
Звіт

про роботу гуртків коледжу

за І семестр 2019-2020 н.р.



• Дозвілля є важливою складовою повсякденного життя людини і належить до

основних нематеріальних її потреб, в процесі якого формуються естетичні

смаки та духовні цінності, розширюється кругозір, гартується фізична форма.

• Дозвілля можна розподілити на художню самодіяльність, участь у

спортивній секції, тематичні концерти, зустрічі із відомими

особистостями, відвідування театрів, музеїв тощо.



.

• У коледжі створені належні умови для організації гармонійного

розвитку особистості, позаурочної зайнятості, самовдосконалення,

самореалізації молоді.

• Організація гурткової роботи дає можливість розгорнутися

певному виду діяльності студентів, створити потрібне комунікативне

середовище, спеціально розподілити ролі, забезпечити необхідні

умови для їхнього професійного зростання.



З метою розкриття творчих здібностей студентів та учнів, формування

ключових компетентностей, які формуються впродовж життя, у коледжі

постійно діють гуртки:

• гурток фото-відео зйомки, керівник Колос Микола Миколайович

• літературний гурток, керівник Коптюх Оксана Миколаївна

• військово-патріотичний гурток, керівник Баланик Олександр

Володимирович

• вокальний гурток, керівник Бахарєва Ліля Валеріївна

• спортивна секція з волейболу та настільного тенісу, керівник Шовтюк

Олександр Григорович

• Культорганізатор гурткової роботи у коледжі Лозова Марія Степанівна



Гурткова робота базується на таких принципах:

• гуманізації (творча самореалізація особистості, формування гуманної, демократичної,
доброзичливої, активної людини);

• співробітництва (співпраця студентів з викладачами, однокурсниками; уміння
створити атмосферу доброзичливості, колективізму, партнерства й самостійності);

• добровільності (студент самостійно й добровільно вирішує питання своєї участі в
позааудиторній роботі в тій чи іншій її формі чи про вихід з неї);

• доцільності (залучення до певних видів діяльності відбувається з урахуванням
індивідуальних інтересів, нахилів та здібностей особистості);

• інтересу(зацікавленість змістом чи формою позааудиторного заходу) ;

• бінарної практичної спрямованості (з одного боку, забезпечення умов для
практичного застосування професійних умінь і навичок, набутих на аудиторних
заняттях; а з другого, залучення до педагогічно центрованих видів позааудиторної
роботи, що сприяють формуванню готовності до професійної діяльності).



Завдання гурткової роботи

• формування особистості майбутнього кваліфікованого фахівця; 

формування духовного потенціалу особистості, потреби постійного 

морального вдосконалення; 

• формування комунікативної культури особистості; 

• формування морально-естетичних цінностей, опанування норм 

поведінки; 

• виховання основ естетичної культури, опанування досягнень 

національної та світової культури.



Традиційні заходи, що готують і проводять учасники 

художньої самодіяльності:

• День знань та урочисте посвячення у студенти

• Вітання до Дня працівника освіти

• Конкурс-огляд художньої самодіяльності «Зірковий олімп»

• Концерт до Міжнародного дня студента

• Вітання із Новим роком та Різдвом Христовим

• День пам’яті Героїв Небесної Сотні

• Міднародний жіночий день

• День Матері

• Шевченківські дні

• Святкування дня народження Антона Макаренка

• Зустріч із випускниками минулих років

• Вручення дипломів випускникам



Гурткова робота забезпечує:
• · виховання національної свідомості і самосвідомості кожної молодої людини;

• · надає можливість студентам проявляти мистецькі таланти як у колективах художньої
самодіяльності, так і професійному навчанні;

• · допомагає використовувати мистецтво як найбільш дієвий й доступний засіб в навчально-
виховному процесі;

• · сприяє обміну досвідом роботи керівників гуртків з питань виховання студентської молоді, а
під час творчих конкурсів, змагань молодь обмінюється досвідом з навчальними закладами
міста та України в цілому.

• · творча діяльність, самодіяльна художня творчість, кураторська діяльність студентів
старшокурсників у невимушеній співпраці із першокурсниками сприяє адаптації в колективі,
саморозвитку творчих здібностей, стимулює особистість до самовияву у громадському житті,
сприяє її соціалізації, викликає потребу студентів в активній діяльності на користь суспільства і
навчального закладу.

• Не лише навчальний заклад і гуртки шляхом освіти і виховання соціалізує молодь, але й
молодь, несучи нові ідеї та погляди, в свою чергу, змушує освітнє середовище і
викладацький колектив пристосовуватися до неї, змінюючи і розвиваючи їх.



Посвячення у студенти коледжу

вересень 2019/20 н.р.





Привітання з Днем знань

вересень 2019







ВРУЧЕННЯ КЛЮЧА ЗНАНЬ

вересень 2019







День захисника Вітчизни

9 жовтня, у коледжі відбувся концерт 

гурту «FREEDOM» музичної студії «top 

STUDIO».

Свій виступ молоді музиканти присвятили

Дню захисника України.



День захисника Вітчизни



Адміністрація коледжу,

студенти висловлюють

вдячність музичному гурту

«FREEDOM», присутнім у залі

організаторам концерту:

керівнику Регіонального

центру соціального захисту

молоді «Зв’язок», Едуарду

Анатолійовичу Воронюку,

директору музичної студії «top

STUDIO», Колюку Петру

Олексійовичу, керівнику гурту

«FRЕЕDOM» та їхньому

адміністратору Ортинському

Вадиму Йосиповичу за

чудовий концерт та відчуття

справжнього свята.



Вітання педагогічного колективу із

Днем працівника освіти
жовтень 2019





Вітання з Днем працівника освіти
жовтень 2019

Студенти привітали із

професійним святом - Днем

працівника освіти --

викладачів, адміністрацію

коледжу, директора, Ольгу

Іванівну Щербак, працівників

бухгалтерії і відділу кадрів,

навчальної частини і

методичного кабінету,

працівників бібліотеки,

їдальні, медичного

працівника, прибиральниць

службових приміщень,наших

охоронців, вихователів

гуртожитку.



Вітання педагогічного колективу із 

Днем працівника освіти

жовтень 2019



«ЗІРКОВИЙ ОЛІМП 2019»





• Сьомого жовтня у КППК
відбувся щорічний конкурс
учасників художньої
самодіяльності

• "Зірковий олімп".

•
у конкурсі «Зірковий олімп».
брали участь студенти 3 курсу:
групам 48м, 65ю, 68ю;

• 2 курсу: групам 67ю, 49м, 2 опз і
наші новачки -- 1 курс: групи
51м, та 69ю.

• Особлива вдячність кураторам,
Жилі Юлії та Тащук
Вікторії(група 66ю) які
витратили свій час та багато сил,
умінь, таланту вклали у юних
артистів.



Міжнародний день студента 
листопад 2019





Вітання зі святом Миколая та 

прийдешнім Новим роком

Грудень 2019



Вітання зі святом Миколая та 

прийдешнім Новим роком



Вітання зі святом Миколая та 

прийдешнім Новим роком



Екскурсія до Національного музею 

літератури України



Екскурсія до Музею шістдесятництва



Випуск фотогазети



Випуск фотогазети





Випуск газети “Коледжани”





Участь у міських спортивних змаганнях

Спортикіада ЗВО серед коледжів та технікумів м.Києва

з настільного тенісу





Участь у міських війського-патріотичних заходах.

Спартакіада допризовної молоді



Відвідування військової частини






