповідей і виступів на 

засіданнях гуртка, а також на конференціях, семінарах, конкурсах; 

- вчасно інформує членів гуртка про заходи щодо дослідницької роботи; 

- повідомляє членів гуртка про дату проведення засідання. 

Засідання студентських гуртків проводяться не менше одного разу на два 

місяці, кожне тривалістю 1-2 години. За необхідності та бажанням учасників 

гуртків може встановлюватися інша періодичність та тривалість занять. 

На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам 

методики ведення дослідження, обговорюються результати роботи членів гуртка 

(реферати та конкурсні роботи).  

3 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА 

Членом студентського гуртка може стати будь-який студент, який успішно 

засвоює навчальну програму і має бажання брати участь у дослідницькій роботі з 

навчальної дисципліни. Прийом здійснюється в добровільному порядку на 

підставі усної заяви. 

Члени студентського гуртка мають право: 

- брати участь у планових заходах гуртка; 

- одержувати інформацію про організацію дослідницької роботи студентів; 

- представляти свої роботи для участі в конкурсах, семінарах, 

конференціях; 

Члени студентського гуртка зобов'язані: 

- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання студентського 

гуртка; 

- виступати на засіданнях гуртка, конкурсах, семінарах, конференціях з 

повідомленнями й доповідями; 

- виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією; 

- розробляти обрану тему дослідницької роботи. 
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4 ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА 

На початку навчального року керівник гуртка разом зі секретарем 

(старостою) розробляють план роботи студентського гуртка на рік, який 

розглядається та схвалюється на засіданні предметної (циклової) комісії та у 

десятиденний строк з початку навчального року подається на затвердження 

заступнику  коледжу з навчально-виробничої роботи. 

По закінченню кожного засідання гуртка керівник складає протокол. 

Протокол засідання гуртка підписують керівник гуртка та секретар (староста). 

У кінці навчального року керівник гуртка звітує про роботу на засіданні 

циклової (предметної)  комісії та готує на ім’я заступника директора з навчально-

виробничої роботи щорічний звіт про роботу гуртка (дослідницької роботи 

студентів).  

Термін зберігання документації по гуртковій роботі – 3 роки. 

 


